
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 27.05.2021 

 

Til stede: Per Terje Haaland, Tone Marit Haaland, Leif Rune Frafjord, Kåre Haaland, Olav Balle og Nina 
Hatleskog. Dag Vaaland var ikke til stede. 

 
05/21 Godkjenning av referat fra styremøte 11.03.2021. 

 
Referatet ble godkjent.  
 

 
06/21 Prosjekt «Nye Hålands-kvednå».  

 
Kåre gikk gjennom presentasjonen han hadde laget. Presentasjonen er et godt utkast til grunnlag for 
søknad til kommunen.  
Han lurte på om navnet på prosjektet var riktig, og det syntes vi det var. Kommunen ønsker initiativet 
med «restaurering» av kvernen velkommen. Det må undersøkes om de gamle funnene/delene av 
kvernen er registrert som kulturminner, noe som evt vil kunne by på problemer. 
 
Plassering: Utrede Molaug (opprinnelig plassering av kvern) og PT sin grunn, og argumentere for et av 
stedene. Tillatelse må ev. innhentes fra Molaug. Elven er et vernet vassdrag, NVE må derfor 
forespørres. 
 
Konstruksjon: Det bør bygges en kvern som ligner på den gamle Hålands-kvernen, med torvtak – for å 
gi assosiasjoner til historien. Det bør også bygges «ei tørka» sammen med kvernen. Prosessen med 
tegning, utredninger, befaringer og formell søknad vil ta litt tid, og det blir ikke byggestart i 2021. 
Byggingen vil foregå på låven til Per Terje. Terje Thorsen ble nevnt som en som kan forestå den fysiske 
byggingen. 
 
Videre prosess: 
 
Tone Marit: Lage en «hustegning» med sperretak, flater osv. 
Kåre: 1) Skaffe Tone Marit bilder av kvern m/tørking. 2) Arrangere befaring til Møllebekken, Store 
Stokkavann. 
Per Terje: 1) Snakke nærmere med kommunen og Statsforvalteren, før ferien - for å få bedre oversikt 
over hva som kreves i søknaden. 2) Skrive søknad når grunnlaget er til stede. 3) Legge ut annonse på 
Finn.no for å sjekke ut hva som finnes av kvernsteiner (ca 1 m). 
 
Er det noe, og evt. hva, i dette prosjektet som kan vekke interessen til «de yngre»??  
 
 

07/21 Prosjekt: Utbedring av veien gjennom Snelldalen. Orientering, organisering, gjennomføring. 
 
Per Terje har snakket med kommunen, og utbedringen av veien er forvaltningsmessig i orden, men 
ikke lov å gå inn med maskiner. Grunneier har også gitt aksept. 
 
Prosjektleder: Leif Rune. 
Ansvar: praktikaliteter/utstyr, innkalling til dugnad 
Dato for dugnad: 21. august 2021 
 
 

08/21 Prosjekt: Ny nettside?  
 
Per Terje orienterte om arbeidet så langt. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Per Terje, Per 
Jostein og Aslak Skailand (ekstern). Wix-verktøy skal brukes for å lage den nye nettsiden. PT behersker 
dette. Arbeidsgruppen skal lage nytt design, med oppsett og funksjoner, og presentere på neste 
styremøte. Konvertering fra gammelt til nytt «system» vil skje i sakte tempo, og den gamle siden vil bli 



fjernet når den nye er ferdig og alt som skal overføres, er overført. 
 
Det vil koste ca. 1500 – 2000  kroner i året å drifte den nye nettsiden. Fordelen med Wix er at den har 
mye apper og er lett å bygge ut! 
 
 

09/21 Eventuelt. 
  
 Tur til Groslåtten for styret m/feller …. i sommer eller til høsten? Oppfattet ikke at vi var veldig 
konkrete, men alle var positive - og så langt har vi veldig gode erfaringer med «styre-turer» . Og 
Tone Marit er styrets tursjef og innkaller ….  

 
 
Neste styremøte ble satt til midten av september. Jeg foreslår torsdag 16. Kl. 1800 på Madla.  
 
 
 
 
Nina Hatleskog, 08.06.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


