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Innhuset hadde sin største ut-
bedring i 2016. Det kommer til 
å bli bygget et nytt brukshus på 
eiendommen, og stua blir derfor 
ikke noe brukshus eller hus til 
beboelse. 

Derfor søkes det om 50% av 
prosjektets budsjetterte kost-
nader og ikke 30% slik som ville 
vært normalt i et slikt tilfelle.  



PEISEN

Peisen og pipa istandsettes med bruk av lokal leire, mikset med sand og vann. Sprekker i pipa planlegges tettet 
ved bruk av å dra en sekk med leiremiks opp og ned igjennom pipa. Taket rundt pipa settes istand.  Arbeidet 
med peisen og pipa planlegges utført av Eystein Greibrokk fra Bygland i Aust-Agder.



TAKET 

I 2016 ble taket utvendig satt i stand med støtte fra NKMF og AAFK ved bruk av takbord og asfaltpapp. 
Selve yttertaket ble ikke satt opp da det var uklart hva som skulle legges på. Dette er nå bestemt og i 
samråd med Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder fylke skal instruktør Anders Dalseg holde en dugnad 
for folk som har lyst til å lære hvordan en innhenter, kløyver og legger stikker på taket. Stikkene skal brukes 
på innhuset i Lia, og planlegges lagt på lekter for ekstra lufting. 
Mellom takrennen og stikkene legges et beslag, samt at det legges et takfotbeslag i zink rundt pipa. 



DØR

Dør mellom gang og stue ble 
  satt inn i 1981, mens gammel 
   dør ble benyttet som senge-
     bunn. Gammel dør pusses 
      ned, males og nye håndtak 
        settes inn, før døren 
          installeres. 



ANNET 

I forbindelse med oppjekking da 
tømra ble istandsatt i 2016, ble 
gulvet i gangen ødelagt – Dette 
repareres. Videre ble der et gap 
mellom gulv og vegg/gulvlister, 
dette utbedres. Da nye vinduer ble 
satt inn i 2016 fikk en gap i panelet 
og karmer, som nå også ønskes satt 
istand. 


