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FJØSET

Også i år vil uthuset kreve en del arbeid. Fjøset/Tømmerkassa ønskes satt istand ved å bytte ut flere helt 
råtne og delvis forsvunnet bunnstokker, samt skifte ut dårlige områder med nye stokker som spones inn. Inne 
i tømmerkassa har gulvet stått i møkk og fukt i mange år, og en tenker her å bytte ut gulv/renne, men beholde 
det som eventuelt er mulig å beholde og skjøte dette sammen. 



LÅVEBRU

Ny låvebru og låvebrumur restaureres ved å tør-
rmure og sette sammen de steina som ligger i 
en haug utenfor låvebrua. Låvebrua bygges av tre 
og stokker, etter lokale byggetradisjoner. Låve-
brudørene settes i stand slik at de lett kan åpnes 
og lukkes. 



GULV / DØRER
I løa, utedoen, inne i fjøskassa, over fjøskassa og 
deler av låvebroen så har de opprinnelige gulvene 
blitt skadet av fukt og trenger delvis og noen 
         steder i sin helhet å skiftes. 

         Dørene til utedoen, fjøskassa og låvebroen  
         har over tid kommet ut av sine opprinnelige 
         posisjoner og trenger å justeres/settes
         istand, slik at de lett kan åpnes/lukkes.  
         Råte byttes ut. 



TAKRENNE

Uthuset har ikke og har ikke før hatt 
takrenner. Et av dilemmaene med å uthuset 
var at kledning/bunnsville på den nordre 
delen av bygget har stått reltativt nært 
bakkenivå. Dette har medført at vann fra 
taket, har sprutet på kledning/bunnsville, når 
vannet har falt på bakken. 

Etter samtale med NKMF i 2016, ble det 
gitt samtykke til installering av zink takren-
ner på hele uthuset, med unntak av 
tilbygget. Grunnet kapasitetsproblem, ble 
ikke lange rennekroker satt inn slik som 
ønsket. 

Vi foreslår derfor at vi for å se ting litt ann 
og i størst mulig grad bevarer byggets ut-
seende, ved å i 2017 kun setter takrenne 
på uthusets vest side, som har grunnforhold 
som heller mot bygget og garantert vil bli 
et problem. Om det ikke lar seg gjøre å 
endre på forholdene på østsiden, så søker vi 
heller om støtte til dette i 2018. 


