Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård

Aktivitetslåven på Huseby gård
• Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for
innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både
stedets historie og behovet for et tidsmessig kulturtilbud.
• Økt bruk av Huseby gård, gjennom istandsetting av låven til
kulturaktiviteter må sees som et tiltak for å få et sentralt møtested for
befolkningen på Skedsmokorset.
• Låven som aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset
vil bli en spesiell arena med en viktig symbolverdi som befolkningen kan
identifisere seg med.

Frivillighetens bruk
Aktivitetsrom
• Fleksible øvingslokaler for korps, kor og teater (barn, ungdom og voksne)
– tilpasset behov for utstyr, akustikk og størrelse.
• Lokaler til framføring/arrangementer for kor, korps, teater, folkeopplysning.
– De store arrangementene vil fortsatt gjennomføres i storsalen på Skedsmo
Samfunnshus
• Medlemsmøter og styremøter for 10 – 50 personer både på dagtid og kveldstid
• Frivillighetssentralen på Skedsmokorset skal være en lokalt forankret
møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet
• Fredagskafe / pub hvor de ulike foreningene
har ansvar for underholdning og servering.
• Lagring av materiell til bruk i møter/øving

Lave priser for kulturaktiviteter (symbolsk leie)

Fjøstrevet
• Øvingsrom
• Fremføringssal

Fjøset
Frivilligsentral

Aktivitetsrommene

Møkkakjeller
• Møterom

Liten Sal og
grupperom

Hjørnerommet
• Arrangementer
• Øving
• Større møter

Bibliotekfilialen
En kjerne av tradisjonelt bibliotek.
Nyskapende og aktuelt, med innhold tilpasset både
lokale ønsker og aktiviteter.
• Flyttes fra Skedsmo Senter til låven
• Integrert i foaje/Hjørnerom
• Leseplasser i hjørnerommet
• Bokhyller i hjørnerommet

«Alltid» åpent
• I bibliotekets betjente åpningstid
• På dagtid og kveldstid i ukedagene når
Hjørnerommet ikke benyttes til øvinger, møter
eller arrangementer
Toaletter og fellesarealer
• Brukere av Låven
• Brukere av uteområdene

Bibliotek

Ungdomsaktiviteter / Øvingshotell
Øvehotellet i Låven skal ha øverom som er åpne for alle som er interessert i å
utvikle den rytmiske musikken enten det er ungdom med lite banderfaring,
semiprofesjonelle og profesjonelle band / musikere.
Samlokalisering av miljøene er viktig for å få et bredere og bedre tilbud til
hele det rytmiske musikkmiljøet på Korset (i regionen).
Studio knyttet til øverommene og mulighet for å benytte Hjørnerommet til
framføring og eller øving.

4 øvingsrom og studio
• Ungdom iht gratisprinsippet
• Øvrige etter selvkost
Her vil det legges opp til samarbeid mellom
• ungdomsavdelingen,
• organisasjonslivet, kulturskolen
• og andre interesserte.

Band
Øving

Akershusmuseet lokalhistorie
300 kvm i 2. etasje – fra låvebrua og innover med rom for skiftende utstillinger.
Utstillinger som gir bedre lokalkunnskap og derigjennom å styrke steds- og identitetsfølelsen blant
befolkningen i Skedsmo.
Vi ønsker å gjøre folk stolte over å bo et sted som rommer en rik og dynamisk historie.
Akershusmuseet skal samarbeide med lokale foreninger om å lage utstillinger med forskjellige historiske
temaer
•
Foreninger som jobber med historiske emner på ulik måte, og foreninger som ønsker å synligjøre sitt
arbeid eksempelvis i forbindelse med jubileer eller liknende.
•
Utstillinger om husflid, geologi, lokal industrihistorie, jordbrukshistorie, byhistorie, skolehistorie osv
Vi vil fortelle historier om dramatiske hendelser,
rørende menneskelige skjebner og åpne folks øyne
for at historien har formet stedet hvor vi bor idag.
•
Huseby gård har vært bebodd av noen av bygdas rikeste
– storgård i middelalderen/prestegård fra reformasjonen.
•
Og den har vært fattiggård.
Skedsmos historie i kortform med oldtidsfunn,
•
Hvor er de plassert, hva kan de fortelle.
•
Vi skal bli opplyst om Skeid, om vikinge- og middelalderhistorie
Utstillingen skal være et opplevelses- og læringssted.
I tillegg skal låven dekoreres innvendig med små
utstillinger/tablåer/dekorasjoner
som skal vise Huseby Gård/Skedsmokorset/Skedsmo kommunes historie

Lokaler til private arrangementer
Liten Sal og
grupperom

Fjøstrevet

Møkkakjeller
•

Hjørnerommet

Utleie i helgene til private arrangementer
– 4 hyggelige lokaler med mulighet for anretningskjøkken
– Lokalene passer for 50 – 150 deltagere
– Prisliste harmonisert med Samfunnshusets lokaler i Skedsmo Senter

•

Begrenset kapasitet for utleie til private og næringsliv på ukedager

Driftsmodell
Faste leietagere:
• Akershusmuseet
• Skedsmokorset Kulturforum

Samarbeidsavtale

Frivillige lag og foreninger
• Øving / møter / lager
• Arrangementer

Utleie – private arr.
• <5% iht Komploven
• Møkkakjellern

Skedsmo Samfunnshus:
• Lever driftstjenester
• Bemanner servicepunkt
• Driver lokalene i Møkkakjellern
Driftsavtale

Bidrag til realisering

Skedsmo kommune:
• Driver kulturlokaler med mva-kompensasjon
• Driver egen virksomhet: Bibliotek og Bandrom

•
•
•

Faste leietagere inngår samarbeidsavtale for utvikling av aktivitetstilbud og betaler symbolsk leie for bruk
av lokaler
Frivillige lag og foreninger betaler symbolsk leie for bruk av lokaler til øvinger, møter og arrangementer
Private arrangementer betaler iht prislisten for Samfunnshuset
– Utleievirksomheten innenfor 5%-regelen samkjøres med salene i Skedsmo Senter og Møkkakjelleren
– Leieinntekter fra Låven skal dekke Samfunnshusets merkostnader for driften av lokalene i låven

