
 

Til 

Orkdal kommune 

Kulturutvalget 

7300 Orkanger       Orkanger, 22.09.19 

 

Søknad om økonomisk støtte til «Prosjekt Svorkåsstuggu» 

Styret i Orkdal Bygdetun vil takke Orkdal kommune for tidligere støtte til prosjekt Idastuggu. 
Vi er nå i sluttfasen på dette prosjektet. Når vi blir ferdige vil vi invitere alle gode 
støttespillere til en høytidelig åpning. Det er gjort mye på dugnad i tillegg til at vi også har 
hatt mye innleid hjelp. Så langt er vi veldig godt fornøyd, og mener prosjektet har vært 
vellykket. Parallelt med dugnader og utleie på bygdetunet, har vi også hatt en del egne 
arrangementer siste året og føler det er mye positivt som skjer. Vi ønsker mest mulig aktivitet 
året rundt! 

Stiftelsen Orkdal Bygdetun består av totalt 15 bygninger, 13 på Oppstuggu Berbu og 2 på 
Monsetjåren. Det er spesielt et hus som vi føler det haster med å få i bedre stand. Til det 
trengs det midler og vi tillater oss derfor å søke om økonomisk støtte til et nytt prosjekt. 

Svorkåsstuggu 

Bygningen Svorkåsstuggu er veldig spesiell. Det er en vakker og verdig gårdsbygning. Vi 
mener Svorkåsstuggu har et stort potensiale og ser for oss at vi kan få til spennende 
aktiviteter, spesielt for skoleklasser og barnehager som kommer på besøk. Men slik det er nå, 
må vi holde stengt, for det er rett og slett ikke trygt nok. Vi ønsker å komme i gang med 
prosjektet så fort som mulig, slik at vi igjen kan holde huset åpent for publikum. Det er også 
viktig for å få oppbevart verdifulle gamle gjenstander på oppvarmet rom. 

 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

Isolere golv i 1.etasje og diverse nye isolerte himlinger over 2.etasje 

Utbedring/reparasjon av diverse råteskadede veggpartier 

Restaurere vinduer og ytterdør 

Nye innervinduer 

Uforutsette kostnader 

 

 



Vår søknad om økonomisk støtte 

Budsjetterte kostnader for dette prosjektet er på 270 000 kr inkl mva(avrundet) 

Vi har en kjempeflink dugnadsgjeng på Oppstuggu Berbu. Vi vil sørge for en solid 
dugnadsinnsats gjennom hele prosjektet, samt selv ta oppgaven med byggeledelse og 
administrasjon. 

Vi har planer om å søke om økonomisk støtte fra flere for å få realisert prosjektet. 

Så langt har vi fått tilsagn om en  økonomisk støtte fra Varig Orkla Forsikring på 20 000 kr. 

En nærmere beskrivelse av budsjett, kostnadsoverslag, historie om bygningen samt bilde 
legges ved. 

Vi tillater oss å søke Orkdal kommune om 200 000 kr. 

Vi håper Orkdal Kommune har mulighet for å støtte dette prosjektet. 

Vi vil benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet som vi har med kommunen og 
den interessen dere viser for Orkdal Bygdetun. Det er noe vi setter utrolig stor pris på. 

Styret håper på og ser fram til en positiv behandling av vår søknad. 

 

Med vennlig hilsen 

 

--------------------------------------------     ---------------------------------------------- 

Kjersti Lund Olsen      Ivar Petter Nillsen  
  

Styreleder       Nestleder/prosjektleder 

 

Tlf 45667999 

E-post: kjersti1964@hotmail.com 

 

https://www.facebook.com/orkdalbygdetun/ 

Hjemmeside: orkdalbygdetun.no 

 

Vedlegg: 

Budsjett og kostnadsoverslag 

Bilde av Svorkåsstuggu 

Historikk om plassen 
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