Støren Museum og Historielag
Årsmelding 2020 fra arbeidsutvalget for bygninger og uteområdet.
Vi åpnet sesongen 28. mai med rydding og raking ute. Det ble også ryddet og vasket inne i
Raulåna og i Klokkarstua. Det møtte 8 personer, 4 damer og 4 herrer. Det ble også servert
kaffe og kaker.
Også i 2020 er det gjort henvendelser til Midtre Gauldal kommune om råteskadene i
kjelleren i Raulåna. Noe ble utbedret i 2019, men noe gjenstår også. Syllstokken med store
råteskader bak utgangstrappa må skiftes. Vindskiborda på buret skiftet, men bare på
framsida. Det gjenstår å skifte vindskiborda på baksida. Dette burde vært gjort, da borda
plutselig kan falle ned. Vi er bekymret for at borda kan skade noen hvis de faller ned.
Arbeidet med låven har delvis stoppet opp, men mye av arbeidet er også utført.
Kjelstad Byggservice har lagt nytt tak på låven og satt opp nye takrenner med nedløp.
Før Gauldal Videregående Skole kan fortsette med arbeidet sitt, så skal
Kjelstad Snekkerservice skifte ut stokker med råteskader nederst på låven. Etter at dette er
utført, kan Gauldal Videregående Skole videreføre sitt arbeid med låven. Først skal låven
senkes til golvplanet med steinheller mellom låven og betongplata. Deretter skal det settes
inn ny port på nordveggen og monteres ny låvebru.
I løpet av senhøsten ble det foretatt en større ryddeaksjon rundt låven. Mesteparten av
trevirket som lå der ble kappet opp til ved og stablet under buret, mens noe ble kjørt bort.
trevirket var etterlatenskaper etter restaureringsarbeidet på låven.
I Klokkarstua har vi fremdeles skadeinsekter som har etablert seg i noen av
tømmerstokkene.
Vi har kontakt med firmaet «Pelias Norsk Skadedyrkontroll» om problemet. De mener at
insektene kan fjernes ved å påføre stoffet Boracol 20 på de stedene der insektene er påvist.
denne behandlingen vil ikke være til fare for omgivelsene.

Støren 09.04.21.
Ottar Folstad

