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Kommunekontakt i interregprosjektet Husnyckeln
Innsamling av forslag til typiske kulturminner og kulturmiljøer i deres kommune fra
tiden etter 1945
Husnyckeln sendte i januar i år et brev til kommunen/kommunekontakten hvor vi etterlyste
et utvalgt kulturminne/kulturmiljø som representerer kommunens kulturhistoriske utvikling
etter 1945.
En god del kommuner både i Sverige og Norge har sendt oss forslag. Noen kommuner har
lagt ut informasjon om innsamlingen på sin hjemmeside. Noen kommuner har kontaktet de
lokale historielagene og disse har sendt forslag til kommunekontakten.
I de tilfeller hvor det måtte velges et forslag behandlet kommunen oppgaven som en
forvaltningssak og fattet vedtak. Denne mer tidskrevende prosess er formelt ikke nødvendig.
Samtidig har vi mottatt i noen tilfeller bare navnet på et kulturminne uten dokumentasjon.
Selv om det valgte kulturminnet kan være godt kjent i kommunen er det ikke lett for oss å
finne dokumentasjon. Det er derfor meget viktig at det følger en kort beskrivelse med
forslaget.
Vi ønsker at så mange som mulig representeres i denne delen av prosjektet. Vi har fått inn
spennende og varierende forslag så langt. Ta gjerne en titt på:
http://www.husnyckeln.org/efterkrigstiden
Som eksempel legger vi ved forslaget fra Flatanger kommune som var den første som sendte
oss et fullstendig dokumentert forslag.
Vi ber dere derfor nok en gang: ta kontakt med bygdelag, historielag, lokalavisen, skoler,
barnehager og andre aktuelle lokale ressurser.
Kulturminner som er aktuelle for utvelgelsen kan, som nevnt tidligere, for eksempel komme
fra sektorer som vei/jernbane, bolig, offentlig sektor, kultur, undervisning, næringsliv,
industri, kraftproduksjon, moderne landbruk/fiskeri med flere. Det kan også handle om at
man har tatt i bruk nye teknikker, konstruksjoner og materialer.
Vi ber om at dere sender inn et eksempel, helst i digital form, senest den 30.11.2011.
For opplysninger om oppgaven og innlevering av forslag til etterkrigstidens bygningskultur
ta kontakt med: prosjektansvarlig Hauke Haupts tel.+47-738 664 33 hauke.haupts@stfk.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim (Norge) eller
Henrik Ylikoski tel.+46-63-15 01 41 henrik.ylikoski@jamtli.com Jamtli Box 709, 831 28
Östersund (Sverige).
Med vennlig hilsen
Henrik Ylikoski
Prosjektansvarlig Sverige
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