
10   Løtenposten • Desember 2006 • e-post: lotenposten@steffen.no • Mobil 901 86 980

Vil du være med å 
starte et samlingssted  
i Løten sentrum?
Bøndsen - midtpunkt for mangfold

Takk!
Takk til Løten kommune som 
har gitt oss mulighet  
til å sette dette prosjektet  
ut i livet. 
Hjertelig takk til deg som 
skrev under på underskrifts-
lista med ”Nei til riving,” det 
var en viktig handling.

Nå inviterer interimstyret for beva-
ring av Bøndenes hus deg til å gi ditt 
bidrag til nytt samlingssted i Løten 
sentrum. Vi legger opp til aktiviteter 
som utfyller de tilbud som i dag eksi-
sterer i Løten.
Vi vil sette i stand huset etappevis og 
starter med 1. etasje.

Aktiviteter, kultur og helse
Gode møteplasser er helsebringende 
og holder oss friske i sjel og sinn!
Hva kan huset brukes til og 
hvilke aktiviteter skal det bli? 
Frivillighetssentralen/Løten Omsorg vil 
flytte inn i 1. etasje. For en frivillighets-
sentral er det kun fantasien og stør-
relsen på lokalene som setter grenser! 
Alle kan vi delta som frivillige med 
de evner vi har. Kafédrift, seniordans, 
kurs, håndarbeidstreff, hobbykvelder, 
spill, musikktreff, allsangtreff, teater 
osv. Leksehjelp for innvandrerbarn, 
innvandrertreff, møterom for folk med 
behov for å møtes under skjermede 
forhold. 
Internett-kafé. Salgssted for husflid og 
Løtenprodukter. 
Røde Kors hjelpekorps trenger lager-
plass for utstyr og lokaler for virksom-
het for barn og unge.

Kafé med cateringkjøkken
Det skal lages en kafé som kan bli 
samlingssted både på dag og kvelds-
tid. Vil du være med å skape denne 
kafeen? Salg av mat laget av andre 

bedrifter i Løten. Teater, vise-, allsang-
kvelder med servering.
Alkoholfri ungdomskafé.

Kontorer
Lag og foreninger vil få mulighet for 
å disponere/leie lokaler og sette sitt 
preg på disse etter avtale med styret.
Løten Historielag trenger kontor for 
Lautinvirksomhet, slektshistoriekurs 
og arbeid med lokalhistorie. Kanskje vi 
kan dele lokaler med flere og dele på 
utgiftene?
Det vurderes å lage kontorer i 2. eta-
sje for fast utleie. De som skal leie vil 
se ferdige lokaler før de binder seg, og 
lokaler med særpreg og ”kantine” i 
huset er godt salgsargument!

Storstua, salen
Her er salen for de store sammen-
komster i bygda. Denne skal settes i 
stand slik at den bevarer sitt særpreg. 
Her skal det inviteres til lag med stil, 
annendagsball eller foreningsjubileer. 
Eller den kan benyttes når det i 
perioder er for trangt på Tingberg, til 
seminarer og konferanser. Dans av alle 
slag, sang og musikk, og naturligvis 
teater med sjarm! Unge talenter skal 
få et godt husrom i Bøndenes hus.

Tilgjengelighet
Vi planlegger for at alle skal ha til-
gang til 1. og 2. etasje. Økonomien 
avgjør når 2. etasje blir tilgjengelig. 
Hjelp oss å skrive de gode søknader 
om støtte.

Husleie
Skal økonomien gå i hop, må det 
betales husleie. Dette kan delvis skje 
med dugnadstimer, inntjening via 
egeninnsats som basarer, utlodning, 
innsats på Bøndsendager hvor vi går 
sammen om et eller flere større arran-
gementer. Eller betaling i rede penger. 
Kun fantasien setter begrensninger!

Vi trenger penger og  
dugnadstimer
Innen 1. april 2007 må det være 
tegnet en andelskapital på 1. million 
kroner for å få ta over bygningen fra 
kommunen. Klarer vi det ikke, blir 
huset revet. 
Vi trenger også deg som vil bli med 
på dugnad. Vi søker støtte til restau-
rering i fylkeskommunen og i Norsk 
Kulturminnefond bl a. 
Lokalt engasjement er viktig for å få 
støtte!

Hva skal pengene og dugnads-
timene brukes til:
Huset må tilpasses slik at funksjons-
hemmede kan bruke det, det skal dre-
neres rundt huset og tak og skader på 
treverk må restaureres. I tillegg må det 
brannsikres, VVS utbedres og vi må 
male og restaurere vinduene.

Andeler
Du eller din forening kan tegne ande-
ler. Dermed blir dere med på å skape 
et samlingssted og en møteplass i 
Løten sentrum. For de som har bodd 
lenge i bygda, for alle nykommere og 
for alle de som flytter inn til sentrum 
fra andre deler av Løten. Dersom vi 
ikke lykkes, vil innsamlede midler bli 
tilbakebetalt uavkortet.

Dugnad
Vil du være med å sette huset i stand, 
utvendig og innvendig, ikke noe 
bidrag er for lite! Vi må rydde, grave, 
male, snekre, sy og vi skal holde kurs i 
vindusrestaurering. Mye skal vi natur-
ligvis ha proffer til å gjøre. Men først 
må vi skaffe penger!
Bevaringsgruppa for Bøndenes hus, ved  
Vigdis Vingelsgaard, Sønderhaug,  
2340 Løten. Mobil 905 95 390. 
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HVORFOR TEGNE 
ANDEL I BØNDSEN?

Harald Fjæstad: 
”Jeg har vært med å selge det. 
Forutsetningen for salg den gang var 
at det skulle erstattes med noe annet. 
Det har ikke skjedd. Behovet for noe 
annet er der i dag. Jeg ser muligheten 
i et flerbrukshus i sentrum.”

Erling Skjærstad:
”Det vil bli et savn hvis Bøndsen blir 
revet. Og jeg utfordrer de 90 % av 
Løtens befolkning som for 15 år siden 
ville at vi skulle stå alene. Skal vi frem-
deles stå alene, trenger vi et sterkt 
sentrum. Bøndsen bør bestå. Det skal 
til noe mer enn foreningsliv og vaffel-
salg. En utfordring, men det kan gå.”

Bevaring av Bøndenes hus

Svarsending 5368

0094 OSLO

Tegning av andel: 
Jeg ønsker herved å tegne andel/andeler i Bøndenes hus. Jeg er innforstått med at denne tegning er 
bindende. Hvis det oppnås en samlet andelskapital på kr 1.000.000.- innen 20. mars 2007, vil jeg 
innbetale beløpet på andelskontoen innen 1. april. (Det vil bli sendt faktura til deg).

Bindende underskrift 

Jeg tegner meg for andel/andeler: _______  stk à  kr   1.000,- = ialt kr___________________ 

Gave: Jeg ønsker heller å gi en gave til bevaring av Bøndenes hus på  kr___________________ 
(Det vil bli sendt faktura til deg). Pengene blir satt inn på egen konto. Midlene vil være sperret inntil 
andelslaget er etablert.

Navn:  

Adresse:  

Postnr.: Sted: 

Tlf: Mob 

E-post:  

Klipp ut kupongen og send i posten. Portoen er betalt.

Marit Trætteberg:
"Bøndenes Hus er et hus med sjel og 
tradisjoner som mange har et forhold 
til. Sjøl har jeg slitt ut mange sko 
på dansegulvet. For generasjoner av 
løtensokninger har det vært rammen 
om viktige begivenheter i bygdas liv. 
Vi har ingen andre hus i sentrum hvor 
vi kan videreføre disse tradisjonene. 
Klart vi trenger Bøndsen!" 

Gina Sigstad:
”Vi trenger Bøndsen i Løten sentrum 
som et nærmiljøhus.”

Vedtekter
Se neste side.
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Forslag til vedtekter for 
Bøndenes hus BA, Løten.
Nedenfor betegnet som 
Laget.

§ 1 Formål
Lagets formål er å overta, bevare 
og bruke bygget med særlig vekt på 
kulturelle aktiviteter i vid forstand. 
Tomta er festetomt eiet av Løten 
kommune.

§ 2 Lagets medlemmer
Alle personer som er enige i lagets 
formål, kan bli medlemmer.
Under samme forutsetning kan 
andre lag og organisasjoner bli 
medlemmer.

§ 3 Andelskapital og 
medlemmenes økonomiske 
ansvar
Personer og lag/organisasjoner som 
ønsker å bli medlemmer, må kjøpe 
andeler. 
Andelenes pålydende er kr. 1 000.- 
Det er ingen begrensning på hvor 
mange andeler et medlem kan eie.
Det enkelte medlems økonomiske 
ansvar er begrenset til medlemmets 
innskutte andelskapital.
Det føres protokoll med oversikt 
over medlemmene og deres innbe-
talte andelsinnskudd.

§ 4 Lagets organer
4.1 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste organ. 
Møterett og stemmerett har alle 
som har tegnet seg som medlem-
mer og innbetalt sitt medlemsinn-
skudd.
Hvert medlem har en stemme.
Ordinært årsmøte holdes hvert år 
innen 15. mars. Innkalling til årsmø-
te skal skje med minst 3 ukers var-
sel ved annonsering i lokalavisene.
Ekstraordinært årsmøte holdes når 
styret bestemmer det og når minst 
10 medlemmer skriftlig ber om det.
På ordinært årsmøte skal følgende 
saker behandles:

1. Valg av møteleder og referent. 
Styreleder leder forhandlingene 
under dette punktet.

2. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden.

3. Årsmelding og regnskap for det 
sist forløpne regnskapsår.

4. Retningslinjer, herunder budsjett 
for kommende år.

Valg.
a.  Styreleder. Valgperioden er ett år.
b.  4 styremedlemmer i tillegg til 

styreleder. Valgperioden for sty-
remedlemmene er 2 år. På det 
konstituerende årsmøtet velges 
2 av medlemmene for 2 år og de 
andre to for et år. Senere er 2 av 
styremedlemmene på valg hvert 
år.

c.  3 varamedlemmer til styret i 
nummerorden.

d.  2 revisorer.

e.  3 medlemmer av valgkommiteen 
for neste årsmøte.

 Valg av styreleder skal alltid skje 
skriftlig. De andre valg skal skje 
skriftlig om noen ber om det.

6.  Innkomne forslag.  
Innkomne forslag må være 
styret i hende minst 6 uker før 
årsmøtet.

Styret fastsetter dagsorden for 
ekstraordinært årsmøte, eventuelt i 
samråd med dem som ønsker slikt 
møte innkalt.

Alle vedtak fattes med simpelt fler-
tall bortsett fra vedtak som gjelder 
vedtektsendring eller oppløsning av 
laget, jfr. §. 5 og 6.

4.2 Styret
Styret velger selv nestleder.
Styret kan treffe vedtak når 3 av 
medlemmene, inkl. styreleder er 
tilstede og alle stemmer for det 
aktuelle vedtak.
Styret har ansvar for den daglige 
virksomhet i samsvar med vedtek-
tene og vedtak gjort av årsmøtet.
Styret ansetter daglig leder og fast-
setter instruks for denne.

§. 5. Vedtektsendring
Endring av vedtektene avgjøres av 
årsmøtet.
Forslag om vedtektsendring skal 
være oppført i innkallingen til års-
møtet sammen med forslag til ny 
ordlyd.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall 
av de avgitte stemmer.

§ 6. Oppløsing av laget
Oppløsing av laget avgjøres av 
årsmøtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall 
og at antall stemmer utgjør 2/3 av 
alle medlemmers stemmer.
Hvis vedtak om oppløsing oppnår 
2/3 flertall på årsmøtet, men at 
antall stemmer for oppløsing ikke er 
2/3 av alle medlemmers stemmer, 
kan ekstraordinært årsmøte innkal-
les med en måneds varsel. På dette 
møtet kan oppløsing av laget ved-
tas med 2/3 av de avgitte stemmer.
Er laget vedtatt oppløst, bestemmer 
årsmøtet ved simpelt flertall hvorle-
des lagets eiendeler skal anvendes.

Forslag pr 24.10.2006.

Interimstyret består 
foreløpig av:
Vigdis Vingelsgaard
Peder Soug
Calle Thorsen
Ingeborg Storbæk
Sissel Bronken
Per Amund Rustad
Sjur Harby
Svein Frydenlund
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