
Til Tolga kommune                                                                               27.04.2021 
 
 
Ad.  Tolga gamle skole/Knutshauåen barnehage,  
Gammelveien 3,  Tolga.                                                           
 
Foreningen «Gammelskulas venner» er formelt opprettet med et styre på 5 
medlemmer og blir registrert i Brønnøysundregisteret som en venneforening 
under navnet «Gammelskulas venner». 
Vi søker herved om å få overta eiendommen Tolga gamle skole/Knutshauåen 
barnehage med uthus og tilhørende uteområder, vederlagsfritt. 
 
Tolga vevstue, Knivklubben og Bandøvingsrommet har  pr. dato leieavtaler med 
kommunen. De er medlemmer i venneforeningen. 
Vi ønsker å ta i bruk øvrige lokaler etter hvert.  Vi foreslår at den formelle 
overdragelsesdatoen blir etter nærmere avtale med kommunen.  
 
Angående byggets tilstand, så må skifertaket repareres. Det er en stor kostnad. 
For øvrig regner vi med en del oppussing og tilpasning til bruken av lokalene. 
Blant annet legge opp elektrisk lys i loftsetasjen da den vil bli et utmerket 
utstillingslokale til sommerbruk. 
Vi har søkt og vil fortsette å søke, økonomisk støtte fra privatpersoner, 
bedrifter, lag og foreninger for å ha kapital til noe oppussing og vedlikehold.  
Vi har pr. i dag fått tilstrekkelig støtte og velvilje til at vi ønsker å gå videre med 
prosjektet. Vi må sette av noe av kapitalen til driftsreserve da vi må prøve oss 
fram med leiepriser første året. Men målet er at leieinntektene skal dekke alle 
årlige driftsutgifter. 
Vi har vært i kontakt med Kulturminnefondet og vi skal søke flere steder om 
støtte til konkrete prosjekter. 
 
Plan for bruk av lokalene. 

 Uthuset leies ut til lager. 
 Kjelleretg.: Foreløpig Knivmakerverksted og snekkerverksted. Resten er i 

bruk av Fritidsklubben.  
 1. etg.: Vevstue, felles oppholdsrom/møterom/utleie til f.eks. 

barnebursdager, samt retro-butikk, kunstmalerverksted/utsalg og systue.  
 2.etg.: Nostalgiklasserom og band-øvingsrom. 
 Loftet: Utstillingslokale. Vi samarbeider med Tøysentralen og 

Snekkarlemmen Kulturlåve. 



 Uteområdene: Bord/benker og lekeplass på oversida. Parkeringsplass og 
mulig oppstillingsplass for bobiler og campingvogner på utsida. 

 Vi har satt opp et budsjett med leiepriser som skal dekke driftsutgiftene. 
 Vi regner med at kommunen fortsatt brøyter Kjerkgjelen og 

parkeringsplassen på utsida av skolehuset da den brukes til parkering ved 
arrangement i kjerka. 

 
Vi håper på positivt svar på søknaden og at Tolga kommune ser det som viktig å 
bevare dette kulturminnet som snart er 100 år, som et aktivitetshus for bygda. 
 
 
Vennlig hilsen styret i «Gammelskulas venner» 
Laila Hagen (leder), Else Synnøve Tollan, Sissel Urset, Audun Holte og Gudny 
Hagen Bakken.


