
BERGESIDEN VEL                                       PROSJEKTPLAN FOR BERGESIDEN GRENDETUN 

 

PROSJEKTPLAN  BERGESIDEN GRENDETUN/FEBRUAR 2017 side 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERGESIDEN VEL                                       PROSJEKTPLAN FOR BERGESIDEN GRENDETUN 

 

PROSJEKTPLAN  BERGESIDEN GRENDETUN/FEBRUAR 2017 side 2 
 

Bergesiden Grendetun – september 2014. 
 

STIFTELSEN AV BERGESIDEN VEL 
 

Etter at siste avgangsklass forlot Bergesiden skole våren 1966, og Våler kommune i januar 1969 solgte den 

gamle og ærverdige skolebygningen, sto Bergesiden krets, som den eneste kretsen i Våler, uten noe offentlig 

forsamlingslokale. Fra 1883 og fram til nedleggelsen hadde Bergesiden skole framstått som det naturlige 

samlingssted for kretsens innbyggere. 
 

Denne, kanskje noe merkelige beslutning, ønsket noen i kretsen å gjøre noe med. Og lørdag 20. april 1974 

ble det innkalt til møte, hvor formålet var å stifte et framtidig Bergesiden Vel. Og slik ble det. 
 

De første årene levde vellet og dets medlemmer nærmest en «nomadetilværelse», men det manglet ikke på 

aktiviteter og tiltak. Alt fra skirenn, bussturer, loppemarked, «Fængsrudsdager», festlige sammenkomster og 

annet var med på å skape et viktig samhold i den vesle, men langstrakte kretsen på vestsiden av Glomma i 

Våler. Fra Eidsfoss bru og Vestmo i nord til øvre Tverrå bru ved Åsnes grense i sør.  
 

Bergesiden Vel har per 1. juli 2015 en medlemsmasse på nærmer 100 husstander/personer. 

 
TANKEN OM EGET VELHUS 
 

Diverse møtereferat viser at det helt fra starten i 1974 lå et sterkt ønske fra kretsen og vellets medlemmer om 

eget velhus. Flere alternative løsninger ble diskutert, lagt til side, for så å bli diskutert igjen. Spesielt ble 

områdene rundt Vestmo vist stor interesse. Det var nesten ikke et årsmøte fra starten i 1974 og fram til langt 

ut på 1980-tallet hvor temaet ikke var oppe.    

 
KJØP AV HALVORSETH NORDRE 
 

Høsten 1997 kom det signaler om at Edith Alice Berg, enke etter Emil Berg, vurderte å selge eiendommen 

Halvorseth nordre, Bergesiden i Våler.  
 

Noen møttes og snakket litt om saken, men med bakgrunn i at vellet på den tiden var sterkt engasjert i å få 

montert belysning langs FV 445 og andre veger i kretsen, var man nok noe i tvil om tidspunktet var det 

riktige. Men det var nå Halvorseth nordre var til salgs. 
 

Det ble tatt kontakt med selger og den 17. februar 1998 fikk man bekreftelse på at hun var villig til å selge 

Halvorseth nordre til Bergesiden Vel. Kjøpekontrakt ble skrevet og signert den 15. april 1998 og etter diverse 

søknader fikk Bergesiden Vel tinglyst skjøte på eiendommen. 

 
BERGESIDEN GRENDETUN 
  

For å synliggjøre vellets framtidige planer, ble Halvorseth nordre, etter overtakelsen, «omdøpt» til 

Bergesiden Grendetun.   
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Med stedets unike beliggenhet, tett ned mot Glomma, en strandlinje på ca. 150 meter, omkring 13 dekar 

innmark og en lang historie med eksisterende gammel bebyggelse, bør det ligge et potensial for at stedet skal 

kunne utvikles til et «tun». Både for kretsen – og kommunens øvrige innbyggere. 
 

Noe er allerede gjort, men i dette «prospektet» er det tatt med noen framtidige tanker og idèer. 

 
KORT OM HALVORSETH NORDRE 
 

Når de første husene på Halvorseth nordre 

ble satt opp er noe usikkert. Også om det 

er noen av de som i dag befinner seg på 

eiendommen. 
 

Ved folketellingen for Hoff i 1801 finner 

vi 2 familier bosatt på Halvordset.  
 

På den ene eiendommen, som nok var den 

største, bodde «Bonde gaardbeboer og 

leylænding» Ole Pedersen og hans 

familie, som i 1783 overtok Halvorset 

etter sin onkel Knud Embretsen.    
 

 
Halvorseth nordre – tidlig på 1900-tallet.                                                  
 

På den andre bodde «Huusmand med Jord» Ole Hansen og hans familie. Dette kan ha vært plassen som i 

1851 ble skyldelt fra gården Halvorset og i mars 1853 fikk navnet Halvorset nordre – senere Bergesiden 

Grendetun. 
 

Det er ikke foretatt noen seriøs forskning på når den første bosettingen på Halvorseth nordre kan ha skjedd, 

men sannsynlig har det bodd folk på plassen ned på 1700-tallet. 
 

Da Bergesiden Vel overtok eiendommen i 1998 ble det funnet 

deler av en stokk, innhugget årstallet 1739. Denne har en bue 

og kan ha vært over en dør el.l. Den er tatt vare på og er 

oppevart på Halvorseth nordre. (Se bildet til venstre). 
 

Selv om denne ble funnet på Halvorseth nordre, behøver den 

ikke opprinnelig ha kommet derfra. Men man vet at den gamle 

låven, som framkommer på bildet over til venstre, ble revet 

omkring 1910/15 og stokken med årstallet kan ha kommet fra 

denne.  
 

I så tilfelle har det vært bosetting på Halvorset nordre, til langt 

ned på 1700-tallet. Den nevnte låven ble erstattet med en ny 

låve, som ble revet omkring 1955-1960.  

  
OVERSIKT OVER EKSISTERENDE BYGNINGER ETC. 
 

Våningshuset 
 

 
 

Bildet viset våningshuset ved overtakelsen i 1998.                      Bildet viser våningshuset sommeren 2002. 
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Det gamle våningshuset har en grunnflate på 72 kvm pluss inngangspartiet og mye tyder på at deler av dette 

opprinnelig kan være fra 1700-tallet eller tidlig på 1800-tallet, med senere minst ett påbygg.  
 

Som man kan se av det store bildet over til venstre på forrige side, hadde våningshuset da kun èn skorstein 

(pipe). (Se pil). 
 

Det opprinnelige bygget, er den delen som i dag representerer entrè, kjøkken, og det «røde rommet». 
 

Alle bygningsmessige endringer har skjedd i samarbeid med aktuelle offentlige etater. I tillegg har man 

benyttet vålersokningen Geir Thomas Risåsen, ansatt hos Riksantikvaren, som en «ressursperson». 
 

Kjøkkenet gjennomgikk en mindre renovering, med blant annet nytt gulv og kjøkkeninnredning, like etter 

overtakelsen. Man har beholdt den gamle panelen i taket og på veggene, samt murkappa over vedovnen.  

Slik så kjøkkenet ut etter oppussingen.                               Den gamle peiskappa er beholdt. 

 

Stuene. 
 

Også stuene fikk en «ansiktsløfting» tidlig på 2000-tallet. Men man forsøkte hele tiden å ta var på gammel 

panel etc. 
 

 

«Peisestua» slik den så ut etter platene i taket var revet.            Dette rommet, «storstua» med plass for ca. 25 personer,      

                                                                                                       var kledd med plater i tak og vegger. 

 

Tilbygg. 
 

Tidlig forsto man at lokalene i eksisterende våningshus var for lite til å dekke vellet og kretsens behov for 

«et sted å være», og framtidige planlagte og tenkte aktiviteter. 
 

Etter noen år med sonderinger, dukket så en mulighet opp. Som en følge av tragedien ved at Våler kirke brant 

ned til grunnen våren 2009, måtte Våler kirkelige Fellesråd rydde plass for ny kirke. I denne sammenheng 

fikk Bergesiden Vel i 2013 kjøpt den gamle driftsbygningen på kirkegården.  
 

Etter samarbeid med både Våler kommune og Hedmark Fylkeskommune fikk Bergesiden Vel godkjennelse 

for å flytte bygget til Bergesiden Grendetun, for der å sette det opp som et tilbygg til eksisterende våningshus. 
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Tilbygget er tilpasset dagen krav til universell utforming og åpnet også rom for en utvidelse av kjøkkenet. I 

tillegg er det oppført en terrasse ned mot Glomma, som også har tatt hensyn til universell utforming. 

Den 19. august 2013 startet rivningen av det nevnte driftsbygget og transporten av 8 like store moduler fra 

Våler kirkegård til Bergesiden Grendetun kunne etter hvert starte.  
 

Her rives portene på den delen som var garasje….                     … og på Grendetunet stod grunnmuren og ventet. 

 

 

Den første modulen klar for transport til Grendetunet.             Og sent høsten 2013 var råbygget på plass. 
 

Og i november 2013 var man klar til å starte opp arbeidet innendørs og etter hvert kan man se endringene.  

 

 

Deler av tilbygget som senere skulle bli toaletter og inngang.    På veggen mot Glomma ble det satt inn to store vinduer. 
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Deler av julemessa 2013 foregikk i den ennå ikke ferdige         Gulvet er ferdig og det hele begynner å ta form….. 

salen. 

 

 
 

Et utsnitt av «storstua». Med plass for nærmere 100 personer.                 

 

Det ble rom for en eksp. luke til det «nye» kjøkkenet.               Det «nye» kjøkkenet med noe av det nye utstyret. 
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Også de øvrige rom fikk også en endring etter at tilbygget var på plass og tatt i bruk: 
                        

Den gamle «storstua» - også omtalt som «blåstua» ‒ slik          De to andre rommene har også fått en «ansiktsløfting» og  

den i dag framstår.                                                                       den gamle panelen har kommet fram. Her den tidligere 
                                                                                                      «peisestua».               

 

Øvrige bygninger etc. 
 

 
 

Slik framstår per i dag «tunet» på Bergesiden Grendetun. 

 

Som det framkommer av bildet 

over, er det per i dag tre bygg, i 

tillegg til våningshuset og båthuset 

på Bergesiden Grendetun. 
 

Gårdsplassen er belagt med grus og 

et finere lag («subbus»), som blant 

annet gjør det lettere for 

handicappede m.fl. å komme fram 

med rullestoler etc. 
 

 

 

 
 

Tilbygget med terrassen ut mot 

Glomma, som er tilpasset HC, sett fra 

syd med «amfien» og utescenen til 

høyre.                                                                                     
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Stabburet: totalt ca.50 kvm 
 

Etter vellet overtok eiendommen har stabburet i det alt vesentligste vært benyttet til lokale for salg av 

«lopper» og under «julemessa», samt til lager for møbler og annet utstyr. 
 

Stabburet har et innvendig mål i 1. etasje på L: 5,3 meter x B: 4,6 meter = ca. 24,5 kvm. 2. etasje har samme 

lengde, men er omkring 0,7 meter lenger = ca. 27,5 kvm. Totalt utgjør stabburet ca. 50 kvm. 

 

«Brakke»: Totalt ca. 24 kvm 
 

Denne er vinterisolert og ble satt opp sent høsten 2014. 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hva den skal 

benyttes til, men har så lang fungert som lager.  
 

Utedo 
Utedoen sto opprinnelig noe lenger ned mot elva, men 

ble etter overtakelsen flyttet til sin nåværende plass. 

Den har så langt av og til vært benyttet til sitt 

opprinnelige formål, men i de siste årene som «lager» 

for diverse redskap etc. 
 

Det bør vurderes om denne skal settes i stand med 

tanke på benytte den til det den engang var bygget 

som. Ved framtidige aktiviteter, som ikke har behov 

for innendørs lokaler, vil den da kunne gjøre sin nytte. 

Eventuelle forskrifter for en slik benyttelse må undersøkes og etterkommes. 

 

Flyte-/og badebrygge/båthus/båtforening 
 

I forbindelse med «Solungfestivalen 2015» på 

Bergesiden Grendetun ble det på forsommeren 2015 

montert et flytebrygge i enden av vegen fra 

Halvorsetvegen og ned til Glomma. Denne vil, som 

nevnt ovenfor, etter planen bli flyttet noe lenger 

nedover. 
 

I kjølvannet av dette er det signalisert en viss 

interesse for å stifte en båtforening, med 

utgangspunkt på Halvorseth nordre/Bergesiden 

Grendetun. Arbeidet med dette vil starte tidlig på 

nyåret 2017. 
 

Nede ved Glomma er det bl.a laget bru over bekken. 
 

 

Med utgangspunkt fra Bergesiden Grendetun vil man kunne kjøre med båt fra Eidsfossen i nord til Norsfossen 

i syd. Samme strekningen som den opprinnelige dampbåten «D/S Solungen» hadde i årene 1863 fram mot 

omkring 1890-årene. 
 

Båthuset er på plass og mangler nå bare dørene.                      Mens frøferga er på Haslemoen og venter på litt «oppussing. 
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Glimt fra noen arrangementer 

 

Solung-festivalen 2015 
 
 

 

«Solungen II» med en vinkende fylkesmann Sigbjørn            …. mens flere hunderede mennesker beskuer det hele fra 

Johnsen like før de legger inn til brygga på Bergesiden         Bergesiden Grendetun ‒ i et utrolig flott «forsommer» vær. 

Grendetun lørdag 13. juni 2015….. 

 

Andre arrangement 

Fra en av de mange arrangementene. Her for pensjonister.  Her fra en av de mange «julemessene» på Stabburet. 

Sommeren 2016 ble det arrangert «gjensynsfest» for alle gjenlevende som i sin tid hadde hatt noe av sin skolegang ved 

Bergesiden skole. 70 elever var til stede. Den eldste 95 år og den yngste ….. år. 
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Andre arrangement forts… 
 

Her fra «salen» og en av de mange «søndagsmiddagene».               Og ved samme anledning fra terrassen. 

Ved noen av «søndagsmiddagene» har det blitt lagt inn et foredrag eller lignende. Her er det Yngve Astrup og Ragnar 

Einarsrud som forteller om Glommas betydning for Våler og lokalsamfunnet opp gjennom årene.  

Vellet har egen «trimgruppe» med ukentlige aktiviteter.      «Hyggekvelder» er også populært. Ofte med forskjellige tema. 

Her på tur med både de på to og fire.                                      Her er tidligere ordfører Kjell Konterud på besøk. 
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Regulering 
 

Med sin beliggenhet, med 155 meter strandlinje til Glomma ønsker Bergesiden Vel å være en bidragsyter til 

trivsel, bolyst og aktiviteter – for alle aldersgrupper, samt å utvikle Glomma i forhold til noen av de 

muligheter den kan tilby.  
 

Men fram dit er det ennå en del arbeid og investeringer som gjenstår.  
 

Her kan nevnes: 
 

 • Bygging av scene i tilknytning til tilbygget. 

  ◦ Prosjektet er under forberedelse og vil forhåpentligvis kunne ha oppstart sommeren/høsten 2017. 
 

 • Gjøre ferdig/oppruste: 

  ◦ Utescene 

  ◦ Minigolfanlegget  

  ◦ Tilpasse eksisterende flytebrygge, slik at den også kan benyttes som «badebrygge» 
 

 • Flytting og oppsetting av gammel tømmerlåve. 

  ◦ Prosjektet er under forberedelse. 
 

 • Gjøre ferdig veg ned til Glomma for sjøsetting av båt. 

  ◦ Prosjektet er i gang og er planlagt ferdig våren/sommeren 2017. 
 

 • Tilrettelegge for muligheter for HC plasser for fisking etc. nede ved Glomma  

◦ Prosjektet er i gang og er planlagt ferdig våren/sommeren 2017. 
 

 • Forlengelse av «Kjærlighetsstien» fra Eidsvegen og langs Glomma til Bergesiden Grendetun. 

◦ Prosjektet er på planleggingsstadiet og lagt fram for Våler kommune, som har signalisert positiv  

   til prosjektet. 
 

• Vurdere/undersøke muligheter for aktiviteter for barn og ungdom ved bruk av Halvorsetholmen og     

   Glomma.   
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Regulering forts.: 
 

I forbindelse med vellets allerede gjennomførte aktiviteter og dets framtidsplaner ble Bergesiden Vel, av 

både Fylkeskommunen og Våler kommune, anbefalt å gjennomføre en regulering av eiendommen Halvorseth 

(30/2) i Våler. 
 

Denne ble igangsatt og ble vedtatt av Våler kommunestyre 12. september 2016 med følgende ordlyd: 
  

«Det innarbeides hensynssone for bevaring slik fylkeskommunen har bedt om. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 12-12 vedtar Våler kommunestyre reguleringsplan for Halvorset, plan ID 2016001, 

med plankart datert 14.06.2016, tilhørende planbeskrivelse datert 24.05.16 og reguleringsbestemmelser 

datert 20.05.16 med endringer av 22.08.16».  
 

 

Forslag til detaljregulering med noen endringer.  
 

Den opprinnelige vegen for utsetting av båt, som i sin tid ble opparbeidet ved hjelp av Forsvaret, har delvis 

vist seg å være for bratt den siste delen ned mot vannet.  
 

I forbindelse med vellets tanker om tilrettelegging for HC har man derfor endret denne noe, slik at den nå har 

blitt slakere og samtidig fungerer som adkomstveg ned mot det planlagte platået langs Glomma. 
 

Eksisterende flytebrygge blir også flyttet noe lenger ned, slik at den gir lettere adkomst fra båt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Båthus  
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 Platå for HC  

( 

 

Tilbygg – scene etc 

( 

 

Flytebrygge 
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Veg for sjøsetting av båt 
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FRAMTIDSPLANER 

 

Skogfrøferga 
 

Det siste «tilskuddet» i kategorien «framtidige 

prosjekter» er den gamle skogfrøferga som ble brukt 

mellom Svenneby-øya i Glomma og fastlandet i Våler. 
 

Skogfrøferga kom i Våler kommunes eie da den stod på 

en del av eiendommene som Våler kommune overtok fra 

Forsvaret etter nedleggelsen av Haslemoen militærleir.  
 

Ferga ble bygget i 1963 ved K. Hollands Båtbyggeri 1) på 

Hamar og er således ikke spesielt gammel. Men den var 

i sin tid en del av aktivitetene på Glomma i nærmiljøet. 
 

Bergesiden Vel fikk våren 2015 forespørsel om å overta 

ferga med båthus for å flytte dette til Bergesiden 

Grendetun, til samme betingelser som Våler kommune                                          

 Skogfrøferga avbildet i det gamle båthuset våren 2015.     hadde fått fra Hedmark Fylkeskommune. 
 

Dette svarte Bergesiden Vel bekreftende på. Ferga er omkring 8,25 meter lang og 4,15 meter bred og står p.t. 

lagret på tidligere Haslemoen Leir. 
 

Grunnet stort arbeidspress ba Bergesiden Vel i brev av 15. september om å få overført prosjektet til 2016, 

noe man fikk bekreftet fra Hedmark Fylkeskommune at var i orden. 
 

Selv om ferga i dag framstår som noe «medtatt» er Bergesiden 

Vels mål å få den tilbake på Glomma. Gjerne da i en slik 

tilstand at den kan benyttes til persontransport, som f.eks. i 

forbindelse med «sightseeing» eller lignende.  
 

Dette vil eventuelt skje i nært samarbeid med Hedmark 

Fylkeskommune og Våler kommune. 
 

Det gamle båthuset var i en slik forfatning og plassering at 

flytting ble vurdert som lite aktuelt. Derfor ble nytt båthus 

bygget.   
 

 
 

Bildet viser K. Holland i Bakgården til Hollands      
Båtbyggeri i Nordviksvegen 46 på Hamar. 
 

 Bergesiden Vel vil også kontakte den formelle eieren, Skogfrøverket, om sine planer. 
 

1)Hollands Båtbyggeri ble etablert i Hamar i mars 1916. 

 

Med Glomma som «utgangspunkt» 
 

Bergesiden Vel mener det bør legges til rette for 

at Glomma igjen skal få tilbake noe av den 

aktiviteten som en gang var. I tett dialog og 

samarbeide med «Kulturforeningen Solungen», 

dens intensjoner og andre aktører. 
 

I denne sammenheng bør man også tenke å 

utvikle de bademuligheter og andre aktiviteter 

som finnes på «Halvorseth-holmen», bare et 

steinkast fra land. 
 

Prosjektet nede ved Glomma er ennå ikke ferdig. 

Det gjenstår noe arbeid med oppfylling og 

planering. 
 

Glomma og Halvorseth-holmen sett fra terrassen,  

med minigolfanlegget til høyre. 
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Gang- og sykkelbane (forlengelse av «kjærlighetsstien») 

 

 

Forslag til gang- og sykkelbane.  
 

From: Arne Idar Grandahl  
Sent: Tuesday, March 10, 2015 1:36 PM 
To: Asgeir Rustad  

Subject: "FORLENGELSE AV KJÆRLIGHETSSTIEN" 
  

Hallo! 
  

"FORLENGELSE AV KJÆRLIGHETSSTIEN" 
  

(Se vedlegg). 
  

Viser til hyggelig prat etter NM-møtet 04.03.2015 vedrørende ovenfor nevnte tema. 
  

Jeg har diskutert tema både i Bergsiden Vel og “Kulturforeningen Solungen II”, samt noen “potensielle” 
medlemmer/stiftere av en båtforening i Våler. Fra samtlige er det positive tilbakemeldinger.  
  

Som du ser har jeg tatt utgangspunkt i Eidsfossbrua og har laget en enkel skisse/kart over hvor denne 
stien/sykkelstien, i grove trekk, kan plasseres i terrenget.  
  

Når man kommer til Magnesåa kan det være flere alternativer. Det gunstigste vil være det som jeg har markert 
på kartet med rødt, men er usikker på hvordan dette framstår i forhold til terrenget. Jeg tror Magnesåa blir for 
bred til å sette opp en bru, og alternativet er å komme opp til den gamle brua, som ligger i forlengelsen 
nordover av Halvorsethvegen. 
  

Vegen, slik den er skissert, vil berøre 3 oppsittere, før den når Halvorseth nordre (30/2) og vil være på omlag 
3,5 kilometer. 
  

Mitt spørsmål er: Hvordan går vi fram for å komme videre? 
  

Om mulig: Vi skal ha styremøte i Bergesiden Vel i morgen kveld (11.03.2015) kl. 19:00. Finnes det en mulighet 
for en “enkel” tilbakemelding til da? 
  

mvh 
Arne Idar Grandahl 
leder i Bergsiden Vel 

Forlengelse av «Kjærlighetsstien» fra Rv 
210/Eidsfoss bru til Bergesiden 
Grendetun/Halvorseth nordre (30/2). 
Forslag av 10. mars 2015.  

Inn på gammel veg/bru 

Mulig alternativ? 
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Gang- og sykkelbane (forlengelse av «kjærlighetsstien») forts..: 
 

Som man ser på side 14 sendte Bergesiden Vel i mars 2015, etter en forutgående samtale med kommunalsjef 

Asgeir Rustad, et forslag om forlengelse av den såkalte «kjærlighetsstien».  Man ser for seg muligheten for 

at denne kan opparbeides fra den planlagte gang- og sykkelbane og langs Glomma ned til Bergesiden 

Grendetun. En lengde på omkring 2,5 km. – noe avhengig av trasévalg. 
 

Tilbakemeldingene fra kommunalsjef Asgeir Rustad har i etterkant av vår henvendelse vært udelt positiv, 

men så langt har ikke noe konkret skjedd. 
 

Vedtaket om at gang- og sykkelbanen fra Kavlerudkrysset til Eid (Vestmo) nå blir prioritert og penger avsatt, 

bør aktualisere prosjektet. 
 

Bergesiden Vel er av den oppfatning at en slik løsning vil bidra til en mer aktiv bruk av Glomma og hvor 

mye allerede er lagt til rette på Bergesiden Grendetun: 
 

• Man kan ferdes på Glomma uten forsering fosser mellom Bergesiden Grendetun og Norsfossen i 

Brandval. En strekning på ca. 40 km. 
 

• Ombygging av vegen for sjøsetting av båt er under arbeid. 
 

• Flytebrygge er på plass ved Grendetunet. 
 

• Stiftelse av en framtidig båtforening med base på Bergesiden Grendetun. 
 

• Mulighet for bading ut fra flytebrygge. 
 

• Tilrettelegging for HC-plasser for blant annet fiske er under arbeid. 
 

• Gapahuk flyttes nærmere Glomma og vil bli HC-tilpasset. 
 

• Bra parkeringsmuligheter for de som måtte komme med bil. 
 

• Kulturforeningen Solungen II har lagt flere av sine aktiviteter til Bergesiden Grendetun.  
 

 

• Mulighet for: 

 ◦ Servering  ◦ Leie av lokaler til kurs, møter etc.  ◦ Andre arrangementer ute/inne 

 

Dette er bare en del av det man ser for seg kan utvikles på Bergesiden Grendetun – med utgangspunkt i 

Glomma. 
 

Som vil bidra til økt bolyst i kommunen og områdene rundt. 
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Scene i forlengelse av tilbygget 
 

Bergesiden Vel har siden tilbygget og salen 

ble tatt i bruk, forsøkt å skape diverse 

aktiviteter og arrangementer på Grendetunet. 

Flere av disse har vært relatert til 

underholdning av ymse slag og for alle 

aldersgrupper.  
 

Bergesiden Vel mener å ha har funnet en 

«plattform» i vårt arbeid for trivsel og 

aktiviteter og styret har derfor besluttet å 

bygge en scene i forlengelsen av 

tilbygget/salen. 
 

 
Det er på denne veggen en eventuell scene skal bygges. 

 
 

Vellet har fått mange positive 

tilbakemeldinger når det gjelder 

lokalene etc., men en fellesnevner er: 

«Dere skulle hatt en scene».  
 

Bakgrunnen for dette er i hovedsak 

at de fleste aktører har behov for 

plass til diverse utstyr etc. Noen 

planlagte arrangementer har sågar 

måtte skrinlegges av denne årsak. 
 

Bygget vil bli oppført i samme stil og 

farge som tilbygget. Taket vil også 

bli av samme type og utforming og 

farge som på tilbygget. 
 

Som de øvrige nyere prosjekter og 

bygg på Bergesiden Grendetun, vil 

også dette bli tilpasset UU.  

 
Foreløpig skisse av fasader. Plassering av dører og vinduer er ikke avklart.  

 

Som man ser av skissen til venstre, 

er det i tillegg til scenen, planlagt en 

garderobe og et mindre lager for 

lagring av stoler etc.  
 

Sannsynlig vil lager og garderobe i 

forhold til skissen, bytte plass.  
 

På den måten kan man få dør inn fra 

terrassen til garderoben, slik at utstyr 

etc. som skal inn på scenen kan 

fraktes opp rampen og via terrassen. 
 

Det vil dermed ikke bli noen dør ut 

fra hverken garderobe eller lager. 

Men man vil nok bli satt inn et vindu 

mot syd – for begge rommene. 
 

Hele tilbygget vil bli på ca. 46 kvm.  

 
Foreløpig skisse av grunnplan og snitt. Plassering av dører og vinduer er ‒ 

så langt ‒ ikke avklart. Skissen av det eksisterende lokalet er ikke oppdatert. 
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Låve (fra Stokkerud i Nordaberget) 
 

Helt fra Bergesiden vel overtok eiendommen 

Halvorseth nordre har man hatt en utfordring i 

forhold til lagring av diverse utstyr etc. 
 

Problemet ble forsterket da man måtte rive det 

gamle uthuset som stod ved siden av stabburet. 
 

Som tidligere nevnt, var det i sin tid en gammel 

tømmerlåve på eiendommen. Denne ble revet 

på 1950-tallet. 
 

Den gamle låven var plassert litt på høyden 

syd for våningshuset og tett opp mot Halvorset 

vegen. (Se reguleringsplanen – side 12). 
Låven på Stokkerud – våren 2013. 
                                                           

Tanken om å gjenreise en låve på Halvorseth nordre har vært drøftet i mange år. Og allerede høsten 2001 ble 

det tatt kontakt med de daværende eierne av eiendommen Stokkerud, Nordaberget i Våler, om en mulig 

overtakelse og flytting av den gamle tømmerlåven til Halvorseth nordre.  
 

Det er foretatt flere besiktigelser av låven og 

tilbakemeldingen fra eierne, var den gang 

meget positiv i forhold til våre planer. Men av 

diverse årsaker ble det den gang ikke arbeidet 

videre med saken.  
 

Låven var, da som nå, tenkt satt opp tilnærmet 

der den gamle sto og være et viktig bidrag i 

tenkingen rundt et framtidig grendetun. 
 

Bergesiden Vel har ikke behov for låven i full 

høyde. 
 

Man vil derfor benytte det som befinner seg 

over pilen til venstre. I tillegg til at den vil bli 

«senket» noe ned i terrenget mot Halvorset-

vegen, vil dette bidra at den ikke vil virke for 

høy.   
 

Sommeren/høsten 2016 ble det tatt kontakt med den nye eieren av låven og det ble inngått en avtale hvor 

Bergesiden Vel får overta den gamle låven for flytting til Bergesiden Grendetun. Et arbeid man håper å 

komme i gang med i 2018. 
 

Styret vil framheve den positive viljen det har vært til dugnadsarbeid. Noe man håper vil fortsette i tiden 

framover.  

 

 

 

Våler i Solør, 28.02.2017 

 

Styret i Bergesiden Vel 

 

Arne Idar Grandahl       Ellen Grandahl      Tor Øyen Hol  

leder /s/          nestleder /s/       kasserer /s/ 

 

Wenche Magnes Frydenlund    Ragnar Einarsrud   

sekretær /s/         styremedlem /s/ 

 

 

 
 

 

 


