Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Vestby Historielag
Marianne Carlsen
"Henrik Backe Langum"; Ronny Fostervold Johansen
Re: SV: SV: Kulturkvartalet Vestby - "Magasin"
tirsdag 20. november 2018 13.28.45

Takk for svar!
Som nevnt dreier det seg ikke om økt volum på bygget, men noen meter hylleplass i
magasinet, omtrent det som vi har i dag. Det er ting på gang i fylket for et sentralt
magasin for lokalhistorisk materiale om noen år, så vårt behov i bibliotekets magasin er
også trolig midlertidig.
Vi er glade for at saken tas opp i Byggekomiteen i desember og venter på melding, med
forhåpentlig vis positivt resultat derfra.
--MVH Vestby Historielag
Jørn Svendsen
www.vestbyhistorielag.org
Finn oss på Facebook
OG YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCvj4ui49L_kvJNJ9z3swvvA/videos

Den 20.11.2018 10:33, skrev Marianne Carlsen:

Hei igjen og beklager litt sent svar.

Rom- og funksjonsprogrammet – som beskriver hvilke arealer som skal inn i det planlagte
bygget – er i hovedsak ferdig når det gjelder hvilke funksjoner som skal ha plass. Dette er
funksjoner som er satt ut i fra en tidlig behovsvurdering, og som er utviklet i tråd med
ønsker/innspill fra innbyggerne som har kommet frem igjennom de to åpne
informasjonsmøtene som har vært i denne prosessen. Dette arbeidet er snart ferdigstilt og
endelig utgave skal fremlegges for Byggekomiteen i Desember, videre justeringer av dette
programmet i januar er derfor litt i seneste laget.

Det gjenstår selvfølgelig mye planlegging og prosjektering, men arbeidet til neste år vil i
hovedsak omhandle hvordan de funksjonene som fremkommer fra rom- og
funksjonsprogrammet skal løses. Det er flere av arealene som det skal planlegges- og
tilrettelegges for et sambruk og denne flerbruken skal det også jobbes videre med. Men behov
som øker byggets areal er det ikke hensiktsmessig å få inn senere i prosessen. Deres innspill, i
form av e posten under, vil fremlegges til Byggekomiteen i møtet i desember, så kan
Byggekomiteen ta stilling til henvendelsen.

Kommunen oppfatter lokalhistorisk arkiv som en flott ressurs, men når ingen i kommunen har
det som arbeidsoppgave å følge opp har det ikke vært naturlig å tenke at materialet kan loves
inn i kulturkvartalet. Samtidig må det presiseres at historielaget alltid er velkommen til å bruke
bibliotekets lokaler/Kulturkvartalet for å formidle sitt innhold, uavhengig av hvorvidt det blir
muligheter for å lagre eget materiale i bygget eller ikke

Med vennlig hilsen
Marianne Carlsen
Prosjektleder RO Eiendom
Tlf: 402 86 798

Vestby kommune
Rådhusgaten.1, 1540 Vestby
Pb 144, 1541 Vestby
Vestby kommune - Facebook - LinkedIn

Fra: Vestby Historielag <post@vestbyhistorielag.org>
Sendt: onsdag 14. november 2018 11.07
Til: Marianne Carlsen <Marianne.Carlsen@vestby.kommune.no>
Kopi: 'Henrik Backe Langum' <HBLM@cowi.com>; Ronny Fostervold Johansen
<Ronny.Fostervold.Johansen@vestby.kommune.no>
Emne: Re: SV: Kulturkvartalet Vestby - "Magasin"

Takk for svar!
Historielaget forstår at det ikke er beregnet noe plass til lokalarkivet VESLA i
bibliotekets nye magasin. Men vi ber likevel prosjektledelsen og kulturkontoret vurdere
dette, da vi mener arbeidet med å ta vare på litt av det historiske hverdagslige i
kommunen er viktig for ettertiden.
Vi kan nevne og vise flere eksempler i vårt arbeid om vi blir invitert til et møte - eller
vi kan invitere. Hva med onsdag den 16. januar 2019, i Forpakterboligen for eks.?
--MVH Vestby Historielag
Jørn Svendsen
www.vestbyhistorielag.org
Finn oss på Facebook
OG YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCvj4ui49L_kvJNJ9z3swvvA/videos

Den 8.11.2018 12:35, skrev Marianne Carlsen:

Hei

Begrepet «Magasin» i denne sammenhengen er hentet fra rom- og funksjonsprogrammet
som har vært under utarbeidelse nå i høst og er et rom/en funksjon tilhørende biblioteket.
Teksten i rom- og funksjonsprogrammet for å illustrere bruksmulighetene biblioteket har for
dette rommet slik at det i videre prosjektering kan tas høyde for tekniske krav og utforming
av rommet.

Det er ikke definert noe i rom- og funksjonsprogrammet rundt eget areal til lokalhistorisk
arkiv, magasinet inngår i arealet til biblioteket.

Med vennlig hilsen
Marianne Carlsen
Prosjektleder RO Eiendom
Tlf: 402 86 798
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Fra: Henrik Backe Langum <HBLM@cowi.com>
Sendt: torsdag 8. november 2018 10.30
Til: Vestby Historielag <post@vestbyhistorielag.org>
Kopi: Marianne Carlsen <Marianne.Carlsen@vestby.kommune.no>
Emne: RE: Kulturkvartalet Vestby - "Magasin"

Hei Jørn!

Regulering er en overordnet offentligrettslig prosess som avklarer rammer for utbygging.
Mulighetene for det dere etterspør vil definitivt være tilstede i et nytt kulturbygg, slik det
planlegges nå. Teksten du henviser til kan (i tråd med deres egne definisjoner) tyde på at det
er tenkt plass til VESLA, uten at jeg vet noe mer om det. Denne type prioriteringer har ikke
avgjørende betydning for reguleringsprosessen.

Parallelt med vårt oppdrag foregår utredning av behovene knyttet til kulturkvartalet, som
blant annet har resultert i rom- og funksjonsprogrammet. Vi er ikke involvert i dette arbeidet.
Jeg legger ved kopi til kommunens prosjektleder som kanskje har mer kunnskap om
programmeringen av kulturkvartalet eller kan videreformidle kontaktinfo til de som har det.

Med vennlig hilsen / Best regards

Henrik Backe Langum
Arealplanlegger
(+47) 916 44 789

COWI AS – Drammen, Norway
Urban Planning & Landscape Architecture
360° Consulting

From: Vestby Historielag [mailto:post@vestbyhistorielag.org]
Sent: Tuesday, November 6, 2018 1:45 PM
To: Henrik Backe Langum <HBLM@cowi.com>
Cc: Marit Solli <marit.solli@mia.no>; Paul Sporsheim <paul@papirarkivet.no>
Subject: Kulturkvartalet Vestby - "Magasin"

Hei.
Vi leser i "Varsel om oppstart av detaljregulering for kulturkvartalet i Vestby
sentrum":
Her står under Magasin:
Et magasin for lagring lokalhistorisk materiale, årstidsspesifikt
materiale og utstillingsmateriell kan ligge desentralisert fra
biblioteket, for eksempel i kjeller. Lageret skal ha mulighet for
innredning med plassbesparende rullearkiv. Det som skal lagres må ha
tilfredsstillende klimatiske forhold.
Lokalhistorisk arkiv, VESLA, som driftes av Vestby Historielag og andre på frivillig
basis, har i dag litt plass i magasinet til dagens bibliotek. Dette er jo av midlertidig
karakter. Vi hadde et møte med kommunen for ca. et år siden, da vi visste at bygget
skulle rives. Vi spurte om de kunne være med å drifte et slikt arkiv, som flere
nabokommuner gjør. Men det var blankt nei.
Derfor undres vi på om Cowi vet noe om hva kommunen tenker på her i denne
kravspesifikasjonen? Tenker de på sitt eget behov for brannsikkert, temperert og
fuktregulert arkivrom/lager - eller tenker de på oss / VESLA? Eller tenker de på begge
deler? Og vi spør oss også hvordan tilgjengeligheten blir til et slikt rom for ikkeansatte i kommunen?
Dette hadde vært veldig fint å få greie på om VESLAs behov for arkivplass var med i
disse planene?
PS. Vi kan be vår fagperson som er på kopi her, om spesifikasjon av vårt behov om
det kommer til det.

-MVH Vestby Historielag
Jørn Svendsen
www.vestbyhistorielag.org
Finn oss på Facebook
OG YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCvj4ui49L_kvJNJ9z3swvvA/videos

