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Årnes 29.4.2019
 
Kommentarer /forslag til høring ang. Regulering av Runnivegen 15
 
Vi i brannhistorisk stiftelse Nes har hatt tilholdssted i Runnivegen 15 siden 2002, i denne tiden har vi jobbet alt
vi har kunnet for og samle på det gamle brannmateriellet som er brukt i Nes siden 1928, det var den gang
Årnes vel startet «Årnes Brandværn» og Nes kommune ovetok senere brannberdeskapen i hele Nes.
 
Vi i Brannhistorisk Stiftelse er ved siden av og samle på brannmateriellet, også interessert i og ta vare på
denne unike historien, fortellinger, dokumentasjon osv. nå er det imidlertid kommet til det punkt at våre lokaler
gjennom 18 år skal saneres, og vi står uten hus for vår plasskrevende samling.
 
I forbindelse med ovenstående ønsker vi og foreslå en løsning som kan utvikle seg til en helt spesiell og unik
sak i Nes kommune. Om man lar branntemaet gå som en rød tråd gjennom hele området, enten om det blir
boliger, institusjoner og skoler, eller en blanding av disse, så kan man tenke seg den gamle teglsteinsbygningen
(Sveisehallen som en gang var bygdas største industriarbeidsplass), skal huse denne unike samlingen av
brannmateriell, sammen med et møterom og en kafé.
 
Videre kan det settes opp brannhydranter av «gamle» slaget, man kan også tenke seg brannrelaterte navn på
bygninger og interne veier på området. Dette ville ikke bare blitt et fint tema for oss i Brannhistorisk Stiftelse,
men alle som ferdes der, og vi tillater oss også og være så ubeskjedne å påstå at dette ville blitt lagt merke til
utover hele landet. Og ingen andre kommuner vil kunne stille med noe tilsvarende, og hvem er vel ikke
interessert i brannmannsyrket og brannbiler samt dens historie?
 
Vi håper med dette, at det kan vurderes og innlemmes i et reguleringsforslag, det er bare fantasien som kan
sette grenser, og det er nå vi har muligheten, en slik løsning vil både sikre den helt spesielle samlingen, samt
den gamle og helt spesielle bygningen og dens historie.
 
Vi i Brannhistorisk Stiftelse Nes mener dette skal være gjennomførbart og vi stiller gjerne opp på det som
måtte komme av spørsmål eller utdypninger av vår tanker osv.
 
M.v.h. Brannhistorisk Stiftelse Nes.       
            Tom Bråthen
            Mobil 90999958
            e-post: t-braath@online.no



 
vedlegg: 2 eksempler på brannbiler brukt av Årnes Brandværn og senere Nes kommune på plass  foran
Teglsteinshallen 
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