Aurskog Historielag – Handlingsplan 2019
Oppgave
Margaretakilden
Fredet hellig vannkilde fra
middelalderen ved Aurskog
kirke.
Skilting av nedlagte og
fraflyttede bruk og plasser.
Fortsette påbegynt prosjekt.

Tiltak
Arbeidskomiteen.
Vi avventer nye utspill fra
Akershus Fylkeskommune

Budsjett/Kostnad
Kostnad dekkes av kommune
og fylke.

Arbeidskomiteen.
Ønske om et hefte (kart) som
viser plasser og steder slik at
det blir lettvint for folk å
finne frem.
Vi bruker dette verktøyet til
medlemsregister og til
regnskap. Mål å bruke det
mer for mer info til
medlemmene
Finne en eventuelt taler

Forhøre pris på trykk etc.

Åpent møte.

Forslag til tema?

Kostnad ukjent.

Oppgaver som medlem av
Stiftelsen Aur Prestegård

Delta med ressurser på linje
Kr 10000,- Medl.avgift.
med øvrige medlemmer av
SAP. Dugnads arbeid mv.
Samarbeid om utstilling
Samarbeid om aktuelle tema. Bruk av frivillighetssentr.
Slektsgransking en gang i
Kr. 6.000,- som tilbakebetales
måneden.Blir ledet av Høland oss av kommunen
historielag.
Felles møte av historielagene.

StyreWeb, Romerike
historielag

Bekranse Toverudbautaen 17.
mai. Årlig aktivitet.

Samarbeide med Høland og
Setskog historielag i bruk av
frivillighetsentralen.

Bidra til utstilling i låven.
Bærplukkerfabrikken på
Finstadbru.
Skifabrikken på Lier.
Tertitten.
Sykkelverkstedet.

Komplettering og
vedlikehold av utstillingen.

Aurskogkalenderen.
Redigere bilder, forme tekst,
oppsøke materiale, dialog
med trykkeri etc.

Kalenderkomiteen har
ansvaret for utgivelsen.
Levere kalendere til ca 2800
husstander i Aurskog pluss
medlemmer utenbygds.

Kr. 2.000,-

Kr. 1.500,- (krans som
dekkes av kommunen)

Nytt for året: Skolekretser i
Gamle Aurskog
kr. 30.000,Sponses av Aurskog
Sparebank

Etablere egen hjemmeside
evt. under A-H kommunes
hjemmesider,

Er noe kommunen kom med
innspill om, men ikke noe
historielaget har tatt stilling
til.

Nye medlemmer.

Historielaget vil utarbeide
bedre rutiner for å ta best
mulig i mot nye
medlemmer. Eventuelt en
infoside under historielagets hjemmeside.
Tur- og skiltkomiteen
Arrangere turer til gamle
plasser vår og høst
Arbeidskomiteen.

Vandring på gamle plasser.
Besøk på gårder og steder
Bindersteinen ved Lierfoss.
Integrere de gamle
steinrennene og restene av
møllene i en helhetsplan.
Skilte?
Være med å utforme ny
kommunal kulturminneplan.
Behandle innkomne
styresaker.
For Aurskog Historielag
Leder

Tore Ovlien er historie-lagets
representant her.
Behandle og gi svar innen
evt. tidsfrister.

Gratis.

Ukjent kostnad

Kr. 1.500,- til annonser
Arbeid faktureres
frivillighetssentralen i
Aurskog-Høland kommune.

