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Venneforeningen i Rosvoll prestegård søker om støtte til renovering av kjøkkenet i Rosvoll prestegård 
 
Utbedring av kjøkken i Rosvoll prestegård 
 
I §1 i vedtektene til venneforeningen står det følgende:  
  
Rosvoll prestegårds venneforening er en frivillig og uavhengig organisasjon som har til formål å støtte 
virksomheten ved Rosvoll prestegård: 

a) yte støtte til tiltak museet har behov for ved Rosvoll prestegård 
       b)   arbeide for å øke interesse for museet og kulturverntanken i Smøla kommune 
       c)   arrangere foredrag og andre aktiviteter for medlemmene og lokalbefolkninga. 
 
Rosvoll prestegård eies av Smøla kommune, men har vært driftet av Smøla museum de siste 35 
årene. Det er flere lag og foreninger som bruker Rosvoll prestegård; Rosvoll Grendalag, Smøla 
museum, Rosvoll prestegårds venneforening og sanitetsforeningen Smyl på Innsmøla. Vi ønsker alle 
at anlegget skal brukes enda mer i årene som kommer. Det er en av Smølas flotteste bygninger og et 
samlingssted for innbyggerne i kommunen.  
 
Rosvoll prestegårds venneforening har 50 medlemmer og har mange arrangement i løpet av året. Vi 
har fått installert varmepumpe både på loftet og i hovedetasjen. Dette har gjort at bygningen kan 
brukes hele året. En merker også at inneklima er bedre og selve bygningen blir tatt bedre vare på.  
Venneforeningen har også satt inn steamer på kjøkkenet og ny varmtvannsbereder i kjelleren. Og 
foreninga har også skaffet og fått installert røyksuger på pipa i eldhuset. Steinovnen der brukes ved 
brødbaking når kjøkkenet i hovedbygget ikke strekker til. 
 
Smøla museum tar imot skoleelever og barnehagebarn flere ganger om året i prestegården,  og da 
brukes både hovedbygget og eldhuset. Dessuten er det salgsutstilling av kunst om sommeren. 
Museet bruker også huset til foredrag, teater og møter. Det er også faste historiske utstillinger i 
bygget.  
Venneforeningen arrangerer basarer, høstfest og søndagskafeer i huset.  
Grendalaget har sine møter og arrangement i prestegården, det samme gjelder for 
sanitetsforeningen Smyl.  
Etter at det ble bygd en flott gapahuk på Rosvollhaugen, ser vi at friluftsområdet rundt prestegården 
blir enda mer brukt.  
Det er også utarbeidet et o-kart for området rundt Rosvollhaugen. Dette kartet er ikke tatt i bruk 
ennå. I samarbeid med Smøla I.L. har vi fått kjøpt inn tenger og postflagg. Det planlegges opplæring i 
bruk av kart og kompass, og vi ønsker å arrangere o-løp i området. 
 
For å få optimal bruk av prestegården, må vi renovere kjøkkenet. Prosjektet er omfattende og for 
stort for frivilligheten og for dugnadsformål i sin helhet. Utover innhentete priser for arbeid og 
leveranser, har vi kalkulert med stor grad av egeninnsats/dugnad.. Dette er en usikkerhetsfaktor ifht i 
hvor stor grad medlemmer og andre kan stille opp til en hver tid. Kjøkkenløsningen er detaljplanlagt. 
Både ifht prisgrunnlag, framdrift og seinere bruk, er det viktig at fornying av kjøkkenet blir utført i 
løpet av høst 2020  og tidlig vår 2021. 
 
 
 



Framdriftsplan 
Det er innhentet tilbud og satt opp et kostnadsoverslag.  
Søknadsprosessen for å få tak i eksterne midler er i gang.  
Høsten 2020 starter vi detaljplanlegging og skriver kontrakt med de ulike leverandørene. Vinteren 
2021 gjennomføres arbeidet.  
 
Budsjett kjøkkenprosjekt: 
Egne midler      kr.   90.000 
Søknad Smøla kommune    kr. 200.000  
Bruk av Smøla kommunes rørlegger    kr.   25.800 
Søknad kulturmidler Smøla kommune innvilget   kr.     2.000 
Søknad Sparebank1-Nordvest innvilget    kr.     5.000 
Søknad Dugnadsløftet innvilget    kr.  10.000 
Søknad Opplysningsvesnets fond, innvilget  kr.   15.000 
Bevilget av Rosvoll Grendalag    kr.   20.000  
Til sammen      kr.  367.800 
 
Vi har søknader ute som vi ikke har fått svar på enda. Det er til Salmar fondet, Smøla Bondelag og 
Smyl sanitetsforening.  
 
Av erfaring ser en at det ofte kan oppstå ekstrakostnader ved renovering av gamle hus. Derfor bør en 
helst ha litt mer å rutte med, enn det som kommer fram i kostnadsoverslaget.  
 
Det vil også være ønskelig med en befaring og møte i Rosvoll prestegård med ordfører, rådmann og 
formannskap før saken kommer opp til politisk behandling. 
 
Ut fra denne redegjørelsen søker vi om kr 200.000 i kommunalt tilskudd til renovering av kjøkkenet i 
Rosvoll prestegård. Vi imøteser ei snarlig behandling av saka. Ifht prisgrunnlag og leveranser er det 
viktig å få ei rask avklaring. 
 
Vedlegg: 
Årsplan 
Regnskap 
Budsjett 
Kostnadsoverslag over renovering av kjøkken 
 
 
Smøla 30.08.20 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Halstein Spjelkavik 
Leder i Rosvoll prestegårds venneforening 
 
Venneforeningens kontonummer: 3930 06 83170 

 

 


