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Husmannsplassen Tinden 
 

1. Husmannsplassen Tinden ble gitt Yrjar Heimbygdslag av Margareth og Arnfinn 

Hoøen i 1992, sammen med leie av to mål jord. En parkeringsplass er laget i nordre 

del av arealet og avgrenses av parkeringsskilt. Plena sør for parkeringsplassen er våt 

og uegnet for parkering. Innkjørsla sør for våningshuset kan benyttes, den er 

forsterket med sand, men kjøring rundt snekkerstua må ikke forekomme, det blir 

store spor som vanskeliggjør klipping av gras. 

 

2. Hver vår må Tinden støvsuges og vaskes, helst rundvask. Vask må gjentas før 

sesongåpning for publikum, og hvis det blir nødvendig gjennom sesongen. 

Aggregat er kjøpt og plassert i snekkerstua, dette må flyttes ut før oppstart. 

 

3. Etter fyring i ovnen må en inspisere stueloftet om etasjeskilleren er blitt for varm. 

Samtidig må en lukke døra fra loftsgangen til låven. Står denne åpen kommer katter 

inn og skitner til sengeklærne. Det har vært en plage noen år, man glemmer ofte å 

lukke denne med kroken. 

 

4. Et oppslag må settes opp ute, så tidlig som mulig, om åpningstiden for den 

kommende sesongen. 

 

5. Husmannsplassen har et visst behov for vedlikehold hvert år. 

6. Maling av fjøs ble utført våren 2000 og 2008. 

7. Vinduene ble malt både ut- og innvendig samtidig, siste gang 2008. Reparasjon 

påbegynt 2019 av Vegard Røstad. 

8. Stuerommet fikk ny maling våren 2000. 

9. Stuebygningen bør få et strøk maling ved behov, fargekode er notert i dugnadsboka. 

Den ble malt i 2004. 

10. Taket på snekkerstua må tjærebreies ved behov. 

11. Stuebygningen fikk nytt torvtak 2004. Nytt bølgeblikk på resten av vinkelen 

samtidig. 

12. Solpanel ble montert våren 2008, dermed er våningshuset tørt hele året. 

 

13. Vannet er stengt av med hovedkranen utenfor kjøkkenet. Røret og kranen opp til 

kjøkkenet frøs hver vinter og er demontert. Rør med krane ligger på 

snekkerlemmen. Ørland kommune har stanset vannavgiften og registrert huset som 

ubebodd. 

 

14. Gressklipper er plassert i snekkerstua. Ikke kjør på plena med biler, det 

vanskeliggjør plenklippingen. 

 

15. I styremøte 9.6.2000 ble det bestemt at lag og foreninger som leier Tinden betaler 

100 kroner i leie. 
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Vyer for Tinden: 

 

1. Grave ned jordkabel for strøm fra stolpe ved nabogården. 

2. Kople til et sikringsskap med nødvendige kontakter til bruk av lys og 

snekkermaskiner/støvsuger. 

3. Legge opp et minimum ledningsnett til ca 2000 watt varmetilførsel for å holde huset 

tørt og fjerne kondens. Dette bør kombineres med utvendig og innvendig 

temperaturføler som gir en innetemperatur ca 2 grader over den utvendige 

lufttemperatur. 

4. Kople til utvendig lys over inngangsdør og på utedoet. 

 

5. Fornye utstillingene og samtidig sikre dem med montere. 

 

6. Lage en oversikt over tingene som kom tilbake til Tinden, gjerne med foto, gitt 

tilbake av hvem og når. En annen oversikt må lages for de andre tingene som er gitt 

og plassert i Tinden, husk de tingene som er på utlån. Listene må være tilgjengelig 

for publikum. (Se filen YHL/Tinden/returnerte_ting). 

 

7. På sikt lage et miniamfi i høystålet som kan brukes til enkle opptredener ved 

skolebesøk etc. 

 

8. Lage ferdig hønsehuset . Lage en tekst til hønsehuset og kufjøset som beskriver 

besetning og avdrått. 

 

9. Utvikle «Avstressingsmøtene» til også å danne mal for at menn kan møtes her med 

samme formål. 

 

10. Tenke ut enkle aktiviteter som kan utføres inne i stuerommet, med sitt eget fang 

som arbeidssted, som ikke støver til for mye, og som kan komme inn under 

begrepet kurs eller aktivitet. 

 

 


