Kjære medlemmer i, og venner av, Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim

Vi er tre tidligere styremedlemmer i foreningen, som med interesse følger virksomheten både når det
gjelder kulturaktiviteter, restaurering og nybygging. Det er ikke lite som har skjedd siden 2015! Samtidig
vet vi at styret har store utfordringer med finansiering av tilbygget til Kulturlåven, og må ta flere vanskelige
valg. Ved å investere klokt, kan vi både gjøre Fredheim «grønnere» og få lavere driftskostnader på sikt:
Merkostnaden ved å velge solcelle-tak er estimert til kr. 150.000, men med et slikt anlegg vil vi kunne
spare betydelige utgifter til strøm, slik at investeringen er innspart etter 12 år. Denne avgjørelsen må
styret ta innen 20.august i år. Derfor starter vi en sommerkampanje for solcelletak på nybygget på
Fredheim!
To av foreningens medlemmer, som er profilerte natur- og miljøaktivister, har sluttet seg til initiativet
vårt, med følgende appell:
Som medlemmer av foreningen, som begge har vokst opp i Stange og i oppveksten fått ta del
i kulturarbeid inspirert av Ingeborg Refling Hagen, er vi svært glade for alt det flotte arbeidet
som nå gjøres på og for Fredheim, med omfattende kulturprogram, istandsetting av huset –
og nå også utbygging av Kulturlåven. Vi har flyttet fra Stange og har begrenset mulighet for å
delta i dette arbeidet til daglig, men er desto gladere for muligheten til å støtte det gjennom
medlemskap i foreningen.
Vi har begge et sterkt engasjement for miljøet, og arbeider for en miljøvennlig framtid
gjennom ulike verv og roller. Blant annet har vi begge ledet Natur og Ungdom og arbeidet for
andre miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet og Regnskogfondet. Vi ser på dette
engasjementet som en naturlig forlengelse av de verdiene som har vært formidlet fra
Suttung-bevegelsen og Fredheim gjennom mange år, og som nå igjen kan formidles derfra
takket være foreningens arbeid.
Nå har vi forstått at det i forbindelse med utbyggingen av Kulturlåven på Fredheim vurderes å
installere et solcelleanlegg, slik at kulturarbeidet kan drives på miljøvennlig energi. Vi synes
det ville være flott om Fredheim kan være i forkant av den store grønne omstillingen som
samfunnet står foran. Investeringene som gjøres nå, må kunne vare i mange år framover. Med
et solcelleanlegg vil man både kunne bidra til miljøvennlig strømproduksjon og også spare
utgifter til strøm på sikt. Siden budsjettet for utbyggingen ikke i utgangspunktet strekker til
for et slikt anlegg, vil vi gjerne bidra til å gjøre denne investeringen mulig – og vi tror at
mange andre av foreningens medlemmer og venner vil gjøre det samme.
Vi støtter derfor initiativet til innsamlingsaksjonen, slik at vi alle får mulighet til å bidra til
bærekraftig drift og en god investering for framtidig kulturarbeid på Fredheim. Vi er klare for
å gi et bidrag til at Fredheim kan bli et «kraftsentrum» både for kulturformidling og for
miljøvennlig solenergi!
Hilsen Bård Lahn og Ingeborg Gjærum
For å gi en eller flere solstråler til solcelleanlegg på Fredheim, kan du betale inn kr. 500 eller mer til
konto 1822.57.71320, eller Vipps 114148, innen 20.august. Merk betalingen «SOL». Du kan også betale
via Facebook: https://facebook.com/kulturhusfredheim/ Om foreningen har/får din epostadresse, vil du
motta et takkebrev. Dersom vi ikke kommer i mål med innsamlingen, vil du få pengene tilbake.
Hvis medlemmer og venner gir 300 solstråler, er vi i mål! På forhånd takk.
Tangen, 1. juni 2018
Grete Klempel Starheim
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