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Her følger merknader fra Ski Historielag.
-

Stabburet på Taraldrud har lokalhistorisk betydning.
Ski Historielag foreslår at utbygger flytter stabburet til Waldemarhøy
i Ski, alternativt til Kloppa i Ski. Stabburet har en viktig referanse til
Taraldrud, og som er blant våre tidligste gårdsbruk fra før 1500tallet. Vi mener en plassering på Waldemarhøy er riktig og vil være
til et godt minne om dette gårdsbruket med sin gamle historie.
Stabburet vil også kunne oppfylle Ski Historielags behov for øket
lagerplass av ulike lokalhistoriske objekter bl.a. fra Taraldrud,
samtidig som flere lag og foreninger ønsker noe lagerplass for
enkelte på stedet aktiviteter. Vi ser for oss 2 plasseringsalternativer
på Waldemarhøy (bygde- og kultursenter) i Ski. Alternativ 1: i
skråningen mot nord nedenfor eksisterende stabbur der terrenget
flater litt ut. Alternativ 2: på plenen nord for selve
Waldemarhøybygningen og vest for eksisterende stabbur. Det er
tilgjengelig vei til begge plasseringsstedene.

-

Svalgangsbygningen på Taraldrud har lokalhistorisk
betydning.
Bygningen er ønsket flyttet til ”Ljansbruket” der Taraldrud har tidlige
historiske referanser. Ski Historielag støtter Oppegård Historielags
ønske om at utbygger flytter bygningen til området Ljansbruket der
det i dag å foreligge lokalhistoriske bygninger og samlinger.

-

Låve-stall-fjøs-bygningen på Taraldrud har lokalhistorisk
betydning.
Bygningen, helt eller delvis, kan flyttes til Kloppa, utover dette har
dessverre ikke Ski Historielag forslag til alternativ plassering eller
bevaringsvern.

-

Mil.org. monumentet og potetkjelleren på Taraldrud har
historisk betydning.

Monumentet og tilstøtende potekjeller har en stor historisk
betydning og må bestå på stedet der de foreligger i dag.
Monumentet og restene av potetkjelleren må varig inngjerdes og
tydelig skiltes for å sikre mot utilsiktet skade i forbindelse med
bygnings- og senere øvingsaktiviteter. Det er ønskelig at Ski
Historielag / Oppegård Historielag / Ski- og omegn forsvarsforening
etter særskilt avtale kan besøke monumentet 1 gang årlig. Kopi av
monumentet med redegjørelse må reises i forbindelse med
informasjonstavle, se under.
-

Låven fra Taraldrudhytta har sin lokalhistoriske betydning.
Ski Historielag har ikke forslag til alternativ plassering eller
bevaringsvern. Låvebygningen er i meget dårlig forfatning. Noe av
tømmeret kan benyttes i forbindelse med en informasjonstavle som
vi ber om blir reist i tilknytning til gang- og turstien over E6.

-

Informasjonstavle. Vi ber om at det påkostes et byggverk med en
informasjonstavle i tilknytning til gang- og turstien på syd-siden av
broen over E6, dvs i området der Taraldrudhytta ligger i dag.
Informasjonstavlen må omfatte:
 En beskrivelse av gårdsbruket Taraldrud og stedets historie,
bygninger osv med illustrasjoner og kartskisse.
 Kopi av Mil.org. monumentet i full størrelse og beskrivelser av
hendelsene her under krigen.
 Beskrivelse av Taraldrudhytta og stedets historie, bygninger
osv. med illustrasjoner.
 En beskrivelse av hensikten med og omfanget av politiets
beredskapssenter.
Informasjonstavlens utforming, vern og vedlikehold:
 Informasjonstavlen utformes i tømmer med solide vegger og tak
for å skjerme selve informasjonstavlen og det tilpasses en
hvilekrakk.
 Informasjonstavlen får fremtidig vern og vedlikehold av
utbygger.
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