
Størenslundens Venner, årsberetning 2018. 

 

Størenslundens Venner ble stiftet på et folkemøte 04.oktober 2017. Landsbyen Brandbu og Brandbu 
og Omegn Handel & Næring hadde tatt initiativ til folkemøtet. 2018 har således vært første driftsår 
for Størenslundens Venner.  

Størenslunden er en flott park i Brandbu som i mange år har vært benyttet til forskjellige 
kulturarrangementer. Arealet er ca 25 mål. Størenslunden har en gammel ukjent historie og 
det er funnet steinsettinger der som er klassifisert som kulturminne, muligens en gammel 
bosetting. Hva dette kulturminnet er kan imidlertid ingen foreløpig si noe sikkert om, men 
med en utvidet bruk av Størenslunden kan dette være en attraksjon i seg selv. Størenslunden 
har sitt navn etter Dokter Carl P. Støren, som fra 1880 til 1942 eide gården Rosendal. Han var 
en pioner på flere felt og en stor ressurs for bygda. Spesielt arbeidet han for å bedre 
folkehelsen. 

Bruken av Størenslunden i nyere tid har sin bakgrunn i en leieavtale mellom Rosendal gård 
og Gran kommune, der kommunen har sikret seg en stedsevarig (evigvarende) rett til 
parken. Avtalen ble inngått i 1955. Det foreligger en bruksavtale mellom Brandbu Vel og 
Gran kommune av 11.12.1995. Den er nå, via Landsbyen Brandbu, overført til 
Størenslundens venner, ved vedtak i Landsbyen Brandbus styre av 25. januar 2018, og det er 
forhandlinger mellom Gran kommune og Størenslundens Venner om fornyelse av avtalen. 
Leieavtalen går i korthet ut på at Gran kommune administrerer bruken av Størenslunden 
etter samme mal som dagens avtale. 

Bruken av Størenslunden har variert opp gjennom årene fra stor aktivitet på 1970 og 80 
tallet med tivoli, fester, revyer og andre kulturaktiviteter til mindre aktivitet de senere årene 
opp til 2016 da den igjen ble benyttet som folkepark for en sommerfest der trønderbandet 
DDE hadde konsert for opp mot 2500 personer. Størenslunden benyttes også av Hadeland 
Videregående Skole til bla russedåp og av barnehager som har utflukter dit. Den benyttes 
også mer og mer av skolene i nærheten, Brandbu barneskole og Brandbu Ungdomsskole. 
Størenslunden har de siste 60 årene vært benyttet til 17. maiarrangementer for Brandbu 
med omegn. Ettermiddagsarrangementet i Størenslunden har i alle år samlet folk fra hele 
Hadeland, og det er en tradisjon Størenslundens venner gjerne vil bidra til at skal 
opprettholdes. Det favner både store og små, og ikke minst russen.   



 

Parken grenser mot Brandbu Barneskole mot nord, Brandbu idrettsforenings anlegg mot øst 
og syd og Brandbu Ungdomsskole mot syd. Brandbu barneskole har 300 elever, Brandbu 
ungdomsskole har 350 elever. Brandbu Idrettsforening har ca 1500 brukere. Dette gir parken 
en unik flerbruksmulighet for skolene og idrettslag ved lek og arrangementer. Parken 
grenser i vest mot Brandbu sentrum noe som gir gode muligheter for parkering. Gran 
kommune tilrettelegger og videreutvikler uteområdet.  

Størenslunden benyttes i dag mye av skolene i nærheten og det er bygget et skilekeanlegg, 
disc-golfanlegg og en balløkke der.  Kommunen har investert i en turløype i parken som har 
mange brukere. 

 

 

Oversiktsbilde av Størenslunden Park. 

En typisk 17.maifeiring i 
Størenslundens Park. 



Visjonen for Størenslunden. 

Størenslundens Venner ønsker å utnytte det potensialet Størenslunden har. Dette skal gjøres 
ved å utvikle og legge til rette for at Størenslunden kan fremstå som en attraktiv 
aktivitetspark for kultur, idrett og fysisk aktivitet. Størenslunden skal kunne benyttes av 
skoler, idrettslag, trimgrupper og befolkningen for øvrig. Aktivitetsanleggene skal kunne 
benyttes sommer som vinter. I samarbeid med skoler og idrettslag vil Størenslundens anlegg 
bli benyttet til idrettslig aktivitet for barn og ungdom samt bidra til å øke den helsebringende 
fysiske aktiviteten i kommunen. Den skal også benyttes til ulike kulturarrangementer som 
revyer, teater, konserter osv. For å virkeliggjøre denne visjonen skal det bygges sceneanlegg, 
nytt servicebygg inklusive servering og toalettanlegg samt utvidelse av amfiet.  

Venneforening 

Stiftelse  

Høsten 2017 ble det etablert en venneforening, Størenslundens Venner, som gjennom sine 
vedtekter skal sørge for penger til å oppgradere/fornye anleggene i Størenslunden til dagens 
behov og krav samt prioritere prosjekter sammen med Gran kommune. 

Styret  

Venneforeningens styre har i 2018 bestått av: Per Sønsteby, styreleder, Eli Ulle Holter, Else 
Berit Stubberud, kasserer, Terje Hamar, Hans Jørgen Kvåle, Bente Mari Nymoen, Ole Vidar 
Lien, Fredrik Slette og Ole Edvard Backe, sekretær. Styret er bredt sammensatt med 
representanter fra Brandbu & Omegn Handel og Næring, Landsbyen Brandbu, Brandbu 
idrettsforening, FAU ved skolene næringsliv og bygdefolket. Prosjektet har således en bred 
forankring lokalt. 

Styret har etter stiftelsen i oktober 2017 og 2018 hatt 9 styremøter og behandlet 67 saker.  

Av viktige saker til behandling har vært: 

Konstituering av styret, der Per Sønsteby ble valgt til styreleder, vedtekter, 
utviklingsmuligheter, finasieringsmuligheter, valg av arkitekt og byggeteknisk konsulent, 
møter med sparebankstiftelser om finansiering, behovsvurderinger for servicebygg og scene, 
riving av gammelkiosken, utarbeidelse og salg av andelsbrev, pressekonferanse, tomtevalg, 
spillemidler og omdanning til stiftelse. 

Planer for nye anlegg. 
 
Servicedelen. 
Bestående kioskanlegg, som for lengst er utdatert, rives og det bygges et nytt servicebygg 
som består av tilstrekkelig arealer for sitteplasser ute og inne. Tilstrekkelig med 



serveringsdisker for mat og drikke, lager, kjølerom, toaletter osv tilpasset dagens krav og 
behov. Det må fremføres strøm, vann og avløp til kafebygget fra Scenebygget. 
 
Scenebygget 
Dagens scenebygg tilfredsstiller ikke dagens behov hverken til størrelse eller funksjonalitet. 
Fundamentet kan muligens bestå, men må utvides. Det må bygges ny scene og tilstrekkelig 
med oppholdsrom for orkestere, teatergrupper og andre underholdere. Det er også her 
nødvendig med noen toaletter og garderober. 
 
Totale investeringer er beregnet til 12,3 mill. kr. 
 

Arkitekt og entreprenør. 

Som samarbeidspartnere har styret valgt arkitektfirmaet JAF AS v/ arkitekt Kåre Frydenlund, 
konsulentfirmaet Sweco og Hedmark og Oppland musikkråd. Alle disse har erfaring fra 
denne type anlegg. Våre lokale samarbeidspartnere er Gran kommune, Brandbu & Omegn 
Handel og Næring (BOHN) og Landsbyen Brandbu. 

 
Finansiering. 
 
Støttemidler 
Størenslundens Venner har hittil mottatt finansieringstilskudd fra Sparebankstiftelsen Gran 
på kr. 3 175 000,- Dette er tilstrekkelig til å sette i gang arbeidet med Servicedelen. 
 
Salg av andelsbrev 
Størenslundens Venner har solgt ca 50 andelsbrev a kr. 1000,- Vi er i dialog med flere 
næringslivsaktører og Brandbu og Tingelstad Almenning har allerede bidratt med kr. 50000.  I tillegg 
har vi konkrete tilbakemeldinger fra flere som ønsker å støtte prosjektet. Dette vil bli avklart tidlig i 
2019. Styret foreslår at Kr 100 000 skal benyttes til stiftelseskapital når Størenslundens Venner 
konverteres til Størenslunden Park. 

Videre drift. 

Resultatet i 2018 er på kr. 95031 og egenkapitalen er på kr. 149924. Styret har vedtatt å 
gjennomføre en endring fra Venneforening til stiftelse, med navn Størenslunden Park og 
styret er innstilt på fortsatt drift. 

 

 

 


