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Vevklubb fortviler over å måtte forlate Granly-villa

FORTVILER: – Nå vet vi ikke lenger hvor vi skal være. Vi håper i det lengste at kommunen skal kjøpe villaen og at vi kan bli her,
sier Else Beitnes Johansen (67) fra Asker (foran) og Berit Lütken (77) fra Rud. De er to av rundt 20 aktive i Granly vevklubb som
betaler 30.000 årlig i leie for lokalene. Foto: TRINE JØDAL

Av Nina Abrahamsen
10. april 2019, kl. 22:32 

– Vi er i dyp sorg, rett og slett, sier Else Beitnes Johansen på vegne av Granly
vevklubb som må ut fra loftet på Høvik villaen over sommeren
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vevklubb som må ut fra loftet på Høvik-villaen over sommeren.
DEL



ANNONSE

I tredje etasje sitter rundt 20 vevere med sine 20 vevstoler og fortviler. 1. august må de være ute av Høvik-villaens
romslige loft. Forgjeves har de forsøkt å ﬁnne nye lokaler til den 25 år gamle vevklubben.
– Vi er i dyp sorg, rett og slett. Det er mange eldre med her, og ﬂere av dem er enker. Dette er sosialt og har vært
som en overlevelseskilde. Mange har heller ikke plass til veven sin hjemme, sier Else Beitnes Johansen (67).
– Nå må vi legge ned vevklubben, om ikke et under skjer. Vi har ikke noe annet sted å være.
INNLEGG: Historien om Villa Granly

Mangler nok plass
For hvor kan klubben ﬁnne nye lokaler som er store nok til alle de store vevstolene? Rundt 120 kvadratmeter må til,
om alt og alle skal få plass.
– Vi har forgjeves prøvd å ﬁnne nye lokaler. Kanskje noen har en låve eller lignende? Vi er ikke så kravstore.
Budstikka har tidligere skrevet om villa Granly, strandeiendommen på Høvik som eies av Østre Bærum
Sanitetsforening (ØBF).
Foreningen kan bli tvunget til å selge eiendommen, fordi de mister avtalen med kommunen om dagsenter for
slagrammede. Dessuten har de et stort og svært kostbart etterslep på vedlikeholdet.
En tilsvarende stor strandtomt på Høvik gikk for 225 millioner, les saken her

Vever damask
Granly vevklubb har skapt sitt helt eget miljø på loftet i tredje etasje i bygget og har spesialisert seg på damask, en
ﬁnere form for vevarbeid til duker, sjal og tepper.
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– Det er ikke mange som mestrer denne teknikken lenger. Vi lærer av hverandre og inspireres av hverandre. Det er
det som er så ﬁnt ved å være på samme sted, forklarer Berit Lütken fra Bærum og Else Beitnes Johansen fra Rud.

GOD PLASS: I tredje etasje i villaen Granly holder veverne til. De har spesialisert seg på damask, en ﬁnere form for vevarbeid.
Foto: TRINE JØDAL

Kultursjef Inger Berit Øen i Bærum føler med veverne:
– Det er synd om denne aktiviteten må opphøre. Om noen vet om egnede lokaler, håper jeg de melder seg.

Styret oppløst etter uenighet
Både vellene på Høvik, naboer og politiker Stein Stugu i Rødt har oppfordret kommunen til å forsøke å sikre villaen
til allmennyttige formål.
Og ikke minst at strandlinjen blir tilgjengelig for alle.
På grunn av uenighet om villaens fremtid, er styret i ØBS oppløst og Norske Kvinners Sanitetsforening i Akershus
har overtatt administrasjonen av verdiene.
Ordføreren har bedt om et notat vedrørende Granly, som skal gi grunnlag for et initiativ fra kommunens side.
Arbeidet med notatet er stilt i bero i påvente av et nytt styre i ØBS, ifølge Svein Finnanger i Bærum kommune.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
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VEVD LIV: 14 av 20 de medlemmene i Granly vevsklubb som nå jakter på nye lokaler til seg og de 20 vevstolene. Foto: EVA
GROVEN

Lik Budstikka på Facebook
Liker

Du og 43 k andre liker dette.

Les mer om: kultur Villa Granly Høvik Østre Bærum Sanitetsforening
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Møtte sin biologiske mor på TV

Pasha er klar for Kadetten – igjen

Sterk levering under korps-NM
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Leker med scenerommet i ny forestilling

Slik ﬁkk Eline drømmerollen i Göteborg
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