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Velkommen til Bjartnes gård 
Historie og informasjon om Bjartnes gård.  

Bjartnes gård ble i 1741 overtatt fra kirken av Lorents Didrik Klüver. Lorents Didrik hadde en sønn 

med samme navn som overtok gården etter faren. Han bygde nytt stenfjøs på gården. Dette står enda 

(Klüverstua).  I 1934 var det en stor brann på gården, hvor fjøs og stabbur brant ned. Disse husene ble 

bygget opp igjen like etter brannen. Det som sto igjen etter brannen i 1934 er Hovedlåna og 

Klüverstua. Klüverstua er renovert og ført tilbake i tid og kan i dag bli brukt til selskapslokale eller 

møterom. Jorda på Bjartnes gård blir hovedsakelig brukt til å dyrke bygg og potet. Det er også 

skogdrift på gården. Klüverstua og Hovedlåna er fredet og Hovedlåna er det eldste bebodde huset nord 

i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag). Selve gårdstunet er vernet og er typisk for gamle Trøndertun.  

Brann og sikkerhet 

På bakgrunn av at husene på Bjartnes er fredet/vernet er vi ekstra påpasselig med rutiner og 

informasjon om brann. Vi har derfor laget dette avsnittet hvor rutinene er beskrevet: 

1. Når du forlater leiligheten: 

a. Sjekk at kaffetrakter og stekeovn, samt annet elektrisk utstyr er slått av. 

b. Stearinlys og annet lys må være slukket.  

c. Pass på at panelovner ikke er tildekket. 

2. Orienter deg om hvor brannslukningsapparat er når du kommer (ved sikringsskap på 

loftsgangen og kjøkkenskap). 

3. Dør til vedovn må være lukket til enhver tid 

4. Ved sikringsskap på loftsgangen henger det rutiner ved brann som må leses.  

5. Røyking inne er ikke tillatt. 

Vasking av klær: 

Det er mulighet til å vaske klær i omkledningsrommet i Masstu. Dere har også tilgang til vaskemaskin 

ved Turnèteateret.  

TV og internett: 

Dere har tilgang til TV med rekke kanaler. Det er Wifi i leiligheten og nettverket heter BjartnesEXT 

og passordet er kolberg80.  

Rengjøring av leilighet:  

Dere må selv stå for den daglige rengjøringen i leiligheten. Det finnes utstyr for oppvask på kjøkkenet. 

Utstyr for annen rengjøring finnes på loftsgang, bad og kjøkken. Søppeldunker for rest-, mat- og 

papiravfall finnes i uthus. Det vil bli vasket etter deres opphold i leiligheten, så dere trenger ikke å 

vaske dere ut når dere drar. 

Håndklær og sengeklær: 

Om dere ønsker å bytte håndklær eller sengeklær under oppholdet, finnes rent av dette i skap til 

venstre på loftsgang. Skitne håndklær og sengetøy legges tørt i kleskurv på loftsgang. 

Ro og ordensregler 

1. Lås ytterdør på kveld og når leiligheten forlates 

2. Røyking er ikke tillat i bygningene 

3. Av hensyn til andre beboere på gården forutsettes det ro etter kl 23.00 

4. Parkering med egen bil eller besøkende skal skje på parkeringsplass øst for Masstu, kjøring 

inne på gårdstunet er kun ved varelevering. Kjør varsomt i området da små barn leker på tunet 

og i gårds allé. 
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