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BLOTT TIL LYST: Haakon Steen Torvestad er nyansatt fagansvarlig for bygnings- og anleggsforvaltning på Drammens Museum. Her ved den ærverdige lystgår-
den Marienlyst fra 1700-tallet.

Nytt kjøkken på en-to-tre
Det trenger ikke ta flere uker eller koste
seksifrede summer å få et nytt kjøkken.

Vi bytter dører, sku�er, benkeplater
og vask og leverer hvitevarer
- uansett type og alder på ditt kjøkken

Har du lyst til å pusse opp kjøkkenet uten å fylle
huset eller leiligheten med håndverkere eller ta
opp et stort oppussingslån?

Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt 
slik at det fremstår som flunkende nytt og moderne
- miljøvennlig og til en rimelig pris

Gratis befaring og kostnadsoverslag!

Ring 9175 8008 for avtale
eller send en epost til ola@smartinn.no

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplater eller
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hel fornying
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Haakon Steen Torvestad (53) har påtatt seg 
en formidabel oppgave. De neste årene 
skal han kartlegge behovet og sørge for at 
bygningsmassen på Drammens Museum 
er intakt. 

TOM HELGESEN tekst og foto

Torvestad er nyansatt som fagansvar-
lig for bygnings- og anleggsforvalt-
ning på Drammens Museum.

– Jobben blir å kartlegge fremtidi-
ge vedlikeholdsprosjekter som en kan 
få avsatt midler i budsjettet til å få 
utført, forteller han.

Dialekten røper raskt at dette ikke 
er noen innfødt drammenser vi snak-
ker med.

– Jeg er født og oppvokst på Karmøy, 
og har i de siste ti årene arbeidet 
ved Haugesund Boligbyggelag. Ellers 
har jeg erfaring som fagarbeider ved 
offentlige og private foretak, hvorav 
de siste 20 årene i administrative 
roller, forteller han. 

Endringer i private forhold fi kk 
vestlendingen til å søke nye jobbut-
fordringer, og det har han funnet ved 
Drammens Museum. 

Overordnet ansvar
Vedlikehold av museets bygninger 
har stadig vært framme i lokalmedia, 
så mange lurer nok på hva jobben på 
Drammens Museum går ut på. 

– Som fagansvarlig for bygnings- 
og anleggsforvaltning vil jeg ha et 
overordnet ansvar for bygninger og 
utvendig anlegg. Siden jobben inne-
bærer å se hvordan det praktisk skal 
løses, må jeg også tilegne meg ny 
kunnskap underveis, sier han. 

Bygningsmassen som tilhø-
rer Drammens Museum er stor og 
omfattende. I tillegg til anlegget ved 
Marienlyst med både lystgården, 
Hallingdalstunet, Lyche-paviljongen 
og hovedbygningen, hører også 
Gulskogen gård, Austad gård og fri-
luftsmuseets mange bygninger oven-
for Spiraltoppen til i «porteføljen». 

Behov for nye tiltak
Etter et par måneder i jobben har 
han allerede rukket å gjøre seg opp en 
mening om hvor vedlikeholdsbehovet 
er størst. 

– Drammens Museum har utført 
en rekke vedlikeholdstiltak de siste 
15 årene. Fortsatt vil det være behov 

Skal holde museets eiend


