Den nye mjølkerampa – møteplassen

Mjølkerampa
Den uformelle møteplassen på
bygda, som mjælkerampene
representerte, er i ferd med å forsvinne.
Kanskje det er på tide å ta vare på
de vi har igjen, og markere og
skape nye uformelle møteplasser i
bygd og by?

På en lapp:
Hei !
Er du der?
Er du?
Er?
Jeg er her.
Jeg er.
Jeg.
Ps. Kan vi treffes på rampa?
Hubro

Melkerampe Liten plattform i
lasteplanhøyde med trapp. Kan
være omgitt av vegger på tre sider
og ha tak. Skulle lette lemping av
melkespann til lastebil, som
brakte melken til meieri.
Ble reist i 1940-, 50-, og 60årene som en følge av at bøndene
selv fikk hånd om omsetningen
og videreforedlingen av melken,
som en del av landbrukssamvirket. Ble etter hvert også brukt som
lemping av kraftfórsekker.

I 1971 ble direkte levering av
melk til tankbil introdusert, og
melkerampens tid var forbi. Se
Stein Arne Sæther: «Melkerampe
– jakt i Lykkeland», Adresseavisen 15.7.1999 s17.
Arkitekturleksikon, Arne
Gunnarsjaa

Den nye mjølkerampa – møteplassen
Melkerampa kan være ramme
rundt en uformell møteplass og
videreføre den sosiale funksjonen
som de opprinnelige melkerampene hadde.
Som utgangspunkt for formgivingen har melkerampas karakteristisk platå vært viktig; det å
sitte med beina utfor kanten.
Samtidig er det krav til tilgjengelighet for alle. Platået er derfor
delt i to, (to benker) slik at det
skal være mulig å trille inn med
barnevogn, rullestol eller rullator.
Melkerampa er gitt et enkelt
uttrykk med tre som hovedmateriale. Konstruksjon består av en
ramme med en tett vegg i bakkant. Rammen har en kvadratisk
grunnflate som gir frihet i forhold
til retninger og plassering.
Taket er saltaksformet med knapp
takvinkel.
Melkerampa skal kunne
bygges/settes sammen på stedet
med prefabrikkerte elementer.
Melkerampa er utformet av:
Arkitekt Marie Bang Synnes
Børve og Borchsenius As
Melkerampa produseres av:
Haugen Treindustri As
Tessungdalen
3650 Tinn Austbygd
Tlf. 3509 8822, fax 3509 8763

De egentlige tegnene
Søk vinden
som stryker over jorden.
Vinden kan
feie sjelen blank igjen
så du ser
de egentlige tegnene.
Tegnene
som ble risset inn i sjelens
blanke flate
for lenge siden.
Tegnene
som forteller hemmelighetene
om det
virkelige livet.
Hubro
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