UDVIDELSE AF GAMMELT ALMENNINGSANLÆ G PAA HEDEMARKEN.
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skal arbeides efter lange rette arbeidslinier.
Som arbeidsformand er
ansat torvmester Kristian :Jensen, der f. a. med bidrag fra »Det
norske Myrselskab« gjennemgik den svenske stats torvskole.

RUST ADMYRENS BRÆNDTORVFABRIK
i indskrænket maalestok drevne brændtorvfabrik, der
D· ligger hidtil
mellern Kongsvinger og Roverud st., vil iaar blive betydelig
ENNE.

udvidet. Selve torvmaskinen er for et par aar siden indkjøbt fra Sverige
og er af Anreps konstruktion, .Elevator med platform og fremdrivningsindretning er nu bestilt fra Aj S. Aadals Brug paa Hedemarken. Et
8 nom. hk. (ca. 20 ehk.) lokomobil er indkjøbt af statsbanerne. Det
er af Brown & MåJ/s fabrikat og har været brugt i 2 aar, men er
saa godt som nyt.
Transportmateriellet er ogsaa indkjøbt brugt af
statsbanerne, har tidligere været anvendt ved Kristiania Østbanestations
udvidelse. Der vil blive opført en del mindre lagerhuse paa myren.
En arbeiderbolig med plads for r 2-14 mand er allerede færdigbygget.
Arbeidere bliver det ikke vanskeligt at faa, da der allerede har meldt
sig flere end der er brug for.
.
Fabriken har, som tidligere nævnt, erholdt et laan paa 5 ooo. kr.
af offentlige midler (Bygdemagasinfondet).
Brændtorven vil dels blive solgt til Kongsvinger, dels til statsbanerne for at benyttes til opvarrnning af stationerne og til fyring af
stationære dampkjedelanlæg.
Anlægget bestyres af torvingeniør Einar Lund, der ifjor blev
udeksarnineret fra den svenske stats torvskole.

TRØNDELAGENS MYRSELSKAB
.MEDDELT VED SEKRETÆREN, LANDBRUGSKEMIKER Dr. E. SOLBERG.

P gjenvalgtes til formand

AA TRØNDELAGENS MYRSELSKABS AARSMØDE den jote april d. a.

landbrugsingeniør G. Arentz og til næstformand amtmand -Th», Løchen. Ligeledes gjenvalgtes de udtrædende
medlemmer af styret, forvalter 0. Braa og landbrugskemiker dr. E.

Sulberg.
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Formanden fremlagde sit forslag angaaende torvdrift paa Heimdalsmyrerne, der udførlig er refereret i det efterfølgende. Sagen besluttedes oversendt Trondhjems magistrat og formandskab med henstillen
om at tage under overveielse iværksættelse af kommunal torvdrift.
End videre vedtoges arbeidsprogram for 1906.
Programmet omfatter blandt andet: •
1) Arbeide for anlæg af smaa brændtorvanlæg, idet selskabet stiller
en brændtorvmaskine til disposition til forsøg.
Meddelelse no.

2.
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