TOKE BRYGGE

UTSIKTSLÅVE
A-105

På åsen sør for badeplass og aktivitetsflate er det etablert zipline og tarzanløype. Her ligger det også
en gammel låvebygning. Låven har i nyere tid fått nytt tak og mindre oppgradering av fasaden. I
forbindelse med markeringen av Toke Brygge i 2012 var låven brukt som utstillingsplass for gamle
bilder og huset en kunstinstallasjon.
I dag står låven tom, som en representant fra sin tid og dens funksjon.
Låvebygningen har potensiale for ytterligere utvikling og bruk, samtidig som det ansees som viktig å
beholde det opprinnelige fasadeuttrykket. En låve trenger en låvebro! Eksisterende bygning har åpning
og dører, men mangler muligheten for å komme opp i øvre etasje. Ved å etablere en låvebro kan
arealene bli tilgjengelig for turgåere og andre som oppholder seg i området. Det tenkes at rommet kan
innredes i enkel «låve‐stil», med en litt større åpning mot nord. Her er det fin utsikt over Toke Brygge
og være et «pusterom» langs turløypa.
1. etasje er i dag tilgjengelig for allmenheten og er et åpent rom med to mindre vinduer mot øst. Her
tenkes det å beholde eksisterende yttervegger, men lage et nytt «rom i rommet», som innredes med
benker og bord. Ved økt bruk i området, øker også behovet for rasteplasser og låven er egnet til dette
formålet, hvor man i tillegg kan sitte under tak.
Låven tenkes også ha en funksjon i et større perspektiv. Toke Brygge ligger ikke langs hovedåren
gjennom Drangedal sentrum, men låven er synlig fra fylkesvei 38 og dette kan man dra nytte av. Ved
bruk av rett fasadebelysning kan bygningen tiltrekke seg oppmerksomheten fra fylkesveien og fungere
som «markedsføring» av Toke Brygge. Samtidig som det tenkes noe mer skilting fra rundkjøringen sør‐
vest for Toke Brygge
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