Gaustablikk 24.01.2017
Informasjon til velforeningene i Gaustaområdet
STATUS PÅ ”ET SPREKERE GAUSTAOMRÅDE”
Prosjektet ”Et sprekere Gaustaområde” har som formål å løfte natur- og
sportsopplevelsene og øke attraktiviteten og verdiene i Gaustaområdet i betydelig grad.
Ved å anlegge grusvei i deler av løypenettet vil vi gi alle brukere et bedre og mer
forutsigbart langrenns-tilbud da det vil kunne kjøres opp løyper med vesentlig mindre
snømengder enn det som trengs i dag. I tillegg vil dette gi flotte sykkel - og turveier
sommerstid. Dette vil øke verdien på både eiendommer og attraktiviteten i området.
OPPSUMMERING AV PROSJEKTET SÅ LANGT
Fase 1 innebærer grusvei med belysning fra Vatnedalen i øst til Bygget i vest og har et
budsjett på i overkant av kr. 12.000.000.-

Fase 1: Blå, orange og grå trasè med lys
Fase 2: Rød trasè, uten lys, snøanlegg ved lysløype skistadion
Fase 3: Vil vurderes etter fase 1 og 2, men kan inneholde utbedring av skistadion, bedre
lyssetting event utvide snøproduksjonsanlegg mm

Grunneieravtalene kom på plass i høst, tippemiddelsøknadene er godkjent i Tinn
Kommune og videresendt til Telemark Fylkeskommune. Disse blir behandlet i løpet av
februar/mars.
STATUS FINANSIERING
Det har vært jobbet intenst med finansieringen gjennom hele året.
Oppslutning fra alle bedrifter i området ligger på 98% av forespurt bidrag.
Oppslutning fra hytte/leilighetseiere ligger på i overkant av 60%.
Dessverre fikk vi avslag på både søknaden til Sparebankstiftelsen og
Gjensidigestiftelsen, og dermed mangler vi fremdeles noe.
FAKTISKE TALL PR. IDAG
Aktører i området
Hytte/leilighetseiere
Øvrig næringsliv i kommunen
Rjukan Næringsfond
Sum ”Egenfinansiering”
Forventet tippemiddler
Sum innsamlede middler
Budsjett fase 1
Differanse

kr. 2.900.000.kr. 1.600.000.kr. 490.000.kr. 1.500.000.kr. 6.490.000.kr. 4.200.000.kr.10.690.000.-

kr. 10.690.000.kr. 12.300.000.kr. 1.610.000.-

Av budsjettet på kr.12,3 millioner mangler vi nå kr 1.600.000.- for å kunne igangsette
prosjektet våren 2017.
Derfor ber vi de av hytte/leilighetseiere som så langt ikke har gitt et birdag til
prosjektet, om å vurdere dette på nytt.
Flere av velforeningene med 80-100 % oppslutning samt øvrige bidragsytere har satt
som forutsetning for sine bidrag, at det er tilsvarende bidrag fra alle velforeninger.
Kostnadene for prosjektarbeidet er holdt på et minimum hele veien, og det er pr. i dag
nedlagt ca. 1000 dugnadstimer i planlegging- finansiering og utarbeidelse av
tippemiddelsøknader. Herunder også grunneieravtaler etc.
Det er fullt mulig å gi et ekstraordinært bidrag enten som privatperson eller som en
sponsorgave fra bedrifter. Dette kan det gjøres ved å ta direkte kontakt med
britt@svartdal.com tlf. 95156106 eller ved å innbetale ønsket beløp til konto
nr. 2620.43.95607
Årets vinter viser igjen hvor viktig det er å gjøre tiltak for å ruste oss mot fremtidens
klimautfordringer, og vi er ikke i tvil om at dette er helt nødvendige investeringer for at
vi skal kunne opprettholde et godt aktivitetstilbud i området som kommer alle til gode.
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