Ventetiden er endelig over……….
Etter en lang og tidkrevende prosess har vi endelig fått klarsignal fra kommunen og kan
sette i gang med bygging av turveiene i Gaustaområdet.
Det har vært mange involvert for å komme fram til dagens gledelige nyhet, og vi takker for
positive innspill og tilbakemeldinger, giverglede og tålmodighet.

FREMDRIFT
Skårberg Maskin starter med rigging av maskiner og utstyr førstkommende mandag 25.
september, og starter da opp med byggingen for fullt.
I forbindelse med avtale inngått med Tinn Energi som skal legge ny høyspentkabel fra
Gaustatunet og inn til Vatnedalen, så starter vi i det område. Målet er å få ferdig den delen
med lys først.
Hvor langt vi kommer i høst avgjøres av været, men Skårberg ønsker å jobbe så lenge som
mulig utover høsten. Når kong vinter er her for fullt avslutter vi arbeidet for i år og starter
opp igjen så snart det er mulig våren 2018.
Målet vil være å fullføre hele fase 1 i løpet av sommeren 2018.
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ØKONOMI/FINANSIERING
Fase 1 har en totalkostnad på kr. 14.411.800 .- inkl.mva.
Finansieringsplanen ser pr. i dag slik ut for fase 1 av prosjektet:
FINANSIERINGSPLAN FASE 1

Grunneiere
Bedrifter
Utbyggere
Øvrig nærinsliv
Velforeninger
Tippemidler
Næringsfondet i Tinn
Tinn Kommune
Div fond/gaver*
SUM FASE 1

kr 1 436 400
kr 1 142 349
kr 1 248 000
kr 410 000
kr 1 899 100
kr 4 176 000
kr 1 500 000
kr 1 000 000
kr 1 600 000
kr 14 411 849

Det gjenstår fortsatt kr.1.600.000.- for fullfinansiering av fase 1. Det er på nytt sendt
søknader til både Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen nå i september.
Vi oppfordrer alle til å tipse oss om aktuelle nye givere/bidragsytere som kan hjelpe oss
med å komme helt i mål med fase 1.
Det er mulig å vippse over bidrag til Vipps nr. 87207
eller benytte kontonr. 2620 44 13354
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