Rapporteringsskjema – Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet
Skjema brukes både til sluttrapport og milepælsrapport, ved flerårige tiltak. Rapporteringsskjema sendes innen 1. februar året
etter tilsagnet er gitt.
•
•

Innen 31.12.2019 sendes rapport til post@afk.no, eventuelt til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo
Etter 01.01.2020 sendes rapport til post@viken.no, eventuelt til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Fylkeskommunens ref.nummer i tildelingsbrevet:

138968/2020-2020/68802

Tittel på tiltaket det er innvilget tilskudd til:
Historiske skilt Nordstranda og Husvik vel

Søker (lag/organisasjon)

Org.nr

Nordstranda og Husvik vel

922900620

Adresse

Postnummer/-sted

c/o Bjørn R. Frantsen, Husvikveien 12, Drøbak

1443

Kontaktperson for søknad
Trygve Gulliksen

E-post
Tradisjonshandverk72@gmail.com

Telefon / mobil dagtid
41541779

Beskrivelse av hva det ble gitt tilskudd til:
Tiltakets varighet
☒ Varighet 1 år
☐ Varighet maksimalt 4 år
☐ Varighet fra 4 år til 6 år – og har avtale med fylkeskommunen
Historiske skilt og kulturell rundløype
Med 30 000 kr i tiltaksmidler fra Viken fylkeskommune og 300 dugnadstimer har NHV (Nordstranda og Husvik vel) utarbeidet, etablert og
skiltet en kulturell rundløype i sitt velområde. Historikken som blir formidlet via tolv historiske skilt strekker seg fra høymiddelalder og frem
til dags dato. Området må betegnes som Drøbaks kraftsenter frem til 1900-tallet. Deretter avtok plankehandel og is-eksport og tettstedet
Drøbak gikk inn i en 50 år lang dvaletilstand. Denne dvaletilstanden har ikke bare vært et onde, den har gitt byen vår sitt velrennomerte
særpreg. Skiltene vi har satt opp gir mye av bakgrunnen for dette særpreget. I tillegg gir de et godt bidrag sett i et folkehelseperspektiv.
Rundturen er 2,5 km lang, og legger du inn den skiltede delen over naturområdet Husvik og Kopås blir enda 600 meter lenger, og skiltet
med stedsnavnsskilt mellom de historiske skiltene. NHV ønsker derfor hele Drøbaks befolkning velkommen til å ta turen, hvor en samtidig
kan skolere seg opp på vellets historiske minstepensum. Spesielt innbudte er våre fremste tillitsvalgte, politikerne. I tillegg har vellet
utarbeidet en håndbok basert på de nå 12 historiske skiltene, dette er utlegg hentet fra egen kasse. Håndboka vil bli distribuert til opplaget
på 450 eksemplarer er tomt.
Mvh
Bjørn Frantsen
Leder NHV
www.nordstranda.no
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Beskriv eventuelle avvik i forhold til søknad og begrunnelse for avviket.

Vi byttet materialet på skiltene fra syrefast til aldringsbestandig aluminium. Bakgrunnen for dette var at testskiltet vi har hatt
stående ute i et år, i lasergravert syrefast stål, ikke sto til forventningene. Dette ga oss et noe friere handlingsrom for skiltingen.
Vi har totalt satt opp tolv historiske skilt samt stedsnavnskilt og avstandsskilt, slik at skiltene danner en fin rundløype på 2,5
km. Beboerne i velområdet kan derfor koble seg på løypa som også fører dem gjennom områdets fredede og flotte
naturområde: Husvik og Kopås. Innsamling og bearbeiding av det historiske materialet for skiltene ble mer arbeidskrevende
enn først antatt, men hva gjør vel det når arbeidet utføres på dugnad. Vi var så fornøyde med resultatet at vi for egen kostnad
har trykket opp et turhefte med innhold fra de historiske skiltene, nå også med bilder. I tillegg viser folk fra hele Frogn interesse
for skiltene og historikken, noe vi ser på vår og andres Facebook-sider, hvor vi har spredt budskapet. I tillegg har vi hatt en
reportasje i lokalavisa Amta. Totalt har det gått med 300 dugnadstimer til prosjektet.
AMTA: https://www.amta.no/leserartikler/historiske-skilt-og-kulturell-rundloype-for-nordstrandinger/s/5-3-922455
NHV Facebookside: https://www.facebook.com/Nordstranda-og-Husvik-vel-124637605603418/?modal=admin_todo_tour
NHV dugnadsside: https://www.nordstranda.no/dugnad/
NHV Hjemmeside: https://www.nordstranda.no/
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Beskriv samhandling med samarbeidspartnere. Mediedekning, trykksaker og bilder m.m. vil vi gjerne få vedlagt rapporten.
Vi har samarbeidet med Frogn kommune og har fått på plass en stiryddingsavtale for naturområdet Husvik og Kopås samt en
avtale for oppsetting av de historiske skiltene på kommunal grunn, utenfor naturområdet. I tillegg har vi inngått privatrettslige
avtaler når skiltene er satt opp på privat grunn. Vi har videre et samarbeid for naturområdet Husvik og Kopås med Frogn
friluftsforum og Oscarsborg festnings venner.
AMTA: https://www.amta.no/leserartikler/historiske-skilt-og-kulturell-rundloype-for-nordstrandinger/s/5-3-922455
NHV Facebookside: https://www.facebook.com/Nordstranda-og-Husvik-vel-124637605603418/?modal=admin_todo_tour
NHV dugnadsside: https://www.nordstranda.no/dugnad/
NHV Hjemmeside: https://www.nordstranda.no/

Annen informasjon eller kommentar;
Vedlagt dette skrivet:
1. Regnskapsoversikt fra kasserer NHV
2. Historiske skilt
3. Utkast til turbok innholdende historikk
4. Skiltplan for NHV

Regnskap for tiltaket
Inntekter

Budsjett

Regnskap

Tilskudd fra Akershus fylkeskommune

30 000

30 000

Egenkapital

3 000

816

Egeninnsats/dugnad

30 000

90 000

Sum inntekter

63 000

30 816

33 000

30 816

30 000

90 000

63 000

120 816

Tilskudd fra andre

Utgifter
Materiell, innkjøp
Lønnskostnader
Egeninnsats/dugnad
Annet
Total kostnad

3

Vedlegg
1. Ved sluttrapport er det krav om vedlegg med fullstendig regnskap for tiltaket som viser alle kostnader og inntekter, uten bilag. Må være
godkjent og signert av regnskapsfører. Det kan ikke være samme person som ansvarlig for søknaden.
2. Legg ved bilder fra tiltaket – Røde markeringer viser utplasserte historiske skilt.
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3. Historisk skilt ved Kopåsbrygga

4. Skilting for rundløype med historiske skilt (Offisers-kaserna på Kopås)
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5. Historisk skilt ved Villa Parr og Parrstranda

Fylkesadministrasjon ev. revisor, kan be om innsyn i regnskap og ev. medlemslister som er relevant for søknaden.

Underskrifter
Dato og ansvarlig for søknaden
18/11-2020
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