SØKNAD OM STATLIG STØTTE TIL TILTAK I STATLIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ‐ 2021
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Navn: Arne Ettestad
Mottaker: Vestfold og Telemark fylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENR.: 21SD9B8F

Prestestranda ‑ TOKE BRYGGE ‑ UTSIKTSLÅVEN med
skilting/merking.
Navn på tiltak: UTSIKTSLÅVEN med skilting/merking.
Navn på friluftslivsområdet: Prestestranda ‐ TOKE BRYGGE
I hvilken kommune skal tiltaket gjennomføres? Drangedal
Gnr./Bnr.: 32/56
Eier av friluftslivsområdet: Kommune
Beskrivelse av tiltaket:
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
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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 sørvest
for Toke Brygge
Forventet gjennomført dato: 01.11.2021
Skal tiltaket gjennomføres i et nærområde, dvs. i eller ved by eller tettsted som de fleste av deltakerne
kan nå uten bruk av bil eller båt? Ja
Hvilke brukergrupper retter tiltaket seg mot:
Toke Brygge har etter etableringa av "1000‐årsstranda" i Prestestanda i årtusenskiftet blitt den klart
viktigaste og mest brukte badeplassen for Drangedal sentrum. Etter prosjektet "Toke Brygge" har dette
utvikla seg til å bli ein samlingsstad for stadig fleire i heile barmarkssesongen. Sandvolleyballbane,
tilrettelagte friområder, open sommarkafe i den gamle butikken ved Buene med meir har medverka til
dette. Det er stadig auke av besøkande på gjennomreise eller frå hytter i regionen. Særleg etter sommaren
2020 såg ein at besøksmengden no gjorde at ein må prøve å utvide tilbodet og å spreie aktivitetane meir i
dette sentrale og attraktive friluftslivsområdet i Drangedal sentrum.
Tallet på potensielle brukere pr år: 20000
Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Budsjett
Kostnader

Beløp

Komplett byggearbeider på låven (hentet prisoverslag fra KV Bygg AS)

350 000

Elektro og belysning

150 000

Kabelgrøft fra scenen til låven, ca. 70 m

20 000

Komplette opplysningskilt, store, 3 stk, med belysning

250 000

Komplette veivisningsskilt, 3 stk., samt p‐skilter

20 000

Rigg og drift

300 000

Planlegging, usikkerhet, adm og byggjeleiing, 25%

272 500

Sum kostnader

Finansiering

1 362 500

Beløp

Samlet kostnad

1 362 500

‐ Egne midler

0

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

Omsøkt tilskudd

1 362 500

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
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På hvilken måte?
Må då prøve å skaffe anna kapital til prosjektet. Også desse kostnader er sjølvsagt avhengig av
marknad/tilbod frå utførande entrepenørar på aktuelt tidspunkt.
Minstesum for gjennomføring: 1 000 000
Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Vedlegg
4_UTSIKTSLÅVE.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektplan, TOKE BRYGGE.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Kostnadsoverslag, KV‐bygg Låve.pdf (Utgiftsoversikt)

Arne Ettestad for DRANGEDAL KOMMUNE
Levert 29.01.2021
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