SØKNAD OM STATLIG STØTTE TIL TILTAK I STATLIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ‐ 2021
Organisasjonsnummer: 933277461
Foretaksnavn DRANGEDAL KOMMUNE
Kontonummer: 2635 07 00284 verifisert
Adresse: Gudbrandsveien 7, 3750 DRANGEDAL
E‐postadresse: postmottak@drangedal.kommune.no
Kontaktperson
Navn: Arne Ettestad
Telefonnummer: 95141500
E‐postadresse: ae@drangedal.kommune.no
Utfyller
Navn: Arne Ettestad
Mottaker: Vestfold og Telemark fylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENR.: 21SABC22

Prestestranda ‑ TOKE BRYGGE ‑ Universelt utforma
BADERAMPE.
Navn på tiltak: Universelt utforma BADERAMPE.
Navn på friluftslivsområdet: Prestestranda ‐ TOKE BRYGGE
I hvilken kommune skal tiltaket gjennomføres? Drangedal
Gnr./Bnr.: 32/290
Eier av friluftslivsområdet: Kommune
Beskrivelse av tiltaket:
Badestranda på Toke Brygge har fin sand og en grunne som passer til barnefamilier. Badeområdet som
er egnet for de minste er avgrenset av stokker. De større barna og voksne kan svømme ut til
badebrygga som er plassert litt lengre ut i Toke. Stranda avgrenses av en steinsatt kant som er egnet å
sitte på. Et stort piltre skaper skygge når sola blir for intens.
For å øke tilgjengeligheten ytterligere er det ønskelig å plassere en baderampe i sørenden av stranda.
Gangveien som i dag ligger ca. 50 cm høyere enn stranda utvides som vist på vedlagte tegninger. Fra
dette nivået legges badebrygge med dobbelt håndløper og forskriftsmessig fall.
Forventet gjennomført dato: 01.10.2021
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
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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.
Denne UU‐tilpassa baderampa vil spesifikt betre muligheten for bading for funksjonshemma, eldre og andre
som har vanskar med å bade via sandstranda.
Denne baderampa var med i dei opprinnelege planane for Toke Brygge, men fall ut på grunn av økonomi.
Den er regelmessig etterspurt frå fleire hald i ettertid.
Tallet på potensielle brukere pr år: 1000
Er det utarbeidet forvaltningsplan for området? Ja

Budsjett
Kostnader

Beløp

Rampe, 9.500kr/lm x 10 m (pris frå Marinex AS v/Preben Hjallum)

95 000

Adkomst fra land og mur av steinblokker, 5.000 kr/lm x 30 m

250 000

Etablering og tilpasninger for adkomst

100 000

Molo ‐ avslutning og rydding rundt

75 000

Rigg og drift

300 000

Planlegging, usikkerhet, adm og byggjeleiing, 25%

205 000

Sum kostnader

Finansiering

1 025 000

Beløp

Samlet kostnad

1 025 000

‐ Egne midler

200 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

Omsøkt tilskudd

825 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Ein må då sjå på om ein kan forenkle prosjektet noko, eventuelt også sjå på muligheter for anna
finansiering.
Minstesum for gjennomføring: 500 000
Eventuelle merknader:
Ikke utfylt
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Vedlegg
Prosjektplan, TOKE BRYGGE.pdf (Prosjektbeskrivelse)
2_BADERAMPE.pdf (Prosjektbeskrivelse)

Arne Ettestad for DRANGEDAL KOMMUNE
Levert 29.01.2021
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