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SØKNAD OM MIDLER 

Samfundshuset Fjellheim, org.nr 971445718, ønsker med dette å søke midler fra Vingelen Sameie  

 

Samfundshuset Fjellheim har og skal i perioden 2018-2019 utføre vesentlig vedlikehold i eget bygg, se vedlagt 

byggekontrakt. Vedlikeholdet har vært planlagt gjort de siste to år, ihht vedlikeholdsplanen, men på grunn av 

økonomi har dette blitt utsatt til 2018.  

 

Viser til vedlagt byggekontrakt med Tynset Bygg AS, orgnr 996 831 752, samt vedlagt byggebudsjett. Det er lagt 

inn en andel i budsjettet som gjelder administrasjon av prosjektet, dette er andelen som er dugnadsrelatert. Vi 

har hatt denne saken opp i styret med tanke på andel dugnadsinnsats på prosjektet, og det ble besluttet at et 

så omfattende vedlikeholdsarbeid, må i sin helhet settes bort til en byggherre, da vi ikke ønsker å utføre slikt 

vedlikehold med dugnadsarbeid. Dette både med tanke på at en slik jobb krever fagarbeidere, og vil da rette 

seg mot en liten andel av bygdas befolkning hvor det vil kreves mye dugnadsinnsats over en periode.  Samt i 

forhold til reklamasjon, garanti mv, da vi gjennom en byggekontakt kan støtte oss på byggherre.  

På grunn av likviditet så er det kun et av prosjektene som settes i gang i 2018. Selv ved benyttelse av lån vil det 

bli krevende å utføre begge prosjektene på samme år, styret har derfor besluttet å avvente prosjektet som skal 

utføres innendørs til vi har bedre likviditet. Vi har på prosjekt 1 valgt å kun benytte oss av egen oppspart 

egenkapital, og ønsker så langt som mulig å unngå å åpne byggelånet til neste prosjekt på grunn av ekstra 

kostnader ifm renter og omkostninger. Prosjekt 2 er foreløpig planlagt ferdigstilt senest i utgangen av april 

2019, for gjennomføring av dette er vi avhengig av mer oppsparte midler og evt støtte/tilskudd. 

Samfundshuset Fjellheim drives i dag i all vesentlighet på dugnadsinnsats, både gjennom styret og av 

bygdefolket i Vingelen. De siste år regnskap har vist et overskudd. Overskuddet kommer fra inntekter fra ulike 

dugnadsbaserte arrangement. Styret har også de siste år opprettet et eget arrangement for å skape overskudd 

og likvider til dette vedlikeholdsprosjektet. Grunnlaget for denne søknaden er at et såpass stort prosjekt krever 

mye av foreningens økonomi, vi håper derfor at vår søknad blir tatt opp til vurdering og at det er muligheter for 

å få støtte til en andel av vedlagt prosjekt. 

Vi håper på positivt svar. 
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