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SLUTTRAPPORT

Løkhaugen ‑ Skilt/informasjonstavel

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
Det ble produsert nytt skilt etter Miljødirektoratets standard. Skiltet har en størrelse på 119 x 84 cm. Det
nye skiltet settes opp på de samme stolpene som det tidligere skiltet stod på. For å få festet det nye
skiltet på stolpene, er det nødvendig å sveise på nye ører til feste. Det tørr vi pga. brannfaren ikke å gjøre
før det har blitt nedbør. Blir gjort i år.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:
Lite relevant i denne saken.

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type
tiltak:
Det mest spennende blir om skiltet får stå i fred denne gangen. 

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området
før og etter tiltaket:
Lite relevant. Vi har ingen tellinger. Men, det er viktig med et skilt om opplyser om kvalitetene i området.
Skiltet ble etterlyst fra publikum etter at det gamle forsvant.

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Regnskap

Kostnader Budsjett Regnskap
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Informasjonstavle/‐skilt 30 000 28 427

Sum kostnader 30 000 28 427

Finansiering Budsjett Regnskap

Støtte fra tilskuddsordningen 15 000 10 000

Egne midler 15 000 18 427

Andre offentlige tilskudd 0 0

Annen finansiering 0 0

Sum finansiering 30 000 28 427

Regnskapsbalanse: 0

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
I og med at dette er et lite tiltak, er det ikke vedlagt regnskapsoversikt. Kostnadene fordeler seg slik:
‐ innkjøp av nytt skilt fra Allsidig Design ‐ kr. 10 487,50
‐ eget arbeid med bestilling, design, reparasjon av eksisterende stolper og oppsetting av skiltet ‐ 23 t à kr
780, = kr 17 940

Sum kostnader 28 427,50
I tillegg kommer kjøreutgifter. Disse er ikke tatt med i regnskapet.

Vedlegg

221028 Skil Lokhaug_1190x840_korr_02.pdf (Bilde)

 Siri Eithun for ORKLAND KOMMUNE

Levert 29.11.2022
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