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Søknad om støtte til gjennomføring av ryddeaksjon i grøntområder i Hønefoss sentrum 

Stiftelsen Glatved Brygge har deltatt i arbeidsgruppen som er opprettet av Ringerike kommune, i 
forbindelse med å etablere et bred samarbeid og en dugnadsinnsats for å oppruste, forskjønne og 
tilgjengeliggjøre grøntområdene i sentrum. 

I samråd med arbeidsgruppa har Stiftelsen Glatved brygge sagt seg villig til å fungere som 
tilrettelegger og gjennomfører av arbeidet, i tett samarbeid med kommunen og andre frivillige 
organisasjoner. Dette vil også være anbefalingen fra arbeidsgruppen til folkemøtet 5. april 2013. 

Bakgrunnen for initiativet er at stiftelsen har lang erfaring med å jobbe som et ”Bypatriotisk 
spleiselag” og har vist både gode resultater og gjennomføringsevne. Samtidig har Ringerike 
kommune vedtektsfestet styrepresentasjon i stiftelsen, noe som sikrer et tett og godt samarbeid. Vi 
tror videre at en organisering gjennom stiftelsen vil kunne utløse et bredt engasjement, også 
gjennom de personer og bedrifter som etablerte stiftelsen i 2005. 

Organisering 
Stiftelsen, og arbeidsgruppa, ser det som helt nødvendig at det engasjeres en kyndig prosjektledelse 
for å organisere arbeidet, og vi er i kontakt med aktuelle personer som kan tenke seg å påta seg en 
slik rolle i 30-40% stilling.  Forutsatt en grunnfinansiering fra Ringerike kommune, vil stiftelsen påta 
seg å engasjere nødvendige personer og kompetanse for å sikre en god gjennomføring av aksjonen 
og søke alternative finansieringskilder. Samtidig er vi opptatt av å unngå at denne aksjonen blir et 
”stunt”, og at vi tenker langsiktig rundt organiseringen av arbeidet.  

Budsjett 

Basert på de overstående hovedpunktene har vi utarbeidet følgende budsjett: 

• Prosjektledelse     250 000,- kr 
• Arrangementer /aktiviteter   100 000,- kr 
• Dugnadsbidrag, lag og foreninger     100 000,- kr 
• Skilting informasjon og merking   100 000,- kr 
• Andre kostnader      50 000,- kr* 

Totalt       600 000,- kr 



Stiftelsen Glatved Brygge søker, i samråd med arbeidsgruppen, Ringerike kommune om 250 000,- kr i 
støtte til gjennomføring av aksjonen i 2013. Stiftelsen forplikter seg til å skaffe ytterligere midler 
gjennom andre samarbeidspartnere, slik at rammen blir minimum som foreslått i budsjettet. 
Samtidig ønsker stiftelsen, om mulig,  at det etableres en treårig avtale om gjennomføring av 
prosjektet, slik at vi kan sikre en langsiktighet og varighet i tiltakene. 

Stiftelsen foreslår videre at det sluttrapporteres årlig til kommunen om fremdrift og aktivitet. 

med håp om en positiv tilbakemelding 

 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Dahlen 
Styreleder 
Stiftelsen Glatved Brygge 
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