
02.08.2018

Lag og foreninger
e-postgruppe
9990 BÅTSFJORD

 

Arkivsaksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref.
18/431 C22 &40 ADM/STAB/TP

FOLKEHELSEPROSJEKT DAGSTURHYTTE, HVOR SKAL DEN LIGGE, OG 
HVEM VIL TA ANSVAR FOR DEN

Kommunen har mottatt en henvendelse fra Finnmark Friluftsråd har tatt initiativ til å forsøke 
å få etablert en dagsturhytte i hver kommune i fylket. 

Som de skriver: «Friluftsliv og folkehelse er i vinden som aldri før.  Det samme er folk som 
går på tur».  Akkurat dette gjelder i aller høyeste gra også i Båtsfjord.  Vi tror at svært mange
flere er ute på tur etter at Perletur ble etablert også hos oss.

Vedlagt følger tegning på en foreslått dagsturhytte som er tegnet og av arkitekt Tormod 
Amundsen og Biotope AS i Vardø.

Den foreslåtte hytta er av enkel standard med overnattingsmuligheter, grillplass og 
muligheter for ovn. Hytta er kostnadsberegnet til kr. 400 000 med finansiering som følger: 

Tilskudd spillemidler 167 000
Dugnad        30 000
Tilskudd Finnmark Friluftsråd       20 000
Egenandel kommunen       40 000
Sponsorer     100 000
Søknad FeFo                                                   50     000   
SUM                                                           407 000  
Balanse 7 000.

For å legge saken frem for politisk behandling ønsker vi følgende avklaring: 

 Er det dette Interessant??

 Hvor skal hytta ligge?  Dette må begrunnes slik at vi kommer frem til det beste  
forslaget som kan benyttes av flest mulig.

 Dugnadsarbeid blir ett viktig element dersom prosjektet skal realiseres. Så da 
ønsker vi også tilbakemelding på hvilke foreninger eller enkeltpersoner kan 
tenke seg å jobbe dugnad for å få satt opp hytta?



 Hvem vil påta seg driftsansvaret for denne.  Hytta er bortimot vedlikeholdsfri 
slik at jobben blir stort sett å holde denne i orden.  Skulle det allikevel skje at 
det må brukes penger til vedlikehold kan man på forhånd inngå en avtale med 
kommunen om finansiering av vedlikehold.

Vi ønsker tilbakemelding innen torsdag 20. september. Kom gjerne med tilbakemelding 
selv om dere ikke svarer på alle spørsmålene. 

Kjenner dere enkeltpersoner som har interesse av prosjektet ønsker vi også svar fra disse.

                     

Med vennlig hilsen
Båtsfjord kommune

Tony Petterson
kulturkonsulent

Kopi til: 
Frisklivskoordinator i Båtsfjord
Finnmark Friluftsråd

Vedlagt følger tegninger på hytteforslaget. 


