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Jessnes, 30,12.2018

Søknad om støtte

til utbedring av badebrygge på Jessnes.

Nabolaget på nedre del av Jessnes har gjennom mange år hatt stor glede av en eldre badebrygge på
Damhagen-stranda, gnr 755 bnr L66. Området er i kommuneplanen regulert som fríområde, og
Ringsaker kommune er grunneier av arealet. Stranda og brygga er mye brukt av de som bor i
nærområdet, og særlig da av barnefamiller. Mange unger har i ärenes l6plært seg å svømme med
utgangspunkt i denne brygga.
Den eksisterende brygga er i overkant av 40 år, og stammer fra tida før Ringsaker kommune overtok

som grunneiere. Mye av strandområdene på Jessnes er private, og dette er en av de svært få
badebryggene som er tilgjengellge for allmennheten på Jessnes.
Beboerne i ornrådet har i fellesskap flikket på den eksisterende brygga, plukket søppel og
vedlikeholdt strandområdet, Bryggas tllstand er nå såpass dårlig at det må vesentlíg utbedring til for
å beholde brygga. Spyler og fundament er så morkne at det ikke lenger lar seg utbedre med basis i
ekisterende materialer. Vi planlegger derfor å ta ned hele brygga til våren og sette den opp ígjen i
samme form, men med påler i betong. Det er også behov for å skifte ut alt treverk, slik at brygga blir
tryCgâ bruke for liten og stor i mange år framover,
Restaureringen av brygga bllr en større operasjon, og for å organisere arbeidet har vi opprettet
velforeningen Jesnessbrygga Vel, med en gruppe på Facebook kalt Jessnes-brygga. Alle som vil delta
arbeidet ervelkommen til å melde seg inn. Vi har også reg¡strert oss i BrønnØysund-registrene, med
organisasjonsnummer 921051 697, samt at vi er registrert ifrivilligherregisteret, Jessnesbrygga vel
har også opprettet en konto isparebank L Østlandet; konto 1822.84,0É;973.

I

Ringsaker kommune er grunneier på stranda, og tlltaket vil gjennomfØres I samforstand med

kommunen.
Ved hjelp av fagkyndig personale har vi fått laget et kostnadsoverslag for arbeldet (vedlagt). Ut fra
dette er materialkostnadene 74LO7 kr. Arbeidet vll bll gjennomført som dugnadsinnsats, Verdien av
dugnadsinnsatsen er stipulert t¡|48 000 kr. Arbeidet må gjøres på våren mens MJØsa er på sitt
laveste. Vl håper det vil la seg gløre å gJennomføre arbeidet í lØpet av våren 2019.
På vegne av Jessnesbrygga Vel søker v¡ med dette om Økonomisk støtte

tll oppgradering av

badebrygga på gnr 755 bnr 166 på Jessnes.
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JESSNES BRYGGA VEL.

Samlet

Beskrivelse.20lS.Onnførlno av

Enhetsnrls

NU

KOSTNADSVURDERING AV MATERIALFORBRUI(
10 stk, forskalling, betong, armering

1 Fundamenter,

kostnad

1 850,00

18 850,00

2

Pilarer, 20 stk. forskalling, betong, annering

750,00

15 000,00

3

Bærbjelker, 2" X 8" ca.71 lm

37,00

2627,00

4

Bjelkelag bryggegulv, 2" x

4'ca, ca, 70 lm

17,00

1 190,00

5

Bjelkelag badeplatform,2"

x6" ca.24lm

30,00

720,00

6

Gulvmatrialer, (terrassegulv), rekkverk, mm
28 x 120 mm ca. 500 lm

14,00

7 000,00

7

Stolpertilrekkve¡k, 2" x4", ca42lm

17,00

714,00

8

Stolpesko, åpen en side,22 stk (Biltema)

36,00

792,00

9

Universalbeslag, forankrlng av bjelker,lO4 stk (Biltema)

8,50

994,00

10 Skruersom
11

12
13

beskrevet

RS

1 900,00

Tillegg for kapp, svlnn, destruksJon av gammel type
trykkimpregnerte matefialer,
o/o
1O
av matnãlkostna d kr. 49.277,00

4 930,00

lnnleie av grevemaskin i to omgager inkl. bânsport og
lastebil for borttransport. Vurdert RS

7 500,00

Strømaggregat + bensinforbruk

4 000,00

14 Transport av betong

+ pumpebil ito omganger,
ventetid ñcr tømming av betongbilen

RS

I000,00

Arbeidet skal istor grad utføres på dugnad.
Tidsforbruk vurderes til ea. 320 timer
som tilsvarer I mann i 5 dagerà 8 timer.
Dugnadstimer vurderes ofte til en kostnad av kr. 150,Verdien av dugnaden vurderes således til kr. 48.000,Dersom arbeidet settes bort til et byggmesterfirma
vurderes arbeidet utført av 3 mann i 5 dager = 120
timer
Timepris for tømrere i dag vurderes til kr. 600,- = 72.000,25 %

merverdiavgift

18,000,-

Sum bortsatt arbeid kr, 90.000,Sum matrialkostnad inkl. 25

o/o

rlt.v.a.

74 107,00
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