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Tretten, 14. mai 2020 

 

 

 

Søknad om refusjon/støtte for oppussingskostnader til næringsbygg  

i Tretten sentrum, Konsvegen 1562. 

 

 

Tretten Frisørsalong AS, org.nr. 991 431 055, søker om støtte/refusjon av kostnader i 

forbindelse med oppussing av sine lokaler. Oppussingen ble igangsatt i februar 2020 og 

ferdigført 10.3.2020, rett før vi ble pålagt å stenge virksomheten grunnet koronapandemien. 

 

Lokalene som er opprustet er i Kongsvegen 1562 hvor frisørsalongen drives.  

Oppussingen ble gjennomført for å tilfredsstille lovpålagt krav om punksavsug, som HMS 

tiltak, og for å utvikle og trygge eksisterende virksomhet. Bedriften består i dag av tre 

arbeidsplasser. 

 

Opprustingskostnader. 

Installert omlegging av rør på bad og toalett. 

Fakturaer fra Tretten Blikkenslager og Rørlegger AS: 

1. Faktura 13832 på kr 49 375 (utstyret ble kjøpt inn og betalt i august/september 

2019, men installert nå).  

2. Faktura 14187 på kr 25 000.  

3. Faktura 14196 / kreditnota 14224 på kr 57 295. 

 

GK Elektro Lillehammer AS – opprusting av hele lokalet etter HMS krav. 

4. Faktura 47971 på kr 15 277. 

5. Faktura 48080 på kr 29 884, som er el. installasjoner i forbindelse med 

oppussing/fornying. 

 

Snekker Jo Henning Lie. 

6. Faktura 303 på kr 14 387. 

 

Alexander Elvheim AS. 

7. Faktura 4529115 fra Gausdal Landhandleri AS på kr 11 271. 

 

 

 



 

 

  
  
  
  

   

Gausdal Landhandleri AS. 

8. Kontantregning på kr 658. 

9. Kontantregning på kr 1 753. 

10. Kontantregning på kr 898 

11. Kontantregning på kr 494. 

12. Kontantregning på kr 745. 

 

Totalt sum er på kr 207 037,-. 

Vedlegg: dokumentasjoner fra regnskapet. Hva som eventuelt kan bevilges i støtte håper vi 

på å kunne ha en dialog med fondet om dette. 

 

Når opprusting ble igangsatt og gjennomført var det ut fra forutsetning om full drift og 

normal inntjening. Uforutsett pålagt stenging medførte at inntekter stoppet opp. 

Nå har vi kunne åpne salongen og håper at det fortsetter å bli stabilt og tilnærmet normalt 

drift med hensyn til smittetiltak. 

 

Et tilskudd fra næringsfondet vil kunne bli til hjelp for selskapet, og vi håper på positivt 

svar på vår søknad. 

For spørsmål og ytterligere utfyllende opplysninger er undertegnede kontaktperson. 

 

   

Med vennlig hilsen, 

 

Elin Strangstad Hagen 

Daglig leder 

Tretten Frisørsalong AS 


