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Kjerkeheia 9                                                     

4790 Lillesand                                                      

 

 

Vest-Agder-museet IKS 

Odderøya 17 

4610 Kristiansand 

 

v/ Direktør John Olsen 

     

 

TILSKUDD TIL FINANSIERINGEN AV 

Vi viser til Deres søknad datert 

Styret i Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand 

07.01.14 og fattet følgende vedtak

Vest-Agder-museet IKS innvilges et tilskudd på kr 4,5 mill til delfinansiering av 

aktivitetsbygg/museumshavn i Nodeviga, kostnadsberegnet til kr 14,8 mill. 

 

Tilskudd gis på betingelse av at den øvrige finansieringen, skissert i søknad datert 

13.12.13,  formelt kommer på plass. Det forutsettes videre at den presenterte  

fremdriftsplanen holdes slik  at anlegget står ferdig i 2015.

Tilskuddet vil bli utbetalt  når anlegget står ferdig og revisorgodkjent anleggsregnskap er 

fremlagt. 

Vi ønsker lykke til med prosjektet og vil gjerne bli holdt oppdatert på fremdriften i 

utbyggingen. 

  

Vennlig hilsen 

Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand

(sign.) 

Jan Oksum 

styreleder                                                                                                      
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     Kristiansand 

FINANSIERINGEN AV AKTIVITETSBYGG/MUSEUMSHAVN

eres søknad datert 13.12.13. 

Styret i Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand behandlet søknaden 

vedtak: 

museet IKS innvilges et tilskudd på kr 4,5 mill til delfinansiering av 

aktivitetsbygg/museumshavn i Nodeviga, kostnadsberegnet til kr 14,8 mill. 

Tilskudd gis på betingelse av at den øvrige finansieringen, skissert i søknad datert 

13.12.13,  formelt kommer på plass. Det forutsettes videre at den presenterte  

holdes slik  at anlegget står ferdig i 2015. 

Tilskuddet vil bli utbetalt  når anlegget står ferdig og revisorgodkjent anleggsregnskap er 

prosjektet og vil gjerne bli holdt oppdatert på fremdriften i 

Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand 

styreleder                                                                                                       
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Kristiansand 10.01.14 

AKTIVITETSBYGG/MUSEUMSHAVN 

 på styremøte den 

museet IKS innvilges et tilskudd på kr 4,5 mill til delfinansiering av 

aktivitetsbygg/museumshavn i Nodeviga, kostnadsberegnet til kr 14,8 mill.  

Tilskudd gis på betingelse av at den øvrige finansieringen, skissert i søknad datert 

13.12.13,  formelt kommer på plass. Det forutsettes videre at den presenterte  

Tilskuddet vil bli utbetalt  når anlegget står ferdig og revisorgodkjent anleggsregnskap er 

prosjektet og vil gjerne bli holdt oppdatert på fremdriften i 

 


