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Søknad

Søknadsnr. 2022-0002 Søknadsår 2022 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Prosjektnavn Reetablering og oppussing av Diner`n på Tretten - ny søknad

Kort beskrivelse

Oppussing av serveringslokale kjent som "Cadillac Diner"

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Reetablering og oppussing av "Diner`n" på Tretten.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Kongsvegen 1569 AS
Org.nr:919834757

terje.mosveen@yahoo.com

Øvre Gate 4
2635 TRETTEN

41508713

Antall årsverk (heltid/deltid): 0 / 0

Kontakt Terje Mosveen
terje.mosveen@yahoo.com

Skårsetsaga 23
2618  LILLEHAMMER

41508713

Prosjektleder Svein Reistad
sveireis@online.no

Sør-Trettenvegen 19
2635  TRETTEN

90543936

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Etter at forrige driver her gikk bort sist vinter, ble det gjort avtaler om videreføring av driften ut 

september 2021. Etter ønske fra etterlate er driftsmidlene nå tatt ut av lokalet, da det ble for mange 

sterke minner å håndtere. Det har vi forståelse for, men vi ønsker å videreføre plassen som et 

samlingssted for tilreisende motorinteresserte og lokalbefolkningen på Tretten.

Stedet har blitt en institusjon og stoppested for veldig mange motorinteresserte. Det være seg i 

Amcar, MC eller lastebilmiljøet. Vi mener det er veldig viktig for Tretten som et lite lokalsamfunn at 

det videreføres et tilbud her som skaper liv og røre i bygda, og som er et samlingspunkt både for 

motormiljøet og et treffsted for lokalbefolkningen.

Uten "Diner`n" blir det det stille på Tretten!
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Effektmål

Stedet er nedslitt, og det kreves en oppgradering for å kunne ha en lønnsom serveringsvirksomhet 

her. Vi mener oppgraderingene vil gi grunnlag for å kunne videre føre et serveringssted med lønnsom 

drift i lokalene. Cadillac Drift AS (som er heleid av Stavsplassen SA) har tegnet en langsiktig leieavtale 

her, og tar også sikte på å få til noe drift her på vinterstid. Det rekrutteres i disse dager daglig leder til 

selskapet. Konseptet vil være en Diner, men med fokus på god kvalitet og lokale råvarer. Det vises 

også til vedlagt tegninger av nytt kjøkken og møblering.

Resultatmål

Etablere et serveringssted med sjel som i seg selv gir nye arbeidsplasser, samt merinntekter for øvrig 

næringsliv på Tretten. Med oppgraderte lokaler, langsiktig avtale med samme drivere som i fjor 

sommer gjør oss trygge på at vi nå får en drift og en driftsform som gir godt grunnlag for sunn og 

lønnsom drift.

Måleindikatorer

Økning i antall besøkende til Tretten, økt antall arbeidsplasser, samt merinntekter for øvrig næringsliv 

på Tretten.

Aktiviteter

1. Ombygging og reetaberling av kjøkken

2. Fjerning av gammelt gulv og legging av nytt

3. Innredning og møblering av restaurant

4. Møblering av uteplass

5. Skilt, maling og lys fasade

Målgrupper

Motorinteresserte i alle aldre og av alle støpninger, og lokalbefolkningen på Tretten og i 

grendene/kommunene rundt oss.

Forankring

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av eierne; Svein Reistad og Terje Mosveen. Utføring av elinstallasjoner, VA-arbeider, 

installering av kjøkken og gulvlegging utføres av fagfolk.

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.01.2022 Sluttdato: 30.04.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Januar/februar: - riving av eksisterende installasjoner, sparkling, pussing, maling vegger, samt pigging 

av gulv/forberedelse for avretting av gulv.

Mars: - avretting av gulv og legging av nytt flisgulv. Montering av nytt kjøkken, elektroinstallasjoner og

VA-arbeider
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April: - montering av møbler og innredning, montering av utvendig skilt og lys, samt maling av fasade

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Fasade   59 200   59 200

Gulv   131 852   131 852

Kjøkken   265 727   265 727

Møbler, innredning   135 127   135 127

Utemøbler   10 000   10 000

Sum kostnad 601 906 601 906

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

*Søknadsbeløp    0

Egenkapital   101 906   101 906

Lån   400 000   400 000

Næringsfond   100 000   100 000

Sum finansiering 601 906 601 906

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Cadillac diner skisse_1.pptx   642 557 27.02.2022

Diner 13-A3 3D.pdf   290 870 27.02.2022

Møbler.pdf   81 577 27.02.2022


