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Restaurering av info-tavler, anskaffelse av 
«Rotarybenker», Fugleparken, Raufoss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raufoss Rotaryklubb fikk 
for Rotaryåret 
2012/2013 innvilget 
støtte fra DSG midler til 
restaurering av 
nedtaggede 
informasjonstavler og 
anskaffelse av 2 
«Rotarybenker» til 
fugleparken.  
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Type Prosjekt DSG Totalt Budsjett NOK 6.000,- 

Prosjekt START / SLUTT 2012-2013 Samlet TRF bidrag  

Framdrifts-/Slutt rapport DESEMBER 2013 Samlet DDF/distriktsmidler NOK 3.484,20 

    

Norge Mottakerland 

Rotary Distrikt D2305 Distrikt/land  

Primær Klubb RAUFOSS Lokal klubb  

Andre klubber  Andre klubber   

    

Samarbeidsorganisasjon  
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Kortfattet Prosjektsammendrag 
Raufoss Rotaryklubb fikk for Rotaryåret 2012/2013 innvilget støtte fra DSG midler til restaurering av nedtaggede 

informasjonstavler og anskaffelse av 2 «Rotarybenker» til fugleparken. De nye infotavlene og de nye benkene var på 

plass i mai 2013. Oppsetting m.m er utført av klubbens medlemmer i sammenheng med våre dugnader for 

vedlikehold av parkanlegget. 

Innvandrergrupper har etter invitasjon vært flittige deltakere ved dugnadene. 

Bakgrunn og hovedidé 
Fugleparken og minneparken betraktes av de fleste som en grønn oase i kommunesenteret Raufoss. Raufoss 

Rotaryklubb har derfor gjennom flere år arrangert vårdugnad med søppelsanking, opprydding, lauvraking og 

vegetasjonskontroll. Dette i forståelse med eieren Vestre Toten kommune. 

Vi erfarte etter hvert at det var behov for restaurering av nedtaggede infotavler og behov for flere benker i 

parkanlegget.  Ideen er å gjøre parkanlegget presentabelt samtidig med at vi gir klubben god PR. 

Rotarianeres medvirkning 
Alle klubbens medlemmer har i større eller mindre grad deltatt. Ofte med 10- 15 medlemmer samtidig. 

Effekt og hensikt 
Prosjektet er rettet mot kommunens innbyggere (ca 13 000) og eventuelle andre interessenter. 

Økonomi 

Budsjett/Regnskap NOK 

Innkjøp utstyr, frakt 7911,50 
Tekst  

Samlet kostnadsbudsjett 7911,50 

Egenkapital fra primære klubber, netto 4427,30 
Egenkapital andre klubber  
Tilskudd Distrikt (DDF, etc) 3484,20 
Tilskudd Rotary Grants  

Samlet finansiering 7911,50 

Stipulert verdi av egeninnsats fra klubbene, ikke medtatt i regnskap, {ant} t a 200,- 10000,00 

 


