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Søknad om tilskudd til prosjektet
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Det er ønskelig å anlegge lys (pullertbelysning) langs hele Langreisa –
strekningen på denne er 525 m. Dette for å gjøre Bøkeskogen enda mer
tilgjengelig og attraktiv for flere brukergrupper.
Langreisa går ned til Øvre Bøkeligate og er hovedinngangene til Bøkeskogen
fra byen, bare 200 meter fra Torget. Herfra kan du ta deg inn både nordover
og sørover i skogen og frem til belyste gangveier i begge retninger. Det vil bli
knyttet til ca. 4 km med belyste gangveier i skogen. I tillegg går det blåløyper
herfra gjennom Vestmarka og videre opp til Hardangervidda.
Langreisa er stien som her er tegnet med rødt, som leder til belyste stier både
sør og nord.

Prosjektleder:
Handlingsplan
2016 - 2019
Mål:
Prosjektfase:
Tidsperiode
Beskrivelse
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Kart 2

Kartet viser et oversiktsbilde over byen og Bøkeskogen:

I forhold til byen ligger inngangen
til Langreise kun 200 meter fra
Larvik Torg. Her er det mange
parkeringsplasser langs Øvre
Bøkeligate som kan benyttes av
besøkende.

Inngang

Her er inngangen til Bøkeskogen fra Øvre Bøkeligate, og med Langreisa
nordover.

Belysning

Det er ønskelig å bruke pullertbelysning for å ikke ta utsikten fra øvre platå i
skogen og ut til byen og fjorden. Lyset vil da være et lederlys frem til de stiene
som i dag er belyst. Lysene må gi noe lys i stien for å vise terrenget.
Avstand og antall vil være avhengig av effekt i terrenget.
Lysene må være vanntett, være robust og kunne tåle små støt.
Det brøytes i dag ikke i Langreisa, men det bør tas høyde for dette.
Kabel må graves ned i stien.
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Tilbud lys

Vi har hatt kontakt med Laugstol som har testet og bidratt med et
kostnadsoverslag for selve lysene.
De mener vi må ha 65 pullertlys, samt ett styreskap.
De har foreslått pullertbelysning fra Louis Paulsen.
De har pr. mars 2017 gitt et tilbud på kr. 652.000

Tilbud graving

Det søkes bistand med kostnadsoverslag fra Kaare Mortensen AS.
I tillegg til det som Laugstøl over setter som forutsetninger bør det tas med tid
for avklaringer/venting i fm Vestfold Fylkeskommune v/Kulturarv. Som kjent er
Bøkeskogen ett landskapsvernområde.
De har gitt et tilbud på graving august 2018 på kr. 262.500

Budsjett:
Tilbud lys, innkl prisstigning
Tilbud på graving
Sammenkobling av eksisterende lys
Uforutsett/prisstigning, ca. 15 %
Prosjektledelse/byggeledelse
Mva
Sum utgifter

Tilsagn Olav Thons Stiftelse
Gjenværende behov
Tippemidler (nærmiljø)
Momskompensasjon
Egenandel
Sum inntekter

700.000
262.500
50.000
150.000
100.000
315.500
1.578.000

700.000
250.000
300.000
315.000
13.000
1.578.000

Neste steg:
Søke om midler gjennom Sparebankstiftelsen. Søknadsfrist 1.2.2019
Gjennomføring: Det forutsettes at Larvik kommune vil overta anlegget, og at vi får finansiert hele
prosjektet. I tillegg må Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som forvalter av
skogen godkjenne dette, samt kulturvernmyndighetene i Vestfold Fylke.
Anlegget vil da bli gjennomført i 2020.
Larvik by 350 år Larvik ble grevskapsby i 1671. Vi ønsker at dette lysanlegget kan bil en flott gave
til innbyggerne i forbindelse med byens 350 års jubileum i 2021.
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Kontakt:

Knut Hj. Gulliksen kgulliks@gmail.com tlf: 48 112 881

Bøkeskogen

Larvik Bøkeskog er ca. 300 mål. I 1883 tilbød Treschow Fritzøe seg å overdra
Bøkeskogen vederlagsfritt til den norske stat. Dette ble vedtatt av Stortinget året
etter, og sanksjonert av kong Oscar 2. på selveste 17. mai 1884. Dette er faktisk
det første offentlige vernetiltak i Norge.
Skogen ble ytterligere fredet som landskapsvernområde i 1980.
Skogen eies av den norske stat og forvaltes av Fylkesmannen i Vestfold.

Bøkeskogens
og Kilens
Venner

Foreningen ble stiftet i 1954.
Foreningens formål er å ivareta Bøkeskogen og kilenområdet på vegne
allmennheten, slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larvik
befolkning.
Vedlagt følger foreningens vedtekter.
Se foreningens nettside www.bokeskogen.no
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Vedtekter
VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 24.
OKTOBER 2006
1.0. Navn og formål
1.1. Foreningen er stiftet 22.04.1954 under navnet Bøkeskogen Vel.
På revitaliseringsmøtet 26.10.1999 ble navnet endret til Bøkeskogens og Kilens
venner.
1.2. Foreningens formål er å ivareta Bøkeskogen og Kilen på vegne av allmennheten,
slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larviks befolkning.
2.0. Ledelse
2.1. Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer: Leder, nestleder, kasserer,
sekretær og ett styremedlem. I tillegg innkalles to fast møtende
varamedlemmer.
2.2. Styret sammenkalles av leder når denne finner det nødvendig, eller når minst to
av styremedlemmene krever det.
2.3. For at et styremøte skal være beslutningsdyktig må minst tre medlemmer delta.
Vedtak avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to
stemmer.
2.4. Det føres protokoll.
3.0. Årsmøte/Ekstraordinært årsmøte
3.1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal innkalles av styret hvert år
innen utgangen av oktober måned.
3.2. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst 10 medlemmer delta. I
tilfelle et tilstrekkelig antall ikke møter må det innkalles til nytt årsmøte, som da
er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte medlemmer.
3.3. Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen den frist som er satt i
innkallingen.
3.4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3-del av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i
innkallingen.
3.5 Hvert medlem deltar i avstemminger med én stemme. Familiemedlemmer over
17 år har én stemme hver. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer.
3.6. Vedtektsendringer krever minst 2/3-dels flertall. Andre saker avgjøres med
alminnelig flertall.
3.7. Det føres protokoll.
4.0 Foreningens oppgaver
4.1. Arbeide for at Bøkeskogens, Festplassens og Kilens verdi som
rekreasjonsområder holdes i hevd.
4.2. Arbeide for at Den norske stat, Fylkesmann i Vestfold og Larvik kommune vil
bruke foreningen som høringsinstans og samarbeidspartner når det gjelder
planer som berører områdene.
4.3. Ta initiativ til dugnad dersom oppgaver kan løses på denne måten.
4.4. Ta initiativ til å fremme forslag som kan bidra til at områdenes verdi øker.
4.5. Etablere samarbeid med andre parter i saker av felles interesse.
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5.0. Medlemsmøter
5.1. Et medlemsmøte kalles sammen når styret finner det nødvendig, eller når minst
fem av de stemmeberettigede medlemmene krever det for en bestemt angitt
sak. Vedtak som fattes på medlemsmøter skal være veiledende for styret.
5.2. Gyldig vedtak fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to
stemmer.
5.3. Det føres protokoll.
6.0. Møteinnkallinger
6.1. Alle innkallinger til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte skal
skje med minst 14 dagers varsel i lokalpressen.
7.0. Årsmøteagenda
7.1. Årsmøtet skal behandle:

1.
2.
3.
4.
5.

Innkallingen til årsmøtet.
Årsberetningen.
Revidert regnskap.
Fastsettelse av kontingenter.
Forslag som er fremsatt enten av styret eller av medlemmene, og som er innkommet
innen den fristen som er satt i innkallingen.
6. Budsjett for kommende periode.
7. Valg.
Ved alle valg kreves absolutt flertall. Det skal velges:
7.1 Styre bestående av:
a)
Leder
b)
Nestleder
c)
Kasserer
d)
Sekretær
e)
Styremedlem
f)
Tre varamedlemmer
Leder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer for to år Varamedlemmer for
ett år.
Dersom noen av styrets medlemmer fratrer i valgperioden, kan styret av og
blant styrets medlemmer utnevne vedkommendes erstatter fram til neste
årsmøte. For å sikre kontinuiteten i styret, skal valgperioden ved dette årsmøtes
valg tilsvare den gjenværende del av vervets opprinnelige valgperiode for de(t)
styreverv som på denne måten er blitt ledig(e).
Det føres protokoll.
7.2 Revisor Revisor velges for ett år
7.3 Valgkomité med tre medlemmer. Medlemmer velges for tre år. For å sikre
kontinuitet skal lengstsittende medlem være på valg hvert år.
8.0 Oppløsning
8.1. Foreningen kan kun oppløses på ordinært årsmøte med 2/3-dels flertall.
Årsmøtet bestemmer anvendelse og/eller salg av foreningens eventuelle aktiva.
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