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SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 

Bedriften vår er i utvikling og vi har besluttet å slutte med behandlinger og satse fullt og helt på 

produksjon av sjokolade, servering/catering/arrangementet og kafédrift på Aulestad. I den forbindelse har 

vi inngått avtale om leie av rom til sjokoladekjøkken på Aulestad fra 1.mai 2022. Vi har også videreført de 

gode samarbeidsavtalene med Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) for serveringsdrift på Aulestad. 

Besøkstallene til Aulestad sommersesongen 2021 økte 6 ganger sammenlignet med 2019! Dette viser at et 

godt samarbeid mellom SLM og oss har fungert. Vi fortsetter driften av Dikterportalen som hoved utsalg 

for sjokoladen og butikk.  

 

Vi har i vinter holdt kafeen åpen 3 ganger i uka, og ser at besøkstallet øker fra måned til måned. Spesielt 

bygdefolk setter pris på tilbudet og gleder seg over å bruke Aulestad som et samlingssted. Aulestad er 

også tilrettelagt for selskaper og andre arrangement. Med oss som pådrivere med et serveringstilbud ser 

vi at aktiviteten har økt.  

 

Med ny satsing på Aulestad gjennom hele året ønsker vi at vår bedrift blir en arbeidsplass med 3,5 årsverk, 

samt sesongansatte. Vi har også startet et samarbeid med Vonheims venner om servering/catering og 

arrangement. I april gjennomførte vi et svært vellykket arrangement med middag for eldre, i samarbeid 

med Frivillighetssentralen.  

 

Selve flyttingen og oppgradering av sjokoladefabrikken til Aulestad vil medføre investeringer vi ønsker 

støtte til. I denne prosessen ønsker vi også å skifte navn på bedriften slik at det gjenspeiler vårt nye fokus. 

Dette innebærer ny logo, hjemmeside, markedsmateriell, stempler, etiketter mm. Se budsjett og 

finansieringsplan under.  

Budsjett og finansieringsplan, investering og utviklingstiltak 

Hva Pris eks mva 

Flytting av eksisterende, oppgradering og investering til ‘nytt’ kjøkken 
(maling, elektriker, rørlegger, vaskemaskin osv) 

90 000,- 

Nytt firmanavn + konsept 
(oppdatering hjemmeside, konseptutvikling, produktutvikling, 
råvareinvestering, markedsmateriell, etiketter, stempler mm.) 

110 000,- 

Totalt: 200 000,- 

 

Vår egenfinansiering består i lån fra banken pålydende ca 100 000,-. Tilskudd fra næringsfondet 

er helt avgjørende for at vi skal gå videre med denne investeringen.  

 
Vi søker med dette om 25% tilskudd til investeringer, og 50-75% til bedriftsutvikling, 

markedsføring og kompetansestiltak.  
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Vi søkte om støtte til utvikling av vår sjokoladebedrift i 2020, og fikk innvilget 90 000,-, og vi fikk 

tildelt 58 000,- i forbindelse med drift av Drengestua kafé i 2021.  

 

Mvh,  

Linda Solbakken     Ida Kristiansen 

Daglig leder      Styreleder 


