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TILLEGG TIL SØKNAD, SAKSNR 22/898 

Oversender som forespurt en redegjørelse for de ulike tiltakene i prosjektet.  
 
SLM (byggeier) har tatt på seg kostnadene med overflatebehandling av veggene i rommet som 
skal brukes til sjokoladekjøkken. En slik behandling er et krav fra mattilsynet. I tillegg har de 
påkostet nytt og bedre arbeidslys i eksisterende kjøkken og i sjokoladekjøkkenet. De har også 
oppgradert det eksisterende kjøkkenet med flere kontaktpunkter for strøm.  
 
Våre sjokolademaskiner krever 3fas kontakter, og dette er den største kostnaden forbundet med 
flytting av kjøkkenet. Vi har fått bruke elektrikere gjennom SLM som har gjort det så billig som 
mulig, men allikevel var det en stor jobb med å få trukket strømmen til rommet. Vi skal også 
betale for flytting av kontakter til over benken. Denne jobben ble gjennomført i uke 18, og vi 
venter på faktura.  
 
Utarbeidelse av ny logo ble startet så smått i februar, og sluttført i disse dager. Vi har brukt en 
ekstern samarbeidspartner i tillegg til våre egne timer. Vi venter på faktura.  
 
Vi har fått tilpasset stålplater på alle arbeidsflater i sjokoladekjøkkenet. Vi venter på den siste 
platen og på faktura.  
 
Gjennomførte tiltak 

Hva Pris eks mva 
Elektriker, 3fas kontakter + flytting av kontakter 40 000,- 
Utarbeidelse av visuell profil for Varde sjokolade, ekstern 
partner 

11 000,- 

Utarbeidelse av visuell profil for Varde sjokolade, egne timer. Se 
vedlegg 1.  

20 400,- 

Stålplater til benk 12 000,- 
 
Når det gjelder tiltakene som ikke er iverksatt så vet vi nå litt mer om hva som er ønskene våre. Vi 
drifter tre steder som alle har tre forskjellige tilbud; produsent, butikk og kafé/servering. Varde 
sjokolade, Dikterportalen og Drengestua kafé Aulestad.  
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Vi ser at det er nødvendig å skille de tre stedene gjennom tre ulike profiler og egne hjemmesider. 
Pr i dag har de hver sine kontoer på sosiale medier. Vi har hatt et ønske om å lage hjemmeside 
selv, men vi vurderer ekstern hjelp til denne oppgaven. Diverse markedsmateriell knyttet til de 
ulike stedene må også på plass.  
 
Siden sist har vi meldt oss inn i Matrute Gudbrandsdalen, og har meldt oss på vår første 
produsenttur 1.juni. Vi gleder oss til å treffe andre i samme bransje og bli inspirert til utvikling av 
konseptene våre. Vi ønsker å ta i bruk mer lokalmat.  
 
Ventende tiltak 

Hva Pris eks mva 
Utarbeidelse av visuell profil for Drengestua kafé og 
Dikterportalen, ekstern partner 

18 000,- 

Opprettelse av hjemmesider for alle tre steder; Varde sjokolade, 
Drengestua kafé og Dikterportalen 

20 000,- 

Egne timer ved utarbeidelse av visuelle profiler, hjemmesider og 
utvikling av markedsmateriell 

40 000,- 

Visittkort, flyere, etiketter og annet markedsføringsmateriell. 
Alle tre steder.  

25 000,- 

Medlemskap i Matrute Gudbrandsdalen 2500,- 
Produsenttur med Matrute Gudbrandsdalen 1200,- 
Andre relevante kurs for videreutvikling av konsept 4000,- 

 
 
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.  
 
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 
 
 
  



Vedlegg 1, oversikt over egne timer 

Egen innsats utarbeidelse av ny logo og visuell profil 
   
Alle dagene gjelder 2 person  Pris eks mva  50 % 
7 timer à kr 300 - 23.02                4 200,00                   2 100,00  
7 timer à kr 300 - 31.03                4 200,00                   2 100,00  
5 timer à kr 300 - 03-05                3 000,00                   1 500,00  
Dagene under gjelder 1 person     
5 timer á kr 300 - 14.02                1 500,00                       750,00  
5 timer á kr 300 - 17.03                1 500,00                       750,00  
5 timer á kr 300 - 25.03                1 500,00                       750,00  
5 timer á kr 300 - 28.04                1 500,00                       750,00  
5 timer á kr 300 - 10.05                1 500,00                       750,00  
5 timer á kr 300 - 20.5                1 500,00                       750,00  

             20 400,00                 10 200,00  
 


