Fornebulandet Vel
Langoddveien 21
1367 Snarøya

Fornebu 4.mai 2022

Søknad om støtte til arrangement
Safari Fornebu er navnet på et familiearrangement på Fornebulandet 1.-4-september 2022.
Hovedaktivitetene skjer de to siste dagene, lørdag og søndag.
Vi har vært 4 initiativtakere til å etablere Safari Fornebu. Det har vært Marianne Ratvik (rektor
Oksenøys skole), Erlend Wærum (leder Oksen IL), Kieran Hill (Flytårnet) og Roar Sundbø.
Disse 4 har i 1,5 år planlagt det som i første omgang var tenkt som et enkeltstående arrangement for
lokalsamfunnet Fornebulandet.
Arrangementet var planlagt etter skolestart i fjor, men ble utsatt pga pandemien.
Safari Fornebu skal skje i området fra Kulturgata til Oksenøya skole og Festplassen i Nansenparken.
Arealer i parken skal brukes til aktivitet.
I løpet av vinteren har vi kommet frem til at vi ønsker å stifte en organisasjon som er arrangør av
arrangementet 1.-4.september. Det vil ha navnet Safari Fornebu. Navnet vil også bli brukt basert på
vår intensjon å støtte opp under det å skape møteplasser og arrangement som skjer i regi av lokale
aktører og organisasjoner som Oksen IL, Oksenøya skole og andre det er naturlig å samarbeide med.
Samarbeid kan naturligvis skje også med de som allerede er etablert som lokale aktører. Vi er opptatt
av at Fornebulandet får arrangement for lokalsamfunnet skapt av lokalsamfunnet.
Organisasjonen vil bli stiftet av enkeltpersoner og vil være åpen for alle som ønsker delta. Ut fra disse
blir det også valgt et styre. Safari Fornebu skal bruke ev. overskudd fra et arrangement som et
grunnlag for et senere arrangement. Arrangement i regi av Safari Fornebu skal ha lite preg av å være
kommersiell virksomhet, men skal ha samarbeid med lokale organisasjoner, firmaer og
enkeltpersoner som ønsker å skape «livet mellom husene»
Safari Fornebu søker Fornebulandet Vel om en støtte på kr.75.000,-.
Kr.56.600,- for til å dekke innleie av en scene plassert på Festplassen, inkl. lydanlegg og lys.
Scenen skal i hovedsak tilbys lokal kultur og arrangøren vil bruke den både til informasjon om
arrangementet og aktiviteter.
Beløpet som det søkes om skal dekke grunnkostnadene og foruten scene/lyd/lys er det å etablere en
nettside, markedsføring og markedsføringsmateriell samt innkjøp/leie av diverse utstyr.
En eventuelt støtte betales ut når organisasjonen Safari Fornebu er etablert.
Det vil bli sendt inn en rapport og regnskap for hva støtten har blitt brukt til innen 30.september
Vi har sjekket muligheten for at det kan bli etablert en permanent scene på Festplassen, men det vil
uansett ikke bli gjort innen året sarrangement. Scenen som er i Kulturgata anser vi er for liten til å
samle det antall folk vi forventer samt at den er ikke overbygd. Vi ønsker også at tyndepunktet for
arrangementet fordeler seg jevnt fra Kulturgata/Festplassen/Oksenøya skole
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