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Størenslunden Park v/ Per Sønsteby, 

 Plassbakken 9, 2760 Brandbu 

Epost: per.sonsteby@hotmail.com 

Tlf: 90111372 

 

Gran kommune 

Rådhusvegen 39 

2770 Jaren 

 

Søknad om tillatelse til oppgradering av Størenslunden Brandbu. 

Søknad om et tilskudd på kr 700 000 til Størenslundenprosjektet. 

Størenslundens Park søker herved om tillatelse til å foreta en oppgradering av Størenslunden 

Brandbu. 

Foreningen Størenslundens Venner ble stiftet på et folkemøte 4.oktober 2017 etter flere 

henvendelser om at noen måtte sørge for at Størenslunden ble satt i stand slik at den kunne benyttes 

til flere typer arrangement. Landsbyen Brandbu og Brandbu og Omegn Handel & Næring tok derfor i 

fellesskap initiativ til folkemøtet 4.oktober 2017. På et styremøte 15.januar 2019 ble det vedtatt å 

endre foreningen Størenslundens Venner til stiftelsen Størenslunden Park. Dette ble godkjent av 

årsmøtet 07.02.2019. Foreningen Størenslundens Venner er omgjort til Størenslunden Park med 

samme innhold i vedtektene og samme formål.  

Størenslunden er en unik park i Brandbu som i mange år har vært benyttet til forskjellige 

kulturarrangementer. Størenslundens Park har i et års tid arbeidet med planer for 

oppgradering av Størenslunden. 

Bruken av Størenslunden i nyere tid har sin bakgrunn i en leieavtale mellom Rosendal gård 

og Gran kommune, der kommunen har sikret seg en stedsevarig (evigvarende) festerett til 

parken. Avtalen ble inngått i 1955. Det foreligger videre en bruksavtale mellom Brandbu Vel 

og Gran kommune av 11.12.1995. Den er nå, via Landsbyen Brandbu, overført til 

Størenslundens Park, ved vedtak i Landsbyen Brandbus styre av 25. januar 2018. 

Størenslunden benyttes i dag mye av skolene i nærheten og det er bygget et skilekanlegg, 

disc-golfanlegg og en balløkke.  Kommunen har investert i en turløype og belysning i parken. 

Parken fremstår i dag som attraktiv og har mange brukere. Gran kommune har investert 1,8 

mill kr i disse anleggene. 

Størenslunden benyttes til 17. maiarrangement (russearrangement) for hele Hadeland. I 

tillegg er det konserter og andre arrangementer der. 
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Anleggene i Størenslunden er fra tidlig 70 tall og tilfredsstiller ikke dagens behov og krav 

hverken til servering eller scenefasiliteter. 

Prosjektet som Størenslunden Park planlegger, består i å bygge nytt sceneanlegg, nytt 
servicebygg inklusive toalettanlegg og fortetting av amfiet. Ved denne investeringen skal 
Størenslunden bli en flerbrukspark for skoler, beboere, idrettslag, kulturaktører osv. Som det 
fremgår av fremdriftsplanen legges det opp til å starte med servicebygget inklusive toaletter 
01.07.2019.  
Servicedelen består i dag av et kioskanlegg, som for lengst er utdatert. Kiosken skal rives og 
det skal bygges et nytt servicebygg som består av tilstrekkelig arealer for sitteplasser ute og 
inne. Dette omfatter også tilstrekkelig med serveringsdisker for mat og drikke, lager, 
kjølerom, toaletter osv tilpasset dagens krav og behov. Det må fremføres vann og avløp til 
servicebygget fra Scenebygget eller en hydrant nede ved inngangen til Størenslunden. Strøm 
kan tas fra et elskap like i nærheten. For å tilfredsstille Brann og rednings krav og behov må 
veien fra Brandbu Barneskole til Servicebygget utbedres. 
 Servicebygget er et kaldt bygg, beregnet stort sett for sommerbruk. Kjøkkenet er ikke 
beregnet for omfattende matlaging, men oppvarming av ferdigmat slik som grilling av pølser, 
hamburgere osv. og eventuelt produksjon av snitter. 
 
Scenebygget tilfredsstiller ikke dagens behov hverken til størrelse eller funksjonalitet. 
Fundamentet kan muligens bestå, men må utvides. Det må bygges ny scene og tilstrekkelig 
med oppholdsrom for orkestere, teatergrupper og andre entertainere. Det er også her 
nødvendig med noen toaletter og garderober i tilknytning til scena. 
Totale investeringer er beregnet til 10,5 mill. kr. 

Det legges vekt på å investere i anlegg av en slik kvalitet og utforming at FDV kostnadene blir 

lavest mulig og at sjansene for hærverk minimaliseres.  

Vedlagt følger en ny avtale mellom Størenslunden Park og Gran kommune, som avløser 

dagens avtale mellom Gran kommune og Brandbu Vel. Som vedlegg til den avtalen vises 

dagens kostnader for drift av Størenslunden og kostnadene etter utbygging. FDV kostnadene 

vil øke med ca kr 30000,- pr år de første 5-10 årene. Ved denne oppgradering av parken vil 

kommunen få betydelige inntekter, som vil dekke de reelle kostnadene Inntektene er 

vanskelig å beregne, men potensialet er stort og man kan anslå at dette ligger på ca 5000 kr 

ved mindre arrangement og 15000 kr ved større arrangement, anslått til ca kr. 40000,- pr år. 

Dette er et forsiktig anslag. Hvis disse forutsetninger oppnås viser vår kalkyle at 

nettokostnader etter utbygging er kr. 9000,- mens den i dag er ca kr. 17000. I den 

økonomiske oversikten må det også tas med at Gran kommune får et parkanlegg som gave 

fra Størenslunden Park til ca 10 mill. kr. Beregnede FDV kostnader følger som vedlegg. 4 til 

ny avtale. 

Det kan opplyses at det allerede er innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen Gran på kr 

3 175 000, Varigfondet Hadeland med kr. 400 000, Brandbu Sanitetsforening med kr. 

100 000 og Brandbu og Tingelstad Almenning med kr 50 000, til sammen kr. 3 725 000. 
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Dessuten er det gitt flere utsagn om bidrag fra lokalt næringsliv. Dette er tilstrekkelig til å 

sette i gang arbeidet med servicebygget i 2019. Arbeidene er planlagt igangsatt 01.07.2019. 

Plassering av servicebygget på området, adkomstveg til anleggene og andre utredninger er 

gjort i samarbeid med teknisk etat, byggeteknisk etat, brann/redning og kulturetaten i Gran 

kommunen. Vi er meget godt fornøyd med den assistanse og hjelp vi har fått av 

administrasjonen i Gran kommune. I tillegg søkes det samarbeid med flere aktører fra 

musikk og teaterliv blant annet Hedmark og oppland musikkråd. 

Som byggeteknisk konsulent er valgt Sweco AS v/Per Kristian Borgli og som arkitekt er valgt 

JAF arkitektkontor AS v/ Kåre Frydenlund. Begge har erfaring fra lignende utbygginger. 

Størenslundens Park søker herved om tillatelse til å renovere Størenslunden 

med et nytt servicebygg, ny scene og fortetting av amfiet.  

Forslag til ny avtale mellom Størenslundens Park og Gran kommune følger vedlagt. Den 

bygger på tidligere avtale med Brandbu Vel og skal i prinsippet ikke påføre Gran kommune 

store ekstrautgifter. Økte utgifter er beregnet i vedlegg 4 til avtalen.  Avtalen vil utløse et 

inntektspotensial for Gran kommune ved utleie av Størenslunden og Byggene. 

Avtalen må godkjennes av Gran kommune. 

Som finansieringsplanen viser søker vi om et tilskudd på 0,7 millioner kroner 

til dette prosjektets fase 2. 

Vi håper Gran kommune ser med velvilje på søknadene og ser det potensiale Størenslunden 

har med nye bygg. 

Med vennlig hilsen 

Størenslunden Park 

Per Sønsteby 

Styreleder 

Vedlegg: Forslag til ny avtale mellom Gran kommune og Størenslundens Park m/vedlegg, 

årsberetning for Størenslundens Venner for 2018, investeringsbudsjett for nye anlegg, 

fremdriftsplan, finansieringsplan og skisser fra arkitekt. 


