Osen kommune
Sentraladministrasjonen

VINGSAND BRYGGE DRIFT AS
Vingsandveien 136
7740 STEINSDALEN

MELDING OM VEDTAK
Deres ref:

Vår ref:
2021/3-3

Saksbeh:
Sandra Gausen

Arkivkode:

Dato:
15.01.2021

Søknad om støtte fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS
Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i Osen næringsfondsstyre den 14.01.2021 – sak
3/21, og følgende vedtak ble fattet:
Osen næringsfondsstyre viser til søknad fra Vingsand brygge drift AS om innkjøp av båt og
innvilger 250 000,- i lån fra næringsfond.
For lån gjelder standardvilkår.

Vedlagt er «Standardvilkår for lån fra Osen kommunes næringsfond».
Det må underskrives og returneres Osen kommune innen 3 mnd. fra tilsagnsdato hvis
tilskuddet aksepteres (pkt. 1 i vilkårene).

Kommunen har fattet vedtak som gjengitt ovenfor, jf forvaltningslovens §28.2.
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da brevet kom fram til den påførte adresse. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket
det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du
klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kom fram.
Forvaltningslovens §§ 29-32 inneholder bl.a. bestemmelser om adgangen til å forlenge klagefristen og
om adgangen til å påklage vedtaket i de tilfeller klagefristen er oversittet.
Ved henvendelse til kommunen kan du få ytterligere veiledning.
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg
1 Standardvilkår for lån - Vingsand Brygge Drift AS, innkjøp av båt
Kopi til:
Kjell Thomas Pettersson Steinsvegen 15
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