Fra: Snorre Auran (snorre_auran@hotmail.com)
Sendt: 09.02.2022 21:07:39
Til: Nasjonalparken Næringshage
Kopi: Asgeir Meland; Jan Kåre Husa
Emne: SV: Søknadsbeløp - Oppdal Restaurant & Bar AS
Vedlegg:
Hei igjen,
Pga. sykdom er dette forsinket. Dere burde ha ringt oss opp. Fulgt opp dette tett.
Vi ber om at dette ordnes slik andre kommuner har gjort, når man har lagt inn feil tall. Når man Ikke har forstått
hva man skal legge inn.
Omsetningssvikt for DESEMBER 2021 ligger på i overkant av kr 300 000,‐ og kr 175 000,‐ for Januar 2022.
Vi søker om kr 105 000 i tapt overskudd i DESEMBER 2021 og
kr 55 000 i tapt overskudd for Januar 2022.
Vi regner med at dette legges inn av dere. Takk på forhånd!
NB! Trondheim Kommune, følger opp sine søkere tett, og man sammen rettet opp ved feil. Det er rett og slett
rimelig at også kan gjøres i Oppdal Kommune også.
Refererer også til deres epost om at dere kunne legge inn tall for Oppdal Restaurant & Bar AS. Men Hørt aldri mer
fra dem.
Hvem er deres oppdragsgiver?
Vi trenger denne info for å fremme vår sak. For oss er dette livsviktig for å kunne drive videre.
Sender dere over navn og telefon nr?

Vennlig hilsen
Snorre Auran
Admin. ressurs
Oppdal Restaurant & Bar AS
mobil + 47 46544104
post@benjaminresaturant.no

Fra: Nasjonalparken Næringshage <post@nasjonalparkhagen.no>
Sendt: 9. februar 2022 20.54
Til: Snorre Auran <snorre_auran@hotmail.com>
Kopi: Asgeir Meland <asgeir@nasjonalparkhagen.no>; Jan Husa <Jan.Husa@oppdal.kommune.no>; Nasjonalparken
Næringshage <post@nasjonalparkhagen.no>
Emne: Re: Søknadsbeløp

Hei,

Vi hørte ikke noe mer og alt er oversendt formannskapet nå. Jeg får derfor ikke hjulpet deg med dette.
Mvh Erik Flå

ons. 9. feb. 2022 kl. 14:57 skrev Snorre Auran <snorre_auran@hotmail.com>:
Hei
Kan dere åpne opp vår søknad slik at man kan sette inn korrekte tall?

Vennlig hilsen
Snorre Auran
Admin. ressurs
Oppdal Restaurant & Bar AS
mobil + 47 46544104
post@benjaminresaturant.no

Fra: Nasjonalparken Næringshage <post@nasjonalparkhagen.no>
Sendt: 2. februar 2022 12.56
Til: Nasjonalparken Næringshage <post@nasjonalparkhagen.no>
Emne: Søknadsbeløp

Hei,
På søknaden deres til kommunal kompensasjonsordning er det lagt inn "0" i søknadsbeløp. Det er rom for å søke
inntil 100 % kostnadene, skal vi rette opp i dette med å legge inn 100 %, evnetuelt hvilket beløp søker dere om?
For Oppdal kommune
Nasjonalparken Næringshage,
Erik Flå

