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Flakk Gruppen overtok Devoldfabrikken i 1989



Vi har investert mer enn 250 millioner i opprusting av anlegget



Og vi har gått fra nedlagt industri til aktiv handel og kultur



Og vi har tapt 50 million kroner på driften de siste 9 årene…



Hva betyr etablering av Sula gondolen for regionen vår?

• Gir betydelig verdiskapning og positive ringvirkninger for hele regionen 

• Langevåg og Sula blir en ledende reiselivsdestinasjon på Sunnmøre

• Legger til rette for friluftsliv og aktiv bruk av Sulafjellet for alle aldersgrupper og uavhengig av mestringsevne

• Devoldfabrikken i Langevåg, som har sin historie helt tilbake til 1868, vil kunne videreutvikles og blomstre 

• Vi sikrer de mer enn 200 arbeidsplassene som er på Devoldfabrikken i dag 
og legger grunnlaget for ytterligere 70-100 nye arbeidsplasser 

• Årlige, kommunale skatteinntekter på 8-10 million kroner
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Gondolen legger grunnlaget for at Langevåg og Sula blir en helårs reiselivsdestinasjon med aktiviteter året rundt
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FRA PRESENTASJON 16.12.20 – SULA KOMMUNESTYRE

KONKRETISERING?



KONKRETISERING

KONKRETISERING; 
Alle barn og unge i barnehager og barne- og ungdomsskoler i Sula kommune får årlig en gratistur t/r i gondolen i perioden 
oktober-mars.

KONKRETISERING; 
Etter modell fra Loen Skylift kan innbyggere i Sula kommune kjøpe «Ambassadørkort» for kr 950,- og få 50% rabatt på 
gondolbilletter hele året

UTSAGN 16.12.20;
Ønsker å tilrettelegge for barn og unge ved bl.a. å tilby regionale barnehager og skoler gondoltur uten kostnad (tilføre 
aktivitet og kultur)

UTSAGN 16.12.20;
Attraktiv prismodell rettet mot lokalbefolkning, ønsker å bidra til at flest mulig vil ta i bruk gondol og aktiviteter



KONKRETISERING (2)

KONKRETISERING;
5% av årlig overskudd (resultat før skatt) fra gondoldriften gis til et fond øremerket tiltak for barn og unge i Sula 
kommune. Årlig tildeling foretas av et styre bestående av 2 medlemmer oppnevnt av Sula kommune og 1 representant fra 
gondolselskapet.

KONKRETISERING;
Ved godkjent reguleringsplan etableres selskapet SULA INVEST AS hvor enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger og 
kommunen kan delta med kapital. SULA INVEST AS blir deretter aksjonær i gondolselskapet på lik linje med Flakk Gruppen 
AS og øvrige investorer, og tar del i den verdiøkning gondolen skaper. Minsteinnskuddet settes til kr. 5 000,- for å gjøre 
medeierskap mulig for alle.

Utsagn 16.12.20;
Samarbeide med idrettslagene på Sula. Vurdere å gi disse en andel av årlige overskudd.

Utsagn 16.12.20;
Vil åpne for at kommuner, bedrifter og privatpersoner i regionen kan bli medeiere i prosjektet sammen med Flakk Gruppen







Hva skjer om det blir nei til gondol?

 Vi kan ikke videreføre en virksomhet som går med million underskudd hvert eneste år.

 Handelssenteret Devoldfabrikken vil derfor måtte avvikles 

 Lokalene som i dag rommer butikker, kafeer, aktivitetssenter og brukskunst blir gradvis omgjort til 
kontor, lager o.l.,  - eller blir stående tomme…

 Devoldfabrikken går inn i en ny fase med stillstand og kun strengt nødvendig vedlikehold blir utført

 Det fantastiske kulturminnet som Devoldfabrikken er står i fare for å forvitre



HVORFOR SULA GONDOL

Devoldfabrikken trenger ny aktivitet og flere besøkende

Sula Gondolen vil stå på egne ben økonomisk 
og bidra til betydelig ny aktivitet i Sula Kommune

DERFOR SULA GONDOL
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