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Bolystfondet - søknad fra Våg grunneierlag

Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken og saken legges frem til politisk drøfting.
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Bakgrunn for saken:
Våg grunneierlag søker om tilskudd fra Bolystfondet.
Bakgrunnen for søknaden er at Våg grunneierlag ønsker å opparbeide en sammenhengende
tursti, Blix-stien, gjennom Våg som også skal være med på å bygge opp om arbeidet med
Elias Blix og Blix-tunet.
Det søkes om midler til å gjennomføre trinn 2 i prosjektet. Målet for trinn 2 er å opparbeide
530 meter tursti langs sjøen/flomålet, på en trasè som brukes mye allerede i dag, men som
trenger mye oppgradering, og merking av stien. Denne delen knyttes også sammen med
delen av Blix-stien som er opparbeidet i prosjektets trinn 1.
En del av trasèen skal også flyttes, da den i dag går over dyrka mark.
Trinn 1 er avsluttet og har resultert i 510 meter turvei, fra Blix-tunet til vei mot Blix-bautaen,
og restaurering av en gammel steinbru over Osen i Våg og merking av stien.
En turvei er flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel,
barnevogn eller rullestol.
Til trinn 1 mottok grunneierlaget kr 235 000 i støtte fra Nordland fylkeskommune. For trinn 2
har grunneierlaget søkt penger blant annet fra Sparebank1, Avisa Nordland, Mowi m.fl. og
har foreløpig fått tildelt kr 45 000 fra Nordland fylkeskommune.
Søknadssummen til bolystfondet er på kr. 300.000

Beholdningen i Bolystfondet er per 1. april 2020 som følger:
Dato

Søker

26.06.2019 Nordfjorden IL
07.11.2019 IL Splint

Tiltak

Tildeling
kr.

Restbeholdning
kr

Ballbinge

450.000

3.550.000

Løypemaskin

300.000

3.250.000

Vurdering:
Trinn 1 i prosjektet har vært en positiv sak for Våg og Sandhornøy og har også ført til at flere
er innom Blix-tunet når de er ute på tur. Grunneierlaget opplever at det har økt
samarbeidsviljen i bygda og at langt fler går på tur.
Den første delen av stien har blitt flott og er et flott bidrag til området rundt Blix-tunet.
Grunneierlaget er positiv til videre samarbeid med kommunen og museet om arrangementer i
tilknytning til stien og Blix-tunet, for å sette fokus på Elias Blix og hans fødested.

