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Bolystfondet - Søknad fra foreningen Sammen om Langsanden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken. Saken legges frem til politisk drøfting.

Vedlegg
1

Søknad Bolyst Fondet

3

Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019

Bakgrunn for saken:
Foreningen Sammen Om Langsanden, SOL, søker om tilskudd fra Bolystfondet.
SOL er en forening som i sin søknad skriver at de skal være en forening som skal arrangere
egne eventer og også støtte andre i Gildeskål som ønsker å arrangere forskjellige eventer.
Hovedfokuset skal ligge på familier og barn i alle aldre.
Foreningen søker nå støtte til å kjøpe inn en mobil matvogn som det kan selges mat og
drikke fra. Denne skal primært stå på Langsanden, men vil også være mulig å flytte til andre
deler av kommunen ved behov.

Langsanden har vært et populært utfluktsmål i mange år, men har de senere år fått enda
mer oppmerksomhet og fler besøkende. Kommunens servicebygg «Pepper» har lagt til rette
for at besøkende kan være der over tid med tilgang til toaletter og dusj og frivillige,
deriblandt SOL, har med sin dugnadsinnsats gjort en stor jobb med å rydde området.
Gildeskål kommune har vært i dialog med andre initiativtagere/grunneiere som ønsker å
utvikle området, men dette er den første konkrete søknaden som er mottatt.

Beholdningen i Bolystfondet er per 01. august 2020 som følger:
Dato

Søker

26.06.2019 Nordfjorden IL
07.11.2019 IL Splint
14.05.2020 Inndyr Vel
14.05.2020 Våg Grunneierlag

Tiltak

Tildeling
kr.

Restbeholdning
kr

Ballbinge

450.000

3.550.000

Løypemaskin

300.000

3.250.000

30.000

3.220.000

300.000

2.920.000

Skilt Inndyr
Blix-stien

Vurdering:
Kommunedirektøren ser positivt på initiativer for å utvikle Langsanden. Området er brukt av
både kommunens og regionens innbyggere og får stadig mer oppmerksomhet.
I dialogen med forskjellige initiativtakere har kommunen bedt om innspill/forslag til den nye
arealplanen som skal utarbeides for området. Planarbeid er en lang prosess, men vil
forhåpentligvis føre til en helhetlig tenking rundt Langsanden. Dette tiltaket vil kunne
gjennomføres før en plan foreligger.
Hvis dette er en matvogn som kan brukes til arrangementer andre steder i kommunen vil det
være en positiv sak for mange lag og foreninger, da det vil være lettere å gjennomføre
servering på plasser der man ikke har lokaler tilgjengelig.

