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Bolystfondet - Søknad fra Nordfugløy

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

Vedlegg
1

Søknad Bolystfondet Gildeskål Kommune juni 2020

2

Bolyst + søknadsskjema

3

Søknad Bolystfondet finansierings plan juni 2020

4

Nytt Bolystfond

Bakgrunn for saken:
Prosjekt Kai Nordfugløy har søkt om støtte på kr 45.000 fra Bolystfondet.
Prosjektet springer ut fra et ønske om å jobbe for å få anløp av hurtigbåt i sommersesongen.
Rederi og båt har stilt krav om dykdalb slik at kaia blir lengre og kan anløpes av større båter.
Søker skriver i sin søknad at båt, rederi og NFK sier seg positive til anløp såfremt kaia er
dimensjonert for dette.

Søker mener at tilgang til offentlig kommunikasjon er avgjørende for Nordfugløys fremtid.
Nordfugløy har ingen fastboende men en god del fritidsbeboere og stedet er også et populært
utfluktsmål for folk som vil klatre eller besøke Storsanden.
Man er redd for at stedet vil forfalle og at Gildeskål da mister en populær plass for de som
ferdes langs kysten.

Kostnaden på tiltaket er satt til kr 200.000. Prosjektet har søkt om og fått innvilget kr 50.000
fra Gildeskål kommune tidligere.

Beholdningen i Bolystfondet er per 1. 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:
Dette er et populært turmål og stoppested for både Gildeskåls innbyggere og båtfolk langs
kysten, men tiltaket vil kanskje ikke føre til at flere bosetter seg på Nordfugløy eller i
Gildeskål kommune.
På den annen side er det en del fritidsbeboere på øya, som til dels er avhengig av offentlig
kommunikasjon for å kunne benytte seg av sin fritidsbolig.
Kommunedirektøren har forståelse for ønsket om å få hurtigbåtanløp til Nordfugløy i
sommerhalvåret. Tiltaket har fått kr 50.000 i støtte fra kommunen av denne grunn. Hvorvidt
dette er et tiltak som vil føre til økt bolyst er vanskelig for kommunedirektøren å vurdere.

