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Bolystfondet - Søknad fra Arnøyene fellesforening

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

Vedlegg
1

Fullstendig søknad Arnøyene fellesforening

2

Bolyst interaktiv

Bakgrunn for saken:
Arnøyene fellesforening søker om kr 4.000 fra Bolystfondet.
Søknaden gjelder støtte til innkjøp av interaktiv skjerm med stativ som skal plasseres på
Nærbutikken Sørarnøy.
Arnøyene Fellesforening er en forening med formål å samle all aktuell info under et tak, lage
et samarbeid mellom alle lag, foreninger og bedrifter på Arnøya og vise frem det øya har å
tilby.

I søknaden skriver foreningen:
«I de siste årene er Arnøyene blitt veldig attraktiv

for besøkende som bidrar til økt popularitet og betydelig utvikling av øyene. Nærbutikken
Sørarnøy er naturlig bygdas vertskap med lokal turistinformasjon, sentrum, sosial møteplass,
servicesenter og infopunkt.
Butikken spiller en sentral rolle på Arnøyene. Dette er punkt, hvor det gis all lokal
informasjon til fastboende og tilreisende, det er meget viktig at lokalbefolkning og turister
finner informasjon på ett sted. I dag finnes informasjon om øyene kun på oppslagstavla på
butikken eller på Facebook. Informasjon er ganske spredt, og vanskelig oppfattende.
Arnøyene Fellesforening har opprettet en felles info Platform om øyene – en hjemmeside
www.arnoyinfo.no.
Vi søker derfor om tilskudd til en opplysnings- og informasjonspunkt - interaktiv skjerm med
stativ, som plasseres på Nærbutikken Sørarnøy. Skjerm er planlagt til bruk av arnoyonfo.no
og aktuell informasjon.»

Kostnaden på skjermen er totalt kr 14.993 og foreningen har fått innvilget kr 11.000 fra
Nordland Fylkeskommune.

Beholdningen i Bolystfondet er per 1. Januar 2021 som følger:
Dato

Søker

26.06.2019 Nordfjorden IL
07.11.2019 IL Splint
14.05.2020 Inndyr Vel

Tiltak

Tildeling
kr.

Restbeholdning
kr

Ballbinge

450.000

3.550.000

Løypemaskin

300.000

3.250.000

30.000

3.220.000

Skilt Inndyr

14.05.2020 Våg Grunneierlag

Blix-stien

300.000

2.920.000

13.10.2020 Inndyr Vel

Kyst-stien

170.000

2.750.000

Fotokonkurranse
og utstilling

38.594

2.711.406

Solcelle og grus
til gapahuk
Elektrisk lerret

17.625

2.693.781

49.375

2.644.406

13.10.2020 Gildeskål fotoklubb
og
15.12.20
13.10.2020 Arbeidslivsfag
Inndyr skole
13.10.2020 UL Håpet

Vurdering:
Kommunedirektøren mener at informasjon til fastboende og besøkende er en god sak.
Butikken virker som et naturlig sted å sette en eventuell skjerm da mange er innom der en
eller flere ganger i uken.
For ordens skyld bør det nevnes at hvis søknadssummen på kr 4000 skulle innvilges, betyr
det at prosjektet vil gå med kr 7 i overskudd.

