Bolyst
1. Prosjektnavn. Hva
søker du om støtte til?

Interaktiv skjerm med stativ.

2. Hvor mye søker du
om (støttebeløp)?

NOK 4000

3. Informasjon om
søker.
Kontaktopplysninger
samt redegjørelse for
dine/din organisasjons
kvalifikasjoner og
bakgrunn.

Arnøyene Fellesforening
org.nr. 920414052
Ørntuva 4
8136, Nordarnøy

4. Begrunn hvorfor ditt
prosjekt bør
støttes/prioriteres og
hvordan dette stimulerer
til bolyst.

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.
Prosjektet inkluderer:
1) Touchskjerm - Elo I-Series 2.0 Standard 21.5" Android 7.1 3/32GB 10Touch Black
13 869,2) Veggfeste - Full Motion Gas Lift Arm
Wall Mount
1 124,-

5. Budsjett. Hva skal du
bruke støtten til og
hvordan?

6. Finansieringsplan.

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 at Arnøyene er en fantastisk plass å bo og besøke.

Til sammen:
14 993,Arnøyene Fellesforening er en frivillig organisasjon, uten spesielle
inntekter.
Vi søkte om støtte til dette prosjektet til Nordland Fylkeskommune og fått
tildelt 11.000,00
Vi mangler - 4.000,00 i vår finansieringsplan. Vi er en ung, frivillig
organisasjon uten ekstra oppspart finansiering. Vi har fått tilskudd til

etablering av hjemmeside fra lokale næringsaktører og Arnøyene
Lokalutvalg. Vi håper derfor på støtte fra Gildeskål kommunes Bolystfond.

7. Legg ved alle
relevante papirer.

Vedlegg: Pristilbud

Send inn utfylt skjema til: eDialog Gildeskål kommune
(sikker kanal for post til Gildeskål kommune)
postmottak@gildeskal.kommune.no Gildeskål kommune,
postboks 54, 8138 Inndyr
Mer informasjon: Retningslinjer for Bolystfondet

