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SØKNAD OM TILSKUDD FRA BOLYSTFONDET
Ungdomslaget Lykkens Prøve ble stiftet i 1968 og overtok den nedlagte folkeskolen for «Nerlandet»,
bygd i 1928 på Øyjord på østsiden av Sandhornøy. Befolkningsgrunnlag og aktivitet var allsidig de
første årene, men avtok gradvis. I 2017 var økonomien så dårlig at huset ble vurdert solgt. Et stort
flertall av fastboende, fritidshuseiere og ferierende med røtter i området mente det ville bli et stort
tomrom for lokalsamfunnet dersom forsamlingshuset ble borte. Man har med felles innsats klart å
skape inntekter gjennom loddsalg og lokale arrangementer og dermed skaffet midler til strøm,
forsikring og det absolutt nødvendigste av vedlikeholdsarbeid. Første store tiltaket var skifte /
reparasjon av utvendig tak. En stor utgift siste året har vært totalrenovering av et nedslitt kjøkken.
Mye arbeid gjenstår for å få et forsamlingshus som tilfredsstiller nåtidens krav og forventninger slik at
både dagens brukere og tilvoksende slekt vil være med å videreutvikle huset til et miljøskapende
samlingspunkt for området, men vi er på god vei.
Laget har i dag utvidet sin posisjon til også å være velforening for Nerlandet.
Mange av brukerne av forsamlingshuset, spesielt de fastboende, er eldre mennesker (50+). Noen har
redusert helse, er dårlige til beins eller er uføre. For å trives under tilstelninger som arrangeres eller for
å se det som attraktivt å bruke huset til private selskaper, ønsker man lokaler med god innetemperatur
og lett tilgang på toalett. Velforeningen ønsker å imøtekomme disse forventningene, men mangler
midler for å kunne finansiere montering av varmepumper i forsamlingssalen i 1. etasje og møtelokalet i
2. etasje samt fullføring / innredning av nyoppført påbygg til handicaptoalett med dusj og
vaskeromsinnretninger.
Forsamlingshuset vil med disse tiltakene gjøres mer attraktivt og brukervennlig for alle brukerne.
Huset benyttes i økende grad både til åpne arrangementer, møter i lag og foreninger samt private
tilstelninger.
I tillegg vil bruk av varmepumper til erstatning for gamle stråleovner både gi et bedre inneklima for
brukere av lokalene som har luftveisplager og være energiøkonomisk til det beste for miljøet generelt.
En tredje stor utfordring er at forsamlingshuset mangler stabil og tilstrekkelig stor vannforsyning. Alle
husstander i området har enkeltstående private brønner. Forsamlingshuset får vann fra en liten
oppkomkilde. Eneste løsning er å bore etter grunnvann. Man vil da få tilgang på både tilstrekkelig vann
og drikkevann av tilfredsstillende kvalitet.
2020 har vært et meget vanskelig år for oss økonomisk. Koronasituasjonen har nesten satt full stopp
for gjennomføring av inntektsbringende arrangementer. Dermed har vi måttet sette nevnte
investeringer på vent på ubestemt tid.

Retningslinjer Bolystfondet nevner i kap 3 at det kan søkes om støtte til stedsutvikling,
omdømmearbeid, prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse, utvikling av eksisterende og
etablering av nye møteplasser, tiltak mot hjemmeboende eldre.
På disse bakgrunnene søker Velforeningen Ungdomslaget Lykkens Prøve om 200 000 kr i økonomisk
støtte fra Bolystfondet ut fra følgende kostnadsbudsjett og finansieringsplan:
Kostnadsbudsjett Beløp Kommentar
70 000,- kr Innkjøp og montering varmepumper, 1. og 2. etasje.
130 000,- kr Innkjøp og ferdigstilling handicaptoalett, dusj, vaskerom 1. etasje.
100 000,- kr Boring etter grunnvann for vannforsyning med drikkevannskvalitet.
100 000,- kr Arbeid
400 000,- kr Sum
Finansieringsplan Beløp Kommentar
200 000,- kr Økonomisk støtte fra Bolyst
100 000,- kr Loddsalg, arrangementer, gaver, egenkapital
100 000,- kr 400 timer dugnad à 250 kr
400 000,- Sum
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