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Bolystfondet - Søknad fra UL Lykkens prøve

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

Vedlegg
1

201212 - Søknad Bolyst

Bakgrunn for saken:
UL Lykkens Prøve søker om kr 200.000 fra Bolystfondet.
Søknaden gjelder tiltak for å gjøre forsamlingshuset mer egnet til bruk, for flere
brukergrupper.

Forsamlingshuset ligger på Øyjord på Sandhornøy. Majoriteten av brukerne er 50+.
Huset er i tillegg brukt til feiringer av ulike slag, på lik linje med de fleste grende- og
ungdomshus rundt om i kommunen. På grunn av økonomi vurderte man å selge huset i 2017.
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.
Hyttefolk og fastboende har de siste årene lagt ned en innsats for å få inn penger til
vedlikehold. Kjøkkenet er renovert og et påbygg med planlagt handikapptoalett er påbegynt.

Man ønsker nå å sikre en stabil vanntilførsel, ferdigstille påbygget og installere varmepumper.
Prosjektet har en total kostnad på kr 400.000.
Kr 200.000 er tenkt finansiert med dugnad, egenkapital og inntekter fra arrangementer.

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:
Grende- og ungdomshusene rundt om i kommunen er, og har vært, et samlingssted for
innbyggerne i de forskjellige bygdene. Mange av de lokale lagene har en anstrengt økonomi
og er avhengige av medlemskontigenter, dugnad og ekstern støtte for å kunne vedlikeholde
husene.
De fleste husene blir ennå brukt som lokale til alt fra bryllup og barnedåp til bursdager og
festlokale, og oppfyller en viktig funksjon i lokalsamfunnet.

