Gildeskål kommune
V/Bolyst Fondet

SOL - Sammen Om Langsanden
V/Nikolai Nordnes
Sandvik 9
8130 Sandhornøy

Søknad om støtte fra Bolyst Fondet.
Foreningen SOL - Sammen Om Langsanden org nr. 925076856, er en forening som
skal støtte eventer o.l som blir arrangert i Gildeskål kommune. SOL vil også
arrangere eventer selv. Spesielt med tanke på familier og barn i alle aldre.
Planene for SOL er blant annet å arrangere eventer som hele familien kan delta på,
støtte andre som skal arrangere noe og ikke minst ta vare på Langsanden. Vi har
nettopp arrangert rydding på Langsanden i samarbeid med Gildeskål kommune og
Langsanden AS.
Vi ønsker derfor å søke om støtte til vårt prosjekt som i første omgang er til innkjøp
av en matvogn som det kan selges mat og drikke fra. Planen er å ha den på
Langsanden på Sandhornøy. Men den kan også flyttes til andre arrangementer rundt
om i kommunen om ønskelig.
Med dette fremmer vi stedsutvikling av en allerede godt opparbeidet møteplass for
både lokalbefolkningen og tilreisende.
Det vil også være steds utviklende for blant annet Sandhornøy og det er et godt
trivselstiltak for alle fastboende i kommunen og ikke minst for besøkende! Som dere
ser av budsjett og finansiering så mangler vi 140.000, og ønsker derfor å søke Bolyst
Fondet om kr. 140.000, Budsjett for tiltaket:
●
●
●
●
●

Kjøp av vogn.
Klargjøring av området.
Planering/graving.
Tilknytning til strøm.
Frakt.
Totalt.

Kr. 260.000, Kr. 10.000, Kr. 20.000, Kr. 15.000, Kr. 8.000, Kr. 313.000,

Finansiering av tiltaket:
● Sparebank 1 fondet.
● Bolyst Fondet.
● Egeninnsats.

Totalt.

Kr. 159.000,- (er søkt og avventer tilbakemelding)
Kr. 140.000,Kr. 14.000, -

Kr. 313.000,-

Om noe er uklart, eller det ønskes mer informasjon, er det bare å ta kontakt med
Nikolai Nordnes
Tlf: 40104313
Eller
Øyvind Henriksen
Tlf: 41557712

