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Mål og eventuelle
delmål med
prosjektet.
I hvilken grad har
prosjektet nådd
eller er prosjektet
på vei til å nå sine
mål?

a) Styringsgruppe
x
b) Forankring i befolkningen
x
c) Samarbeid andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x
Hovedmål:

Skape positiv tilhørighet og bolyst på Fredvang gjennom å bygge
identitet, lettere adgang til kaia og fjellet samt arbeidsplasser på
Fredvang-tunet.
Bolystprosjektet har fulgt opp delprosjektene så langt som mulig, og har også
bidratt til at nye delprosjekt er blitt aktuelle. Prosjektet er forlenget med vel et
år ift opprinnelig plan. Dette var nødvendig for å oppnå resultater, og kjøre
nødvendige prosesser. I fiskerbygda Fredvang må også prosjektarbeid ta hensyn
til at mange er lenge borte på fiske i sesongene.
Delmål 1:
Restaurering og utvikling av det tradisjonsrike ungdomshuset UL Samstrev til
et levende bygdesenter.
•

Prosjektet har bidratt til nødvendig renovering av det ærverdige
ungdomshuset, og dette har utløst et betydelig dugnadsarbeid.

•

Nytt tak er lagt på huset og innvendig restaurering og oppgaredring er
utført. WC, vaskerom og handicaptoalett er ferdig, og det gjenstår
utvidelse og oppgradering av kjøkken og inngangsparti . Dette vil
oppfylle pålegg fra Mattilsynet og brannvesenet, og vil gjøre huset til et
attraktivt samlingssted og bygdesenter.

•

Materialer og utstyr er kjøpt av seriøse leverandører i området.
Renoveringen ble gjort for det meste på dugnad, med det ble leid inn et
lokalt byggfirma for arbeidsledelse og kvalitetssikring.

•

Innsamla midler er brukt i tillegg til prosjektmidler til restaureringen.
Mye dugnadsarbeid er nedlagt, og dette har skapt god eierfølelse til
huset.

•

Arbeidsgruppen som ble etablert for å samle inn historisk
dokumentasjon fra bygda har arbeidet, men det gjenstår enda en god
del med innsamling av som protokoller, bilder, lydopptak, avisutklipp
m.v.

•

Prosjektet har også fått tilgang til en del historiske videointervju og
avisklipp, som skal oppbevares sikkert og gjøres tilgjengeligfor folket.
Dette blir mulig når lokalet står ferdig og innkjøpt utstyr for kopiering
og presentasjon tas i bruk på huset.

Delmål 2:
Fra kaia til fjellet; Åpne adgang og vandringsveg fra skolen, langs fiskerihavna
via samlingsplassen til fjellstua.
•

Fredvang er et fiskevær med god plass og åpent landskap, til forskjell
fra de fleste andre fiskevær i Lofoten. Likevel har stedet mangel på et
tydelig sentrum og stedsfestet hjerte som folk lett kan finne frem til.
Tilrettelegging av Draugen-plassen som møter folk som kommer
kjørende til Fredvang er et viktig tiltak. Herifra må det være en fin
vandringsveg over til sentrum og hjerte i havna.

•

Det er etablert god dialog med Fredvang havnekomite om dette
delprosjektet, som er samkjørt med prosessen for å få utbygging av
fiskerihavna på Fredvang. Her er eksterne aktører som Husbanken og
Kystverket innkoblet.

•

Det ble utviklet en plan for havneutvikling som tok inn den planlagte
vandringsvegen, og det ble utarbeidet søknad til Kystverket som ble
sendt innen fristen 1.4. 2013. Denne nådde ikke opp i prioriteringen
dette året, så ny søknad ble sendt april 2014 og mars 2015. Ekstern
bistand på bygg og havnetekniske forhold er hentet inn fra Asplan Viak
AS. Selv om søknaden om molo ikke er innvilget enda, så er dette et
prosjekt som bør følges opp videre.

•

Et viktig tema for Fredvang-prosjektet er å få byggeklare tomter der
folk vil bo. Det er klare meldinger fra markedet og byggebransjen om at
mange vil bo nær havnemiljø. Dette har imidlertid Kystverket satt klare
grenser for. Det er arrangert flere fagmøter og seminar om temaet
boligbygging ved fiskerihavn, og her er det god kontakt med bl.a.
Husbanken og nettverket Framtidens bygder (støttet av KRD).

•

En dialog utredning ble innkjøpt fra Lofoten Ornitologiske Forening for
å få vurdert mulige alternativ for en familiepark/naturpark i
Fredvangleira. Konklusjonen var at dette kan la seg gjøre, men det må
vurderes nøye ift vannstand og forstyrrende trafikk.

•

En utredning fra landskapsarkitekt er produsert i regi av bolystprosjektet, og denne viser hvordan det kan skapes en helhet av
vandringsveg, naturpark og andre tiltak i området.

•

Øvrige tiltak ifm utvikling av havna følges opp etter prosjektet, bl.a.
utvidelse av kaier, næringstomter, redskapshus og produksjonsanlegg.
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Delmål 3:
Fredvang-tunet; opptrenings- og rehabiliteringssenter for å få
pasienter/brukere raskere tilbake til yrkeslivet gjennom aktiv og bruk av
naturen.
•

Flakstad kommune flyttet i 2013 barnehagen ut av Fredvang skole, slik
at det kun ble prestekontor igjen der. Bygget er nesten tømt og skal
selges.

•

Den opprinnelige ideen var å etablere opptrening/rehabilitering, og det
ble igangsatt undersøkelser for å se på mulige driftsopplegg og
kontakte mulige samarbeidsaktører. Markedet for rehabilitering har
vært svakt de siste årene, og konkurransen stor. I løpet av 2015 har det
imidlertid kommet henvendelser som igjen gjør det aktuelt med slik
aktivitet i skolebygget.

•

Det har også vært møter og dialog med flere aktører innen reiseliv og
opplevelse, som ønsker et stort lokale i landlige omgivelser. Dette kan
på sikt bli interessant ift bruk av dette bygget. Bl.a. er det mange
grupper av folk som vil gå i fjellet og prøve kajakk, bølgesurfing m.v.
Dette vil uansett bli fulgt opp etter bolyst-prosjektet i lag med lokale
bedrifter.
Det kan åpne seg nye muligheter når evt Lofotodden nasjonalpark blir
vedtatt etablert i 2014 på området som omfatter Fredvang og som er
ikke langt fra Fredvang skole. Informasjon om bolystprosjektet er gitt
ved flere anledninger ifm utredning av nasjonalparken.

•

Beløp. Målgrupper
for prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller
tiltak

Prosjektet har nådd ut til viktige målgrupper.
•

Innbyggerne i Fredvang-området og i kommunen er involvert, og er
orientert gjennom møter, dugnadsarbeid og på andre måter.

•

Fredvang havnekomite er involvert positivt. Engasjerte innbyggere og
ressurspersoner er også involvert i arbeidsgrupper som jobber med
visse tiltak.

•

Eksterne aktører/interessenter er involvert i utredning, planlegging og
vurdering av muligheter. Dette omfatter Kystverket, Husbanken og
boligfirma i Lofoten.

•

Lokale bedrifter, lag og foreninger har vært med på ulike måter knyttet
til oppfølging av delprosjektene.

•

Kommunestyret er orientert gjennom fremlagt rapport om bolystprosjektet og politisk vedtak om videre arbeid med havneutviklingen.

•

Det tradisjonsrike ungdomshuset UL Samstrev restaureres og utvikles til
et aktivt bygdesenter. Huset har blitt brukt ifm møter/utredning om
Lofotodden nasjonalpark.

•

Oppfølging av interesserte eiere av fritidshus i Fredvang-området.
Innspill til boligpolitiske prioriteringer og prosessen med boligplan og
arealplan i Flakstad.
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•

Utredning gjennomført om mulig rehabiliteringssenter på Fredvang
skole. Her ligger mulige planer klar for framtida på bl.a. aktivitetssenter
i samarbeid med vg. skole og folkehøgskole. Flere interessenter vært på
visning.

•

Støttet opp under prosess med utvikling av fiskerihavna og økt
tilgjengelighet. Søknad om tilskudd til ny molo utarbeidet og sendt
Kystverket.

•

Gjennomført seminar og møter om mulig husbygging og kobling til
nettverk og eksterne fagmiljø og instanser.

•

Generelt positiv effekt i bygda og konkrete vurderinger av fremtidsløsninger. Tilflytting av flere familier til Fredvang-området, både
fastboende og fritidsboliger. Flere hus er solgt eller utleid, og
byggeklare tomter i området skal markedsføres .

•

Knoppskyting/utløsing av flere nye delprosjekt slik som Fredvangleira
naturpark, tilrettelegging for fugletitting og et mulig prosjekt for å
rense Sandelva på Fredvang.

•

Fredvang skole og området ved Yttersanden er brukt til å arrangere
friluftscamp for 60 ungdommer fra hele Lofoten. Dette var samarbeid
med Lofoten friluftsråd, og det gav god inspirasjon til videre satsing og
bruk av Fredvang-naturen til slike aktiviteter.

•

Økt bevissthet om utfordringene ift fremveksten av hyttebyer i
området rundt Fredvang. Her vil kommunen delta i videre prosess for å
ha en god politikk og tilrettelegging.

Vurdering av
framdrift i forhold
til opprinnelig plan

a) Følger opprinnelig plan
b) Forsinket
x
Må tilpasses eksterne aktører i prosessen med rehabilitering av huset,
havneutvikling og salg av skolen. Prosjektavslutning høsten 2015.
c) Det er foretatt følgende justering

Oppnådde
resultater
Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet hatt/vil
ha effekt?
(Kryss av)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kort beskrivelse av
metodikk i
prosjektet
(max 250 ord)

Overføringsverdi
for eksempel til
andre lokalsamfunn

Helt lokal effekt
x
Effekten kommer innen flere kommuner i regionen.
x
Effekten kommer i hele fylket
Effekten kommer i eget og andre fylker
Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge
Vet ikke/ikke relevant

Fortsatt samme metodikk, men tilpasset nye momenter og muligheter.
Prosjektet kombinerer mobilisering av lokale initiativ, samarbeid med nye
aktører samt lag/foreninger. Det forsøkes videre å få en optimal samkjøring
med kommunens andre utviklingstiltak samt en god samkjøring med prosess for
havneutvikling og boligsatsing på Fredvang. Kobling til kommunale
planprosesser for bl.a. naturområder og boliger blir viktig.
Det metodiske opplegget med å engasjere ressurspersoner, lokale lag og
foreninger i utviklingstiltak fungerer godt. Det som kan ha overføringsverdi til
andre, og da særlig kystsamfunn, er særlig samkjøring med større tiltak som
havneutbygging. Dette krever at det planlegges godt i kommunen og forankres i
lokalsamfunnet. Dette får vi bra til på Fredvang.
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Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

Regnskap (satt opp
slik at det kan
sammenlignes med
budsjettpostene)

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet?
•

Konferanse om planlegging og utvikling i Lofoten.

•

Nasjonal konferanse i Sogn om bolyst, tilflytting m.v.

•

Dialog og møter med statlige etater som Kystverket og Husbanken

•

Seminar i nettverket Fremtidens bygder

•

Dialog/møter med interessenter til Fredvang skole/ Fredvang-tunet

Regnskap (hele 1000 kr)
Prosjektleder
Restaurering UL Samstrev, historisk dok.
Tilrettelegging, adkomst, ekstern.komp.
Fredvangtunet, utredning, kartlegging ress.
Møter, reise, kjøring, diverse
Prosjektadm, regnskap, rapport
Sum

Hvilke målsettinger
i distrikts- og
regionalpolitikken
hører prosjektet
inn under? (Sett
kryss ved svaret,
flere svar er mulig)

Gi en kort omtal av
hvordan arbeidet
er tenkt videreført
etter prosjektets
slutt (maks 250 ord)

Budsjett
100
180
120
60
70
30

Regnskap
120
192
113
75
72
32

560

604

a) Stabilisere eller øke befolkningen
x
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til
nyetableringer
x
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og
formalkompetanse) for målgruppen
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, breibånd, annet)
x
g) Styrke regionale sentra
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter?
x
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?
Nye delprosjekt kommer opp som følge av bolystprosjektet, og disse vil være
motor videre. Prosjektet har gitt en reorganisering av strukturen i lag og
foreninger, slik at det etter prosjektslutt blir mer funksjonell oppfølging av det
som er igangsatt. Det vil også være gjort forarbeid ift nye tilbud som skal
videreutvikles mot kommersiell drift. Fredvang skole vil ha funnet en løsning.
Fra kaia til fjellet vil øke attraksjon og tilstrømming av besøkende, og det blir
videre utvikling av fysiske tiltak og innhold i regi av lokale aktører (bedrifter,
private eller lag/foreninger).
UL Samstrev skal bli en lokal motor i videre utvikling og aktivitet, og her ventes
det at det lokale engasjementet vil sikre kreativ bruk og utvikling.
Flakstad kommune vil bidra til å koordinere utviklingen i Fredvang-området
også etter bolystprosjektet, og dette blir en del av kommunens arbeid for
omstilling og næringsutvikling videre. Dette følges opp i planarbeid og andre
kommunale prosesser ift bolyst og næringsutvikling.
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