Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

1. Hva er navnet på Storebø og Møkster, Austevoll kommune
prosjektet?
2. I hvilken fase er
prosjektet? (sett x)

a) Forprosjekt
b) Hovedprosjekt: X Møkster
c) Videreføring av eksisterende prosjekt: X Storebø

3. Hvem er juridisk
eier av prosjektet?
Austevoll kommune
4. Søknadsbeløp:

600.000

5. Gi en kort
omtale av
prosjektet. Maks
250 ord. Forsøk å
være så operativ
som mulig.

Storebø
Livoglyst har bidratt til etableringa av ein ny møteplass med Kulturbakeriet som har
fått mange gjester og leveranser lokalt. Det er heilt naudsynt og vitalt for Storebø og
prosjektet at den gode framdriften og progresjonen får fortsette. Dette kan skje
gjennom Bulyst-prosjektet.
Det vert etablert prosjektgrupper etter behov og type arrangement. Vi samarbeidar
med lokale skuler, lag, velforeiningar, lokalt næringsliv og kyrkja i gjennomføringa av
arrangementar. Fleire av desse mottek også støtte frå livoglyst-prosjektet. Utan slik
støtte ville fleire arrangement ikkje kunne gjennomførast.
Vi har arrangert aktivitetar for barn og unge som fiskefestival, skirenn, bålbrenning,
fakkeltog, samt litteratur- og sang/musikk- kvelder og konserter for alle aldersgrupper.
Vi arbeider for å få til nye næringsetableringar, basert på lokale råvarer.

Møkster
Møkster har to driftige velforeiningar og generelt initiativrike og engasjerte
innbyggjarar. Per i dag er det fleire faste årlege arrangement som julemesse, karneval,
loppemarknad, 17.mai-feiring, sommarbasar, sommarfest og julebord. Det er
ønskjeleg å opprette ein fritidsklubb som rettar seg mot dei eldre ungane og
ungdommen. Av planar for framtida er: sommarmesse, sommarfestival med musikk,
servering, utstilling av kunst og handverk. Her kan Bulyst-prosjektet bidra monaleg
slik at tilbodet ein ønskjer å utvikle, kan verta realisert.
Det er trong for utstyr til aktivitetar for barn og unge: spill, m/ tv-skjerm, leikeutstyr
samt istandsetting av leikerom (dugnad). Det trengs midlar til konserter, byggescene,
kjøpe telt over scene, snekre benker og bord (dugnad). Vidare rydde og bygge om løe
til kulturføremål, konserter, utstillingsrom, drama, (dugnad). Midlar til og opplæring i
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informasjonsverksemd, lage annonser, eigen heimeside, trykking av info-foldere.

6. Hva er mål og
eventuelt delmål
for prosjektet?

Storebø
• Satse på kulturbasert stads- og næringsutvikling samt inkludering av
innvandrarar og tilflyttare.
• Det er eit mål å inkludere barn, unge og kvinner i arbeidet samt innvandrarar.
• Vi vil skape nye møteplassar, trivelege fysiske omgjevnader med plass for leik
og rekreasjon, skape større bulyst. Gje eit nytt tilbod for innbyggjarane i
Storebø-området innafor kulturelle og sosiale aktivitetar samt skape nye
næringsverksemder. Etablering av Kulturbakeriet er eit eksempel på det siste.
• Inkludere lag og organisasjonar i arbeider samt off. organ som skulen

Møkster
Me søkjer KRD om midlar gjennom Bulyst til eit pilotprosjekt som skal bidra
til å gjera Møkster meir attraktiv/ tilgjengeleg. Prosjektet vil ha stor
overføringsverdi til andre veglause samfunn i fylket, men òg for andre
lokalsamfunn i Noreg med skjør busetting og som ynskjer å ta grep for å snu
trenden og utvikle seg i positiv lei.
•
•
•
•
•

Auka folketalet på Møkster
Styrkja kultur og trivselstiltaka for innbyggjarane på Møkster
Utvikla staden og gjera den meir attraktiv, ungdomsklubb, kunstlag,
Skape fleire arbeidsplassar
Opprette eit tilbod om guiding til fleire attraktive kulturminne og sjeldne
plantar og geologi samt gjere Møkster tilgjengeleg som mål for helgeutfluktar
for bergensarar og andre.

7. Hva slags
resultatindikatorer
har prosjektet for
måloppnåelse?

Stor deltaking, positiv omtale i lokal presse samt gode tilbakemeldingar frå
innbyggarane fortel at aktivitetane er godt motteke. At vi lykkes med
mobilisering av ressursar lokalt. Etablering av nye grupper og lag samt nye
verksemder viser effekten.

8. Hvem er
målgrupper for
prosjektet?

Målgrupper er alle innbyggarane med spesiell vekt på barn, unge og kvinner

9. Hvilken
forankring har
prosjektet lokalt,
eventuelt også på
andre nivåer?

samt innvandrarar og andre tilflyttare.

Prosjektet med LivOGlyst er solid forankra på Storebø og Møkster og kommunen
generelt. Kommunestyret og ordførar går fullt og heilt inn for dette og bidreg med
midlar og andre ressursar. Bulyst-prosjektet vil få same merksemd og tilskot frå
kommunen og lokalt næringsliv.
Styringsgruppa vår består av 3 personar med ordførar som leiar. Den har kontroll med
gruppene og deira arbeid og legg rammer for arbeidet. Formannsskapet vert
kontinuerlig halde orientert om aktivitetane.
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10. Når skal
prosjektet
gjennomføres
(fra-til)?
11. Hvor
geografisk
konsentrert vil
prosjektet ha
effekt? (sett x)

12. Gi en kort
omtale over
hvordan arbeidet
eventuelt er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt.
Maks 250 ord.

13.Fylkeskommunens
vurdering av
prosjektet.
14. Hvilke
målsettinger i
distrikts- og
regionalpolitikken
hører prosjektet inn
under? (Sett kryss
ved svaret. Flere
svar er mulig).

Førebels er LivOGlyst-perioden 2009-2011, men me har klare ønskjer om at
aktivitetane skal halde fram utover denne perioden.
Bulyst-prosjektet kan vi gjennomføre i perioden 2010-2012.

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

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

Austevoll kommune er innstilt på å sjølv auke midlar til kultur, idrett, og trivselstiltak
når prosjektfasen er over. Kommunen er nå inne i ein litt krevjande økonomisk
situasjon der ein betalar attende på eit oppsamla underskot. Det gjenstår endå nokre år
før den er nedbetalt og kommunen igjen får auka sitt økonomiske handlingsrom. Då
vil kommunen vera i stand til å sjølv i større grad sette av budsjettposter til desse
aktivitetane. At kommunen har hatt denne situasjonen gjer det ekstra viktig å satse på
tiltak som skaper bulyst og trivsel i staden for å fokusere på det ”negative” med at
kommunen må betale ned på gamal gjeld. Ser ein statistikk over folketalsutvikling har
Austevoll lykkast med dette etter at kommunen gjennom LivOGlyst verkeleg satsa på
trivselstiltak. Frå 2009 til 2010 auka folketalet med 3,5%. Det er 7. plass i Noreg og
nr. 2 i Hordaland. Slike tal er ikkje vanleg for ein distriktskommune utan
fastlandsforbindelse, men hyggjeleg og eit døme på at det er mogleg å gjera også slike
samfunn så attraktiv at folketalet stig.

Sjå eiga vedlegg frå fylkeskommunen.

a) Stabilisere eller øke befolkningen X
b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til
nyetableringer X
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for
målgruppen X
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og
bredbånd) X
g) Styrke regionale sentra
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringsvalg for bedrifter? X
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X
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15. Hvem er
kontaktperson(er)?
Navn, adresse,
telefonnummer og
e-post.

Prosjektansvarleg: Ordførar Helge Andre Njåstad
Prosjektleiar: Bjørn Wefring
E-post: Bjorn.Wefring@austevoll.kommune.no
Tlf.: 903 66 104
Austevoll kommune
5392 Storebø

I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag
- Finansieringsplan
- Framdriftsplan og milepælsplan
BUDSJETT BOLYST

Aktiviteter i livOGlyst arr.i 2009
Egeninnsats og dugnad
Innkjøp info-skjermer
Havfest-arrangementer
Julekonserter + andre konserter
Mindre investeringar til utstyr som bord, benker og lignende
Etablering Turlag, + arrang.
Høstmarked for lokale produsenter/nye entrepr.
Teater og litt.arr.
Sum

110.000,300.000,60.000,300.000,120.000,90.000,125.000,30.000,100.000,1.235.000,-

FRAMDRIFTSPLAN
BOLYST
Aktivitet
Austevoll kommune
Egeninnsats og dugnad
Innkjøp info-skjermer
Turlag og tilh. arrang.
merking turstier
Julekons. + andre kons.
Teater og litteraturarr.
Høstmarked for lokale
Havfest m konserter/ture
Lage bord, benker, inven

2010

2011

2012

1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.
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