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Innledning
Bolyst 2018 er en videreføring av prosjektet «Bolyst Grane med fokus på næringsutvikling»
som ble gjennomført i 2016-2017. Prosjektgruppa satt igjen med ubrukte midler etter
prosjektets utløp og ønsket å videreføre tiltak og den positive innsatsen som var gjort.
Fondsstyret vedtok i sak FOND-028/17 at bolystprosjektet skulle drives videre i 2018, med
et nytt tilskudd på inntil kr 300.000,- fra Vefsnafondets kommunalrettede del.
Denne rapporten er å regne som en sluttrapport for to sammenhengende prosjekter, der
første del ble foreløpig rapportert ved utgangen av 2017.

Mål for prosjektene
Grane kommune ønsker å være i stadig utvikling. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om
hvordan Grane kommune kan bli mer attraktivt som bosted, en kommune der
distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor
det er enkelt å etablere seg med næringsliv i hele kommunen. Det skal være trygt og godt
å bo i Grane kommune hele livet, uavhengig av etnisitet.
Prioriterte satsingsområder:
- Næringsutvikling
- Profilering av egen kommune / Omdømmebygging
- Bedre tilgang på boliger, særlig leie
- Folkehelse/trivsel
- Kultur og fritidsaktiviteter
- Integrering av innflyttere
Hovedmålet for prosjektet er at de tilgjengelige ressursene bidrar til et merkbart løft
innen alle satsingsområdene, med fokus på helhetstenking, synergier og
nasjonalparkkommunestatus.

Gjennomføring
Bolystgruppa beholdt i stor grad sin sammensetning som i det tidligere bolystprosjektet
(2012-2014): Tre politikere, en fra Frivilligsentralen, en fra næringslivet, en fra
administrasjonen og prosjektleder fra Grane næringsutvikling as. Gruppa har holdt 9
møter i 2017 og 8 møter i 2018 og gjennomført følgende tiltak:

2017:
•

Bygdekino: Denne ideen kom tidlig opp i Bolystgruppen og ble brakt videre til
kommunens kulturavdeling, som så kontaktet bygdekino.no. Bygdekino er nå etablert
i Grane og det er har vært flere visninger allerede, med gode tilbakemeldinger fra
publikum.
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•

Søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til forstudie for "Bergåsen
nærmiljøområde": Prosjektbeskrivelse med tiltak utarbeidet i samarbeid med
kommunens kulturavdeling. Søknaden ble ikke innvilget, og grunnlag for å gå videre
med tiltaket er ikke til stede nå.

•

Tilskudd til etablering av ny boenhet i egen bolig; utleiedel
(omgjøring/restaurering): Fire huseiere fikk innvilget sine søknader med følgende
kriterier: Egen inngang, eget bad/toalett og kjøkken, min. 1 soverom, min. 45 kvm.,
brukes ikke som utleiedel pr. i dag, modernisert, godkjent som utleiedel, avtalt
leieforhold / husleiekontrakt før utbetaling. Enhetene ligger hhv på Vegset, ved
Trofors sentrum, på Grane og på Stormoen.

•

Utvikle/produsere film om Grane: Avtale inngått med New Dawn Production i
Mosjøen. Filming startet sommeren 2017 og vil foregå gjennom høsten, våren og
vinteren med planlagt premiere under Granedagene 2018. Det søkes sponsoravtaler
med lokale bedrifter. Granefilmens formål er aktiv og positiv markedsføring av Grane
kommune rettet mot nye innbyggere, næringsdrivende og besøkende. Dette oppnås i
første rekke ved at kommunen og lokale bedrifter bruker filmen aktivt i sin
markedsføring utad.

•

Inspirasjonskveld: Bolystgruppen fikk tildelt åpningskvelden på Granedagene 2017.
Hovedtema var «Hvordan bli bedre i lag - Næringsliv og stedsutvikling hånd i hånd».
200 gjester opplevde Mini Jakobsen, Mariann Sæther, lokale kulturkrefter, næringslivs
priser og god servering, til gratis inngang. Veldig gode tilbakemeldinger.

•

Friluftskonsert: Planlagt konsert i juli 2017 med gruppa Ljom på Stavassgården, ble
pga dårlig vær flyttet til fjøset på Gammelsagmaro. Ca. 40 publikum og gode
tilbakemeldinger. Gratis inngang.

I tillegg ble følgende ikke budsjetterte tiltak gjennomført:

* Vårdugnad: Forskjønning i sentrumsområdet i samarbeid med Frivilligsentralen,
kommunen og velforeningene. Gjennomført mai 2017. Ingen kostnad for prosjektet,
egeninnsats.
* Grane Folkemaleri: Organisert av Mal etter nummer på bestilling av bolystprosjektet
og Coop Grane. Gjennomført mai-juni 2017. Kostnad ca kr 7000,* Det har blitt laget oversikt over ledige kontorer på Trofors, som er lagt ut på
www.granenu.no.
*Dronefilmer av boligfelt: De kommunale boligfeltene på Trofors og Grane er filmet, og
filmene er lagt ut under de respektive boligfeltene på www.boigrane.no.
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2018
Granefilmen: Filming har foregått i løpet av nesten et år. Bl.a. arrangerte bolystgruppa en
meget vellykket scooter- og skidag på Bæråsen i anledning filming i scooterløypene.
Filmen ble ferdig produsert i løpet av sommeren 2018 og premierevisning skjedde under
julegran-tenninga 2. desember. Lokale bedrifter ble invitert til å sponse filmen mot
eksponering av logo og evt. filmtid. 9 lokale bedrifter inngikk i 2018 sponsoravtaler for
filmen og det innbragte kr. 54.000,-. Filmen er distribuert til sponsorene og lagt ut på
kommunens plattformer på nett.

Filmopptak ved Laksforsen

Scooterdag på Bæråsen

foto: Margrethe Jønsson

foto: Inger Lise Fløtnes
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•

Inspirasjonskveld: For andre året på rad tok bolystgruppa ansvar for
åpningsarrangementet under Granedagene. Tema var trening/aktivitet/trivsel,
med fokus på Grane som folkehelsekommune. NRK PULS`s Yngvar Andersen ble
leid inn som hovedinspirator. På dagtid holdt han en treningsøkt på
kunstgressbanen for 150-170 deltakere fra 5 til 75 år. Coop Grane sponset frukt og
saft til alle deltakerne. Grane kommune sponset tiltaket med kr 5000,- fra
folkehelsemidlene. Selve inspirasjonskvelden ble holdt i idrettshallen med ca. 200
oppmøtte. Andersen og Mariann Sæther holdt foredrag og lokale kulturkrefter var
innleid. En forsmak på Granefilmen ble vist. Bolystgruppa hedret seks
Graneambassadører, som har satt Grane på kartet på en positiv måte det siste året.
9. klasse ved GBU sto for salg av mat og kaffe.

•

Forskjønning av utearealer: Bolystgruppa arrangerte vårdugnad i
Troforsområdet for fjerde året på rad, i samarbeid med Grane frivilligsentral.
Velforeninger og andre frivillige gjorde en stor innsats for opprydding av
fellesarealer før 17. mai. Kommunen ved teknisk etat sto for innsamling av avfallet
i ettertid.
Bolystgruppa arrangerte også «vente-kaffe» og eget «sjauerlag» 8. mai, i anledning
gratis levering ved gjenbruksstasjonen og utvidete åpningstider. Positivt tiltak for
dem som måtte stå i kø pga. stor tilstrømming.

Plakater for "Ventekaffe" og Vårdugnad
Gruppa planla også en kampanje for en enda mer innbydende kommune nå i høst,
men pga. tidsmangel ble den besluttet utsatt til våren 2019. Ved utsendelse av
flygeblad til alle husstander skal innbyggerne utfordres til å ta et tak for
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forskjønnelse, med premiering etter loddtrekning ved innsending av før- og
etterbilder av tiltaket. Premien skal være attraktiv for å øke deltakelsen.
Tiltaket skjer i samarbeid med SHMIL og lokale hogstaktører som påtar seg felling
av trær.
•

Bolystmøte: For å bidra til økt boligbygging i kommunen arrangerte bolystgruppa
bolystmøte 16. oktober. På dagtid var boligutviklere og boligleverandører invitert
til informasjon og befaring av kommunale boligfelt. Tre utviklingsaktører takket ja
og deltok sammen med representanter for bolystgruppa, kommunen og Grane
næringsutvikling. På kveldstid inviterte vi til møte mellom de samme
boligleverandørene og interessenter for boligbygging. Hele 40 deltakere var med
på dette møtet. Det bekrefter stor interesse og stort behov for nye boliger og
leiligheter i Grane. I etterkant har flere av leverandørene søkt om opsjon på ledige
kommunale tomter for å utvikle leilighetsprospekter. Flere private boligbyggere
har også inngått forhandlinger med de boligleverandørene som stilte også på
kveldstid, med tanke på å bygge egen bolig i Grane.

Annonse for bolystmøtet
•

Arbeidsgruppe «Etterbruk av Grane sykehjem»: Bolystgruppa fikk forespørsel
fra rådmann om å fungere som arbeidsgruppe for etterbruk av dagens sykehjem.
Dette ble diskutert i gruppa og funnet interessant. Gruppa ga positiv
tilbakemelding på forespørselen. Videre behandling av saken avventes.

•

Debatt «Aktivitetspark Stormoen»: Bolystgruppa har lansert forslag om
alternativ plassering av aktivitetspark, i forbindelse med erstatningsareal for nytt
sykehjem. Ettersom det såkalte «Hestebeitet» ved Aspneset vest har krevende
grunnforhold og dessverre vanskelig lar seg bygge ut til f. eks boligformål, foreslår
gruppen å vurdere dette arealet til aktivitetspark. Arealet vil med det første bli
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overdratt fra Vegvesenet til kommunen og har en veldig eksponert og lett
tilgjengelig plassering. Innspill er sendt kommunen ved arbeidsgruppa for ny
aktivitetspark.

"Hestebeitet" sett fra Rv73
•

Markedsføring av ledige boligtomter Brennhaugen: For å følge opp satsingen
på å markedsføre ledige tomter via www.boigrane.no, Granefilmen og bolystmøtet
16.10, har bolystgruppa fått produsert et reklameskilt for ledige boligtomter ved
Brennhaugen boligfelt på Grane. Målet er å sette fokus på tomtemulighetene som
de færreste av både egne innbyggere og andre interesserte kjenner til. Med over 30
ledige tomter er det et stort potensial for å øke boligbyggingen på Grane. Skiltet er
plassert ved krysset Haustreisveien-Leikplassveien.
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•

Omdisponering Bolysttilskudd 2017: I 2017 ble det tildelt fire tilskudd à kr
200.000,- til søkere som ville bygge om eksisterende bolig til en ekstra boenhet. To
av tilsagnene oppfylt vilkårene for tildelingen, og de to andre tilskuddene ble
trukket tilbake. Bolystgruppa omdisponerte, i samråd med styringsgruppa
(formannskapet), restmidlene til en ny utlysing: Fire tilskudd à kr 100.000,- til
bygging av ny boenhet. Midlene ble lyst ut 3. desember, med søknadsfrist 31.
januar 2019. I tillegg vedtok Formannskapet å tildele gratis tomt i kommunalt
boligfelt til de fire som får innvilget bolysttilskudd. Ved fristens utløp var det
kommet inn fire søknader, som vil behandles i løpet av kort tid.

Økonomi
Post
Bygdekino
Friluftskonsert
Granefilmen
Grane folkemaleri
Inspirasjonskveld
Forskjønning
Bolystmøte
Markedsføring
tomter
Prosjektledelse
Møtegodtgjørelse
Bolysttilskudd
Tilskudd
Sum
Rest

2017
Utgifter
Inntekter
11 590
21 000
192 650
10 000
10 000
101 340
470

2018
Utgifter
Inntekter

81 610

44 000

112 060

5 000

7 454

127 000
19 000
400 000

120 000
17 000
400 000*
1 450 000

883 050

1 460 000

300 000
734 124

349 000
190 546

*Tildeles etter fristens utløp 31.01.2019

Oppsummering
Bolystgruppa er fornøyd med å ha foreslått og gjennomført de planlagte og budsjetterte
tiltak etter planen. De tiltakene som har gitt mest positiv effekt og tilbakemeldinger er
nok bolystmøtene for økt boligbygging, bolysttilskudd og Granefilmen, samt
inspirasjonskveldene under Granedagene. Gruppa har flere ideer til tiltak og er motiverte
til fortsatt å bidra til en positiv utvikling for Grane.
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Ved gjennomgang av det totale bolystarbeidet i kommunens regnskap kom det frem at
det tidligere er avsatt restmidler fra bolystprosjekt på fond, øremerket bolyst kr 37.500,fra 2014. Fra prosjektene 2017-2018 er det en rest på kr 190.546,-. Til sammen kr 228.046,-.
Restmidlene foreslås brukt til forprosjekt «Trofors mot 2030», en stedsutviklingssatsing i
påvente av revidert Kommunedelplan Trofors. Forslaget fremmes som egen sak til
Formannskapet i februar 2019.
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