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I NNLEDNI NG

Fysiskaktivitet og naturopplevelsehengersammenmed trivsel og god helse.Alle som bor i vår kommuneskal
ha et bredt og godt tilbud om fysiskaktivitet, og mulighet til å bruke den flotte naturen vi har rundt oss.Gode
planverkog strategierkan bidra til at forholdeneblir lagt til rette for at flere kommer i aktivitet og til at tilbudet
blir bedre. For å lykkesmed de planenesom blir lagt er det avgjørendeat kommunenhar et godt samspill med
frivillige organisasjoner,og at man sammenforplikter segtil å følge opp og evalueretiltakene. Ansvaret for
tilretteleggingfor fysiskaktivitet og naturopplevelseer et felles ansvarmellom det offentlige og det frivillige
foreningslivet.
Planener utarbeidet etter Plan-og bygningsloven.Denfølger ogsåkulturdepartementetsplankravi for hold til å
kunnesøkespillemidlertil idrett - og friluftsanlegg. Planenskalrulleresårlig, og revideresminst en ganghver
valgperiodeog dersomdet gjøresvesentligeendringer i planen.

MÅLSETTINGER M ED PLANDOKUM ENTET

•

Planenskalleggetil rette for at alle i Bøkommune skalha mulighet til å delta i fysiskaktivitet og
naturopplevelseut fra egneforutsetningerog behov.

•

PlanenskalsynliggjøreBøkommunespolitikk knyttet til fysiskaktivitet og naturopplevelseovenfor
kommunensinnbyggereog organisasjoner.

•

Planenskalleggeen felles strategi for tilrettele ggingfor fysiskaktivitet og naturopplevelsei vår
kommune.

•

Planenskalværeretningsgivendefor kommunensbehandling av plansakerder det skaltas hensyntil
innbyggernesmuligheterfor fysiskaktivitet og naturopplevelse.

UTARBEIDELSE AV PLANEN

For å få bred forankringog godt samarbeidi planarbeidet har det vært satt sammenen tverrfaglig
prosjektgruppe.Dennehar bestått av representanterfra helse-og sosialavdeling,tekniskavdeling,avdeling for
skolerog barnehager,idrettsrådet og kulturavdelingen.Kultur har vært administrativtansvarligfor
planarbeidet.
Prosjektgruppen:
Katie Hanken,kultursjef,leder
LindaSommerseth,folkehelsekoordinator
EinarBotnmark,teknisksjef
Morten Rønningen,leder idrettsrådetog lærerved Bø ungdomsskole
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Planarbeideter utført i henholdtil Plan-og bygningslovensbestemmelser.Den oppfyller de krav som er
beskreveti kulturdepartementets” Veilederfor Kommunalplanleggingfor idrett og fysisk aktivitet ”. Det har
vært sendt ut informasjonsskrivtil lag og foreninger som har gitt mangegodeinnspill.Idrettsrådetble tidlig i
prosessenorientert og invitert med. Det har vært politisk innflytelsei planarbeidet,og det har vært
samarbeidetmed statlige,fylkeskommunaleog andre offentlige myndigheter.

MÅL SETTINGER FOR KOM M UNENS SATSING PÅ FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE

Bøkommuneskali samarbeidmed de frivillige organisasjoneneleggetil rette for at alle som bor i vår
kommuneskalha et bredt og godt tilbud om fysiskaktivitet, og mulighet til å bruke den flotte naturen vi har
rundt oss.Dette gjelder ogsåfunksjonshemmede,eldre eller andre som trenger særligtilrettelegging.Ansvaret
for tilretteleggingfor fysiskaktivitet og naturopplevelseer et felles ansvarmellom det offentlige og det frivillige
foreningslivet.
Bøkommuneskali samarbeidmed de frivillige organisasjonenearbeidefor at alle som bor i vår kommune skal
delta i fysiskaktivitet. Dette betyr at man ikke bare skalleggetil rette tilbud, men arbeideoffensivt for å
rekruttere innbyggernemed forskjelligalder, forutsetningerog behov inn i fysiskaktivitet og naturbruk.
I kommunensnaturgrunnlagliggerdet store muligheter for næringsutviklinginnen reiselivog friluftsliv.
Gjennomtilretteleggingfor fysiskaktivitet og naturopplevelseskalBøkommunei samarbeidmed lokale
bedrifter bidra til å tilrettelegge tilbud for besøkende.
Fysiskaktivitet og naturopplevelsehengersammenmed trivsel og god helse.Bøkommuneskalarbeidefor at
våre innbyggeretrives og har god helse.

MÅL SETTINGER FOR KOM M UNENS ANLEGGSUTBYGGING

Bøkommuneskalha som mål å gjøreanleggog aktiviteter bedre tilrettelagt for funksjonshemmede.Videre
skalvi tilrettelegge bedre for barn og unge-her særlig i forhold til uterom tilknyttet skolerog barnehager.I
planperiodenskalvi ogsåha som mål å øke kvaliteten på de eksisterendeanleggeneforan byggingav nye. Bø
kommuneskalha i arbeidet med anleggleggevekt på en helhetlig vurderingder det tas hensyntil allerede
eksisterendeanleggog aktiviteter i kommuneni fri villig, offentlig og privat sektor.Bøer en flott kommunefor
friluftsliv, og i planperiodenskalman ha som mål å utvikle aktiviteter og anleggtilknyttet friluftsliv.
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HVORDAN STÅRDET TIL I BØ KOM M UNE I DAG?
GENERELLE BETRAKTNI NGER

I Norgeer det en rekkenegativeutviklingstrekksom ogsågjelder Bøkommune.Vi har et økendeproblem med
fedme. Flereenn før blir rammet av livsstilsykdommer der en viktig årsaker mangelenpå fysiskaktivitet.
Mangesliter med psykiskelidelser.Fysiskaktivitet og naturopplevelsekan virke forebyggendeog positivt i
forhold til fedme, livsstilssykdommerog psykiskelidelser.

ET AKTIVT FRIVILLIG ORGANI SASJONS- OG I DRETTSLIV

Bøkommunehar et rikt organisasjonsliv,med mangelag og foreningersom tilbyr aktiviteter av ulike slag. I Bø
har vi tilbud om aktiviteter som dans,fotball, tur n, ridning, dykking,alpint, innebandy,skiløyper,svømmingog
mer. Vi har ogsåen aktiv forening for jakt og fiske, aktiviteter gjennomVesterålenturlag, et aktivt skytterlagog
trimgrupper. Bøkommunehar et flott utgangspunktbåde for tilbud om aktiviteter, rekruttering og
videreutviklingi det alleredeeksisterendefrivillige organisasjons-og idrettslivet.
Bøer en kommunemed sterke tradisjonerfor dugnad.Våreinnbyggeretar gjernei et tak og gir av segselvfor
å gjørevår kommunetil et godt sted å bo i. Dugnadhandlerom samholdog samfunnsengasjement
og er en del
av vår identitet. Dugnader en viktig ressursfor innbyggernesmulighet for fysiskaktivitet og naturopplevelsei
dag.Bøkommuneskalbidra til å ta vare på dugnadsom ressursved å leggetil rett for frivillig sektor gjennom
samarbeidog bistand.
Bø idrettsråd er et samordningsorgan
for idretten i Bøkommune,valgt av og blant idrettslagenei kommunen.
Idrettsrådet representereralle idrettslagtilknytt et Norgesidrettsforbund og Norgesolympiskekomité i Bø
kommune.
Idrettsrådet er et idrettspolitisksamarbeidsorganmellom kommunenog idrettslagene,samt
paraplyorganisasjon
for idrettslagene.Idrettsrådet skalbrukessom fagrådog bli bedt om å uttale segi
relevantesaker,samt ta stilling til søknaderog annet som faller naturlig inn under deresansvarsområde.
I planperiodenskalen ha følgendepraksisoverfor idrettsrådet:
•
•

•

Bøkommuneforplikter segtil å benytte BøIdrettsråd som høringsinstanseri relevantesaker.
BøIdrettsråd skalbrukessom høringsinstansi saker somberører fysiskaktivitet og idrett i forkant av
politisk behandlingi utvalg,formannskapeteller kommunestyret.Dette er særligviktig i forhold til
planverkog den årligeprioriteringen av søknaderfor spillemidler.Dette gjelderikke behandlingenav
kulturmidler. Kultursjefener koordinator for dette.
BøIdrettsråd skaltilbys representasjoni kommunale utvalg,styrer eller prosesserder dette naturlig
faller inn under deresarbeidsområde.
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ET GODT NATURGRUNNLAG

Bøkommunehar et godt naturgrunnlagfor friluftsliv. Vi har storhavetrett utenfor stuedøra,vakrestrender,
flotte fiskevannog høyefjell. Her er muligheterf or alle aldre, forutsetningerog behov.Naturen i Bø er i seg
selvsværttilgjengelig,det er mangesteder bare å stoppebilen eller gå ut av huset.Bøkommunehar et flott
utgangspunktfor fysiskaktivitet og naturopplevelse i det eksisterendenaturgrunnlaget.
Bøkommunehar oppmerkedeog til dels tilrettelagte turløyper både for store og små,og tre lysløypersom
driftes av lag og foreninger.Det er viktig å tilretteleggeturløypeneenda bedre, ikke minst ved bedre skilting og
ved å tilretteleggefor de som har bevegelseshemnin
ger. Det er vanskeligå kommesegut i naturen for mange
eldre og for funksjonshemmede.Tilretteleggingfor dennegruppenmå satsespå i fremtiden. Friluftslivvirker å
væreen aktivitet som har økt de senereår, uten at man har konkretedata på dette. Vi har mangetrimkasser
og gode løypeforhold.Bøkommunehar lagt ut kart og beskrivelserav en de fleste av de mer populæreog
tilrettelagte turløypenepå www.boe.kommune.no.Vesterålenfriluftsråd har startet et omfattende skilting
prosjekti Vesterålender Bøinngår. Toppturenesom inngåri prosjektet TellTurer så langt skiltet i Bø. Det er
viktig å fortsette å støtte opp om arbeidet friluft srådetgjør i kommendeplanperiode.
Naturen er sårbarog vi har mindre uberørt natur i vår kommuneenn mangetror. Det er ikke såmangesteder i
vår kommunedu kan vandreuten å høre lyden fra trafikk eller se veier, trafikk og bygg.Bø kommuneskal
ivareta naturgrunnlagetog friluftslivets interesser i kommunensarealplanleggingog i plansaker.

HELSEOG FOREBYGGING

Det er tre nivåer av forebygging:primær, sekundærog tertiær. Primærforebyggingtar sikte på å hemme
utvikling av sykdomeller skadefør det skjer, sekundær forebygginger forsøkpå å stoppe eller reversere et
problem før det blir symptomatiskgjennomtidlig oppdagelse,og tertiær forebyggingfokusererpå å redusere
funksjonshemmingog gjenopprettefunksjonalitettil folk som alleredeer rammet av sykdomeller skade.
Mens kommunehelsetjenesteloven
la oppgaveneinnen f orebyggendearbeid direkte til helsetjenesteni
kommunen,har Lovom folkehelsearbeidløftet ansvaret til kommunensom sådan,og prinsippetom å fremme
folkehelsei alle sektorer(« helsei alt vi gjør ») gjelderfor kommune,fylkeskommuneog stat. Alle kommunens
etater har dermedansvaretfor folkehelsearbeideti Bø.Stimuleringtil fysiskaktivitet er en av flere viktige
oppgaver.
Bøkommuneer en folkehelsekommune,det vil si at vi har inngått en samarbeidsavtalemed Nordland
Fylkeskommuneom folkehelsearbeidet.
I denneavtalenforplikter kommunensegblant annet til å:
•
•
•

Fremmeattraktive bo- og nærmiljøsom bidrar til god stedsutviklingog økt fysiskog sosialaktivitet.
Å videreutvikletilbudet frisklivssentralengir for prioriterte grupper med behov for livsstilsveiledning.
Å utarbeideen plan for bonæreturstier, turveier/sykkelveier,turløyper og andre nærmiljøanleggsom
integrert del av den kommunaleanleggsplan/kommunal
plan for fysiskaktivitet og naturopplevelser.

Helseavdelingen
gjør mye forebyggendearbeid, bådegjennomlegetjenesten,avdelingfor psykiskhelseog
helsestasjonen
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Bøkommunehar et aktivitetskort for barn i familier som har tiltak gjennomNAV eller barnevernetsom gir
barna mulighetentil å delta i mangeforskjelligeaktiviteter i Bøkommune,innen både fysiskaktivitet og kultur.
Dette er et ledd i det forebyggendearbeidet for å utjevne sosialehelseforskjeller.
Frisklivssentraleni Bøstartet opp igjen i 2014 etter å ha vært nedlagtpå grunn av manglenderessurser siden
2009.Frisklivssentralener et lavterskeltilbudhvor man kan bli henvistav lege,NAV,fysioterapeut,avdelingfor
psykiskhelseeller man kan ta kontakt selv.
Helsestasjonenog kulturavdelingenhar startet familiefredag,et prosjektsom innebærergratisfysiskaktivitet
og sosialtsamværhver fredag for alle aldersgrupper. Da er idrettshallen,ungdomsklubbenog svømmehallen
åpen.

FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE I SKOLE OG BARNEHAGER

I Bøkommunehar vi 3 barnehager,tre barneskolerog en sentralu-skole.I barnehageneer det ca. 89 barn, og
vi har i alt 245 elever i grunnskolen.(Tallfor 2015).
Barnasbarnehage-og skoletid tar 19 år av livsløpet. Holdningerog verdier i forhold til fysiskaktivitet og
naturbruk etableresi dennefasenav livet, i tille gg til at kroppen skaltrenesog utviklessunt og riktig. Det er et
genereltproblem med inaktive barn og ungesom tilb ringer mye tid innendørs.Skoleneog barnehagenei Bø
har derfor et særskiltansvarfor å stimulerebarn og unge til fysiskaktivitet.
I følgesamarbeidsavtalenmed NordlandFylkeskommun
e om folkehelseskalBøkommuneha helsefremmende
skolerog barnehagerinnen 2016.Dette innebæreren del kriterier, blant annet er det krav om fysiskaktivitet i
løpet av dagen.For barnehagener det krav om 90 minutter fysiskaktivitet hver dag,hvor naturopplevelser og
nysgjerrighetskalværesentralt i barnashverdag.For grunnskolerer det krav om 60 minutter fysiskaktivitet
hver dag. Aktivitetenebør værevarierte og medføre at man blir andpustenog at kroppenblir utfordret fysisk
på ulike måter.
Fysiskaktivitet i skolen er forankret i:
• Opplæringslovenog Læreplanen
• St meld. 30 (Utdanningsdepartementet):
Kultur for læring
• St.meld 16 (Helsedepartementet):Reseptfor et sunnere Norge
• Regjeringenshandlingsplanfor fysiskaktivitet
• Regjeringenshandlingsplanfor bedre kostholdi befolkningen
I arbeidet med planenhar vi hatt en bred gjennomgang der foreldre, elever og ansatteved den enkelteenhet
har gitt sin beskrivelseav ståsted,og ogsålistet opp hvilke planer de har framover.De enkelte enhetene har
gitt egnebeskrivelserav situasjonenog vi har laget et sammendragav disse.
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EIDET BARNEHAGE
Barnehagenhar en "skog" som de disponerer,den ligger i Risnessan,
ca. 1.5 km. fra barnehagen.I
"barnehageskogen"har de lagt til rette med bålplass, stor hengekøye/nett til mangebarn og balanse-tau. I
området er det ogsåmulighet for barna å utforske t errenget og naturen. Barnehagenhar i forrige planperiode
fått 2 nye desserog gjerdeer kommenpå plass. Ved barnehagener det en ballbinge.
Eidetbarnehagensplaner og ønsker:
Eidetbarnehagetrenger en oppgraderingav lekeapparatene. Endel av dem begynnerå bli gamleog slitt , og de
trengeså skiftesut.

EIDET SKOLE
Eidetskolehar ball binge,huskestativog sandkass
e. Ved skolenliggerden gamlefotballbanensom til hører
MalnesIdrettslag.Dennebrukesav elevenei skoletiden. Skolenhar en mindre akebakkepå baksiden.Området
rundt Eidetskoleer vanskeligå tilrettelegge for ny aktivitet. Skolenbruker områdenerundt. Det er mange
mulighetertil kortere turer, både til fjell, skogog fjære. Om vinteren går elevenepå skøyterog leker på
”skoletjønna”.I sisteplanperiodenble den planlagte rommeligakebakkenrealisertog er godt brukt. Det er
ogsårealisert 2 gapahuk,«Ørnestua»og «Elgstua».
Eidetskoleplaner og ønsker:
Det er planlagtbygd ny crossbanenfor sykkelpå søndre del av fotballbanen.

STRAUM E BARNEHAGE
I Straumebarnehagehar de en del utelekeapparatersom har stått i 20 år, helt sidenbarnehagenble bygd.
Disseer i dårlig stand og bør byttes ut. Noe nytt har kommet i sisteplanperiodeblant annet en flott sjørøverbåt
som foreldregruppenhar samletinn pengertil og satt opp på dugnad. Det er ogsåblitt bygdnoen nye
lekeapparat.De har ok sandkasseog ei forholdsvisny terrengsklie.Barnehagenhar ogsåen balansestok
k og 2
smålekeapparatsom er i bra stand.Barnehagener mye i marka,og har en gapahukved Saltvatnetsom
foreldrene i barnehagensatte opp. De har ogsåi siste periodenfått «uværshule»som er en hytte inne på
barnehageområdetsom kan brukesi all slagsvær.
Straumebarnehagesplaner og ønsker:
Straumebarnehagehar behovfor forskriftsmessiglovlig underlagunder huskestativog lekeapparat
(gummimatter).Det innebærerat det gravesdreneringsgrøfti forkant. I tillegg trenger de et lekestativ med
sklie,klatrevegg,tunell, hus og tau. De vil ogsågjerneha hatt et redskapsskjultil syklerog leker, og en
klatrevegg.
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STRAUM E SKOLE
Straumeskolehar i sitt uteområdet ballbinge,akerør, sandvolleyballban,huskestativ,gamleklatreapparater og
grillhytte. Skolenhar tilgjengeligrundt segflott e uteområdermed mangemuligheterfor frilek.
Straumeskolesplaner og ønsker:
Straumeskoleønskerå få ferdigstilt uteområdetslik det ble planlagti forbindelsemed tusenårsstede
t. De
ønskersegballansestokker/turnbasseng,
taubane,hinderløype,en asfaltert rullestolsti og utescenemed
adgangfor rullestolbrukere,utbedret klatrestativ/klatrepyramide,et nytt huskestativ,skateboardramp
e,
sykkelbane,tennisbaneog de ser behov for å få uteområdet drenert og ball bingerenovert med nytt dekke.

VINJE BARNEHAGE
Vinje barnehageer en to avdelingsbarnehagesom li ggermellom Bøhallenog Steineskole.
Barnehagenhar et variert nærmiljøsom brukesaktivt. Barnehagenhar området rundt Skytterbanenmed
haugerog skog,Steinestrandasom blir benyttet jevnlig som turmål, Vinjesjøenmed båthavna,
museumsområdetmed fjæra, Mannenfra havet og stien rundt odden,området rundt Steineskolemed den
fine ut og gå-løypa,Bøhallenmed gressbane,akebakke, gapahuk/lavvoog lysløypa.Frabarnehagengår det
gang-og sykkelveirundt skolen,og ved sidenav skolen ligger parkenmed noen lekeapparater.Alt dett e blir
brukt av barnehageni forbindelsemed turdager.Barnehagenhar en turdag i uka for alle barna;ogsåde aller
minste.
Barnehagensuteområdeer bra. Det kunne kanskjeha vært litt mer kupert. Alle lekeapparateneutfordrer
barna motorisk og er stimulerendefor den grovmotoriskeutviklingen. Barnehagenhar ogsågapahukpå sitt
uteområde.
Vinje barnehagesplaner og ønsker:
Vinje barnehagehar en plan om å få laget en ”barnehageskog”ved Bøhallenmed lekeapparaterlaget av t au og
garn, som kan bli brukt som et ekstrauteområdemed smågrupper.Idrettslagetsom eier tomta er positive til
at området brukes.

STEINE SKOLE
Steineskolehar jobbet mye med uteområdetover lang tid. Fysiskaktivitet og naturopplevelsehar en klar profil
i skolensplaner,og skolenhar lagt til rette for mangeaktiviteter. Ballbingener populærog blir brukt både
sommerog vinter. Spesieltskøyterer populært om vinteren, og skolenhar ca. 35 par skøytertil utlån.
Akebakkenog Hoppbakkenliggerved sidenav hverandre, og skolenhar et klassesettmed ski og staver,samt
akebrett som de har til utlån. Skolenhar ogsåen curlingbane,og i «Torshavnkan elevenero i
gummibåter.”Hasseborg”er en hytteby med eget rådhus. Gjennomskoleområdetgår det en elv. Her er det
bygd kaier og småbruer som elevenebruker flittig. I samarbeidmed BøIl bruker skolengressbanen,lysløypa
og asfaltert håndballbane.Alt dette liggerpå skoleområdet.Skolenhar i samarbeidmed FAUlaget en ” Ut å gå
løype” med div. apparater.Elevenegår hver dag i ca. 20 minutter uansett vær og vind. I forbindelsemed
tusenårsstedetble det bygd en lavvo,og gapahuksom blir brukt i undervisningen.Bøhallenliggerrett ved for
gymnastikkog svømming.
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Høsten2015 starter Steineskoleopp med trivselsledere. Dette er et programsom har til hensiktå økefysisk
aktivitet for elevene.FAUbetaler deltakelseni programmet,og trivselsledernevil bli sendt på kurs i løpet av
septembermåned.
Steineskolesplaner og ønsker:
Steineskoleønskerå få laget en nøyaktigplanskisse av eksisterendeanleggog prioritere vedlikeholdav det de
alleredehar.

BØ UNGDOM SSKOLE
Fotballbanener omgjort til friidrettsarenamed blant annet oppmerkabane for spyd,kule, diskos,60 m. Det er
ogsåmontert mål til rugby på idrettsområdet.Det gjenstår en del arbeid for å få fullført tiltaket med tak over
tribuneanlegg,bod for å lagre utstyr og sekreteriatbod. Basketballstativer kommet på plassog det er en del
aktivitet i friminuttene. Volleyballnetter montert opp og volleyballbanenpå plenaforan skolenbrukes flittig i
sommerhalvåret.
Enløypei terrenget for grunntrening,styrke,utholdenhet er under utarbeidelse.Denneløypamed innlagte
stasjoner/apparaterer i sin spedebegynnelsebak skolen.
Orienteringskartutarbeidai 1992er fortsatt i bruk og gjør at nærområdettil skolenbrukesmye i
kroppsøvingstimerpå høsten.
Enballbingestår fortsatt på ønskelista!

Vått klasserom– bilder fra valgfag på Bøungdomssk
ole våren 2015. Denspesielleundervisningsdagen
ble omtalt i bladet
«Dykking»og bladet «Utdanning»! Foto: ØysteinIngvaldsen
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KULTUR, FRITID OG FRILUFTSLIV

Bøkommunehar prioritert gratistrening for barn og ungeved at kommunenkjøper treningstid.Det betyr at
barn og unge i dag kan bruke Bøhallenog Lunahallen/kunstgressbanengratis.Dette er en ordningsom man
politisk så langt har ønsketå videreføre,og på sikt vurdereå utvide gitt at det er økonomiskmulig.
Ved å gi økonomisktilskudd i form av kulturmidler skalBø kommunestimuleretil blant annet fysiskaktivitet og
naturopplevelseved å støtte frivillig sektorsarbeid. I 2015 er kulturmidlene80 000, og dette er lit e midler sett i
forhold til aktiviteten i dag i lag og foreninger.Det er viktig at kommuneni den grad det er mulig prøver å legge
til rette for det frivillige arbeidet da ogsågjennom økonomiskstøtte.
Bøkommuneer med i ”Den kulturelle skolesekken”og ”Den kulturelle spaserstokken”.I disseplaneneer det et
mål å la tiltak som kan knyttes opp mot fysiskaktivitet inngå.Bøkommunehar ungdomsklubbder fysisk
aktivitet og naturopplevelseer en viktig del av ti lbudet. UngdomsklubbenarrangererÅpen hall, FamilieFredag
og andre aktiviteter som turer, aktivitetsløyperog lignende.Somen del av det regionalesamarbeidetdrar også
ungdomsklubbenpå BaseCamphvert år.
Fysiskaktivitet er ogsåviktig i festivalenReginedagan.Reginedaganer en festival som arrangeresav frivillige
men med Bøkommunesom sekretariatog eier. I festivalener det mangeturer der man kombinererfortelling
og kystkultur med fysiskaktivitet.
Gjennomprosjektet ”EventyrkommunenBø” arbeidet Bøkommunei samarbeidmed frivillig sektor blant annet
med bedre tilretteleggingav turløyper og skilting.Prosjektetble rettet særligmot reiselivet,men bidrar til
bedre tilretteleggingav naturbruk i vår kommunefor alle. Videreutviklingav turløyper er et mulig
satsingsområdefor Bøkommunei fremtiden. PåBøkommunesnettsider er det lagt ut en rekkekart og
beskrivelsersom visermangeav de løypenesom i dag er tilrettelagt.

BEHOV I FORHOLD TIL ANLEGG OG AKTIVITETER

Bøer en kommunepreget av befolkningsnedgang
de senere år. Godetilbud for fysiskaktivitet og
naturopplevelseer viktig for trivsel og rekruttering av nye innbyggereog skalprioriteres både av kommunenog
frivillig sektor.Samtidiger det viktig at vi klarer å ta vare på de anleggenevi har, og vi har behov for å utbedre
eksisterendebygningsmasse.
Endel av dissemå ogsåutbedresi forhold til krav om universellutforming. Bøer
en av kommunenei Norgemed flest eldre i forhold t il folketall. For at dennegruppenikke skalværeekskludert
har vi et særligbehov for å prioritere universellutforming i planperioden.
I vår kommunehar vi, sett i lys av kommunensstørrelse,et bredt og godt tilbud innen idrett. Samtidig er det en
rekke aktiviteter som er populærei dag der vi ikke har tilrettelagte anlegg. I prioriteringen av nye idretter er
det særligviktig å leggevekt på aktiviteter som kan appelleretil ungdom.Bakgrunnenfor dette er at vi har
størst frafall blant ungdomi ungdomsskolealder,
og at vi bør prioritere godeaktiviteter og rekrutteringstiltak
rettet mot dennegruppen.
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Bøhar et godt og variert naturgrunnlagsom gir gode betingelserfor friluftsliv, og bøfjerdingeneer flittige
brukere av naturen både til landsog til havs.Naturgrunnlageter ogsåviktig for næringsutvikling,ikke minst i
forhold til reiselivet.Selvom løypenettet er godt utbygd, har vi behov for bedre skilting,tilrettel egging,
universellutforming, informasjonsmateriellog annet. I planperiodenhar vi behovfor å utvikle aktiviteter og
anleggtilknyttet friluftsliv.

Bøsnye kulturbygg:Bøfriluftsgalleri og Kultursalen, Bøhallen.Foto:ØysteinIngvaldsen
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RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN
Bøkommunevedtok for første gangplanenfor fysiskaktivitet og naturopplevelsei 2010. Planengjaldt fra
2011 – 2014. Planerfør 2010 beståav årligehandlingsplanermed tittel «Handlingsplanfor idrett, lek og
friluftsliv». Planenble utsatt revidert i 2014 ti l 2015. Enevalueringkan visetil perioden2000 – 2015 med
særskiltoppmerksomhettil planperioden2011 - 2015. Anleggsom har fått midler i perioden2000 - 2015
Tildelt 2004

Tildelt 2003

Tildelt 2002

Tildelt 2001

Tildelt 2000

368 000

1 522 000

2 069 000

543 000

762 000

780 000

900 000

BØ (N.)
1867000104-Straume
fotballhall
1867000201-Steine
Stadion

328 000

1867000204-Sikan
lysløype

221 000

1867000206-Steine
stadionsandvolley

23 000

1867000502-Straume
Stadionsprint

17 000

1867000902-Bøhallen,
steine,basseng

35 000

1867001201-Straume
samfunnshus

467 000

456 000
300 000

1867001601-Bøskytebane

373 000

1867001603-Bøskytebane

554 000

1867002401-Steine
skoleskilek

57 000

1867002402-Steine
skoleballbinge

200 000

1867002403-Steine
skoleskaterampe

40 000

1867002501-Bønærkart

28 000

1867002601-Ringstad
bygdehus

115 000

1867002701-Bøstrand
turløype

50 000
120 000

1867002801-Straume
skoleballbinge

200 000
Tildelt 2009

BØ (N.)

266 000

Tildelt 2008
0

0
Tildelt 2007
0

Tildelt 2006

Tildelt 2005

333 000

567 000

1867000901-Bøhallen,
steine

109 000

286 000

1867001101-Øyjordmarka
alpinanlegg

35 000

47 000

1867001605-Bøskytebane

367 000

1867002404-Steine
skolehoppbakke

82 000

1867003001-Eidetskoleballbinge

200 000

1867003501-Turløype
Klaksjord

1867000903-Bøhallen

40 000
Tildelt 2014

Tildelt 2013

Tildelt 2012

Tildelt 2011

Tildelt 2010

0

382 249

3 072 955

1 184 796

356 000

382 249

2 660 955

165796

1867003801-Fugletitterstien

170 000

1867003801-Fugletitterstien

14 000

1867002203-Guvåghytta
– uthus

172 000

1867001101-Øyjordmarka
alpinanlegg

193 000

1867001001-Øyjordmarka
skiløype

219 000

1867000101-Straume
kunstgress

1 001 000

1867003401-Turløype
Sinahula

18 000
Tildelt 2015

BØ (N.)
1867001101-Øyjordmarka
alpinanlegg

343 000
343 000
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I perioden2000– 2009 har Bøkommunemottatt 6 430 000 i støtte i form av spillemidler. I perioden2010 –
2015 har Bøkommunemottatt 5 339 000 i støtte i form av spillemidler.
Evalueringenav forrige planperiodenviser en stor utvikling på anleggssideni vår kommune. Det største
prosjektet som ble gjennomførti periodenvar et kulturbygg – kultursalenpå Bøhallen.Skagenkino fikk splitter
ny og modernekinosalog Bøfikk en allsidigog flott kultursal.Det er i 2015 ogsåbygd en Friluftsgalleri på
museumsområdet.Gallerieter en kunstutstillingbygd i friluft og området er oppgradertsom park. Utstillingen
er universalutformetog er attraktiv som turmål i kommunen. FkLunafikk nytt kunstgressi periodenog
StraumeIL har fått innvilget 3 søknaderog jobbet jevnt og trutt med oppgraderingpå Øyjordliader spillemidler
bidro til nytt lagerhus,oppgraderingav lysløypeog alpinanlegg.StraumeIL og BøIL har i forrige planperiode
skaffetsegtråkkemaskin.
I perioden2010-2015er det søkt om ca 8 000 000,-i spillemidlerog innvilget over kr 5 000 000. Nivået på
antall søknaderog kvaliteten på disseer god. Det er allikevelmye å sette seginne i for alle som jobber for
utvikling og det er derfor viktig at Bøkommunei ny planperiodefortsetter å prioritere informasjonog
oppfølgingi forhold til frivillig sektor når det gjelder mulighetenefor tilskudd fra spillemidler. Det ble
eksempelvisgjennomførtet tilskuddskurs for lag og foreningeri begynnelsenav 2015 som var et vellykket
tiltak.
Det har vært en god utvikling på folkehelsesatsning
en i Bøkommune. Det ble tilsatt folkehelsekoordinator som
har ansvarfor å koordinerefolkehelsearbeid.Kommunen har gjennombindendeavtalemed Nordland
fylkeskommuneblitt et folkehelsekommune.
Bøkommunehar ogsåetablert frivilligsentrali 2014. Med dennesatsningenventesdet enda bedre
samhandlingmellom offentlig og frivilligsektorder tiltak som relaterer til fysiskaktivitet og naturopplevelsekan
inngå.
Det har vært en del forbedringerpå utearealenetil skoleneog barnehagene.Antall barnehageri Bøer i
periodenredusertfra 5 til 3. Med nedleggelseav Fjærvollbarnehageog en privat barnehageer utearealet
tilsvarenderedusert. Det har trossdette blitt ti lsvarendeforbedringerpå eksisterendeutearealer.
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER

«Planfor fysiskaktivitet og naturopplevelse»er en delplanav kommuneplanen.Kommuneplanens
samfunnsdelmed handlingsplan2014-2026ble vedtatt høsten2014 og er retningsgivendefor denne
revideringen. Visjoneni kommuneplanener «Det gode liv i Bø». Målsetningenfor dennedelplanen
«Bøfjerdingerskaltrives og ha god helse»underbygger visjonenog målenei kommuneplanen.Tiltak i denne
planenskalværeforankret i økonomiplanen,og i de årligebudsjettvedtak. Revideringenav kommuneplanens
arealdelvil kommei etterkant av ferdigstillelsenav denneplanen,og man skali planarbeidetla ”Plan for fysisk
aktivitet og naturopplevelse”væreretningsgivende.

Foto: Bård Meløe,Vesterålenfriluftsråd
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HANDLINGSPROGRAM / ANLEGGSPLAN

POLITISKE PRIORITERINGER

I det årlige arbeidet med prioriteringer av anleggog aktiviteter er det viktig å ha noen overordnedekriterier
som gir politisk og faglig retning for arbeidet.Bøkommunehar valgt å prioritere anleggsutbygging
og tiltak
innenfor fysiskaktivitet og friluftsliv med utgangspunkti følgendekriterier:
•

Aktiviteter og anleggtilrettelagt for funksjonshemmede prioriteres.

•

Aktiviteter og anleggsom gir tilbud til barn og ungdom prioriteres.

•

Aktiviteter og anleggi skolekretsene/ tilknyttet skolerog barnehagersuterom prioriteres.

•

Vedlikeholdog utvikling av eksisterendeanleggprioriteres.

•

Det prioriteres å tilrettelegge for nye idretter / aktiviteter, heller enn å byggeut de eksisterende.Økt
kvalitet på de eksisterendeanleggeneer unntatt denne prioriteringen.

•

Det skali prioriteringengjøresen helhetlig vurdering der det tas hensyntil alleredeeksisterende
anleggog aktiviteter i kommuneni frivillig, offentlig og privat sektor.

•

Aktiviteter og anleggtilknyttet friluftsliv prioriteres.

Denpolitiskebehandlingenav prioriteringenav anleggog aktiviteter vil alltid måtte seesi sammenheng med
hvilke søknadersom bli levert til og godkjentav kommunenårlig.

ØKONOMI
Storedeler av bygningsmassen
i Bøtilknyttet fysisk aktivitet og naturopplevelseeiesog driftes av lag og
foreninger.Bøkommunedrifter i dag verkenidrettshaller eller svømmebasseng.Alle tiltak i planperioden der
Bøkommuneer tiltakshavereller har noe form for økonomiskforpliktelseskalseesi sammenhengmed
kommunensøkonomiplan,og avhengerav nødvendigeårlige budsjettvedtak.Dette gjelder både byggingog
drift. For økonomiplantilknyttet planenvisesdet derfor til vedtatt økonomiplanfor Bøkommuneog ti l de
vedtatte budsjetter for kommunensdrift og investeringer.
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REGISTRERTE SØKNADER OVERFØRT FRA FORRIGE PLANPERIODE – I PRIORITERT REKKEFØLGE

ORDINÆREANLEGG:
Prosjekt

Anleggsnummer

Anleggsenhet

Søknadsdato

Søker

Søknadssum

Alpinanlegg
prisstigning

1867001101

Øyjordmarka
alpinanlegg

2014,2015

StraumeIL

55 000

Garasje,
lagerbygg

1867000207

Steinestadion,
garasjeog
lagerbygg

2009,2010,
2014

BøIL

295 000

Rehabilitering
tak Bøhallen

1867000901

Bøhallen,
Steine

2014

Steine
GrendehusSA

456 812

Leirdueanlegg

1867004001

Bøskytebane
lerduebane

2011

Bøjeger og
fiskerforening

68 000

NÆRMILJØANLEGG:
Prosjekt

Anleggsnummer

1867000404
Bø
ungdomsskole

Anleggsenhet

Søknadsdato

Søker

Søknadssum

Ballbinge

2015

Bø
kommune

280 000

LØYPE
TILTAKOGOVERNATTINGSHYTTER:
Prosjekt

Anleggsnummer Anleggsenhet

Nytt naust,
Guvågshytte

Søknadsdato

Søker

Søknadssum

2015

Vesterålen
Turlag

200 000

KULTURBYGG:
Prosjekt

Anleggsnummer Anleggsenhet

Søknadsdato

Søker

Søknadssum

Friluftsgallerifor
1867004201
Skulpturlandskap
Nordland

Friluftsgallerifor
2015
Skulpturlandskap
Nordland

Bø
kommune

950 000

UL Midnattsol

Midnattsol
samfunnshus,
Eidet

UL
Midnattsol

322 500

1867002901

2010,2011,2012,
2013 (var ikke
oppdatert/fornyet
2014,2015)
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PLANLAGTE PROSJEKT – UPRIORITERT REKKEFØLGE

Prosjekt

Sted

Søker

Villmarksleir,lager/foreningshus, Langvatnet,Småskogen
parkering/avkjørsel

Bøjeger og fiskerforening

Bøskytebane

Sikan

Bøskytterlag

Bøungdomsskole,ballbinge

Asterset

Bøkommune/FAU

Straumeskole,aktivitetspark

Straume

Bøkommune/FAU

Turløyperi forlengelseav
eventyrkommuneprosjektet

Brenna-Vetten,Krabvaag/Nykvåg Lagog foreninger/Bøkommune
Hovden,Skata/Sund,Breitinden,
Føregravene,Mjåsundet/Vea.
Evt.flere.

Turløyperi Bøkommune–
skiltingog merking

Flere

Vesterålenfriluftsråd/Bø
kommune/lagog foreninger

Straumeisbaneog flerbruksflate

Straume

FAUStraume skole/StraumeIL

LysløypeSikan– rehabilitering

Sikan,Steine

BøIL

Kunstgress/nytttoppdekke
gressbane

Steine

BøIL

Kjøpav Oksneset

Oksneset

VesterålenFriluftsråd/Bø
kommune/VesterålenTurlag

Oppgraderingav
bassenget/energibesparende
tiltak

Bøhallen

BøhallenSA

Lunahallen

FKLuna

Flytebrygge

Steinesjøen

Bødykkerklubb

Naust

OmrådeFjærvoll-Steine

Bøhavkajakklubb

Badeplassved Pollåsvatnet

Pollen

RingstadBygdelag

Elektroniskstang/felthurtigbane
Elektroniskeskiverpå 200 m
Renoveringav tak og veggerpå
skytterhus

Oppgraderingav det elektriske
anlegg
Byggingav nytt lagerbygg
tilsluttet fotballhallen
Rehabiliteringav fotballhall
innvendig/rehabiliteringklubbhus

TurløypePollen-VeatindenJurmannen-VettenLynghaugtinden
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AKTIVITETSPLAN 2016 - 2019
Prosjektenei aktivitetsplanenforutsetter samarbeid mellom kommunenog frivillig sektor.
Prosjekt

Om aktiviteten

Handlingsplanfor fysiskaktivitet
og naturopplevelse

Ny plan for 2016 – 2019.Rulleresårlig i perioden.

Denkulturelle skolesekken.

Årlige tiltak i planperioden der fysiskaktivitet inngår.

Ansvar:Tverrfaglig/kulturved kultursjef.

Ansvar:Kultur/skole
Denkulturelle spaserstokken

Målsettingom å få fysiskaktivitet i form av turer og lignende
innarbeideti tiltaket. Tiltaket omfatter bl annet kulturkafe og
sittedans.Ansvar.Kultur ved kultursjef.

Aktivitet for ungdomsklubben

Åpenhall og andre faste idrettsaktiviteter for ungdom.
Turer og lignendemed fysiskaktivitet i form av aktivitetsløyperog
annet.
Oppdatereskontinuerligi planperioden.
BaseCamp
Ansvar:Kultur ved ungdomsleder.

FamilieFredag

Åpenhall, svømmebasseng,
ungdomsklubb og kafe – gratis for alle
på Bøhallenhver fredag.
Ansvar:Kultur ved ungdomsarbeidog Folkehelseved
folkehelsekoordinator

Gratistrening for barn og unge

Bøkommunebetaler hall-leiefor barn og ungei anleggene
Bøhallenog Lunahallen.
Avhengerav årlige budsjettvedtak.
Ansvar:Kultur ved kultursjef.

Videreføringav aktiviteter startet
av Fysak

Fysakhar i dag ingenaktivitet i kommunalregi.
Aktivitet videreført av frivillige 3 dg i uka - svømming.Kommunen
betaler hall-leie.
Ansvar:Helse

Babysvømming

Tilbudom ukentlig svømminguten instruktør.
Ansvar:Helsestasjonen.

Treningfor funksjonshemmede

Treningfor funksjonshemmedemed fysioterapeut.
Ansvar:Åpenomsorg.

Fellesidrettsdag/Tinestafettfor
skolene

Årlig arrangementi planperioden.

Idrettsdagfor gruppen13 – 19 år

Årlig arrangementi planperioden.

Ansvar:Skoleved rektorene.

Ansvar:BøIdrettsråd.
Vårresunga– vårresframtid, BUT

Prosjektder ogsåfysiskaktivitet for barn og ungeinngår.
Ansvar:Tverrfagligteam

Frisklivssentral

Lavterskeltilbud for folk som ønsker livsstilsendring.Fysisk
aktivitet og kosthold.Ansvar:Helsestasjon
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