
HANDLINGSPROGRAM / ANLEGGSPLAN 
RULLERT VERSJON 2022 

 

POLITISKE PRIORITERINGER 

 

I det årlige arbeidet med prioriteringer av anlegg og aktiviteter er det viktig å ha noen overordnede 
kriterier som gir politisk og faglig retning for arbeidet. Bø kommune har valgt å prioritere 
anleggsutbygging og tiltak innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv med utgangspunkt i følgende 
kriterier:  

● Aktiviteter og anlegg som har universell utforming prioriteres.  

● Aktiviteter og anlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet prioriteres.  

● Aktiviteter og anlegg som gir tilbud til barn og ungdom prioriteres. 

● Aktiviteter og anlegg i skolekretsene / tilknyttet skoler og barnehagers uterom prioriteres. 

● Vedlikehold og utvikling av eksisterende anlegg prioriteres. 

● Det prioriteres å tilrettelegge for nye idretter / aktiviteter, heller enn å bygge ut de 
eksisterende. Økt kvalitet på de eksisterende anleggene er unntatt denne prioriteringen.  

● Det skal i prioriteringen gjøres en helhetlig vurdering der det tas hensyn til allerede 
eksisterende anlegg og aktiviteter i kommunen i frivillig, offentlig og privat sektor.  

● Aktiviteter og anlegg tilknyttet turløyper og friluftsliv prioriteres. 

Den politiske behandlingen av prioriteringen av anlegg og aktiviteter vil alltid måtte sees i 
sammenheng med hvilke søknader som bli levert til og godkjent av kommunen årlig. 

 

ØKONOMI 

 

Store deler av bygningsmassen i Bø tilknyttet fysisk aktivitet og naturopplevelse eies og driftes av lag 
og foreninger. Bø kommune drifter i dag verken idrettshaller eller svømmebasseng.  Alle tiltak i 
planperioden der Bø kommune er tiltakshaver eller har noe form for økonomisk forpliktelse skal sees 
i sammenheng med kommunens økonomiplan, og avhenger av nødvendige årlige budsjettvedtak. 
Dette gjelder både bygging og drift. For økonomiplan tilknyttet planen vises det derfor til vedtatt 
økonomiplan for Bø kommune og til de vedtatte budsjetter for kommunens drift og investeringer. 
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REGISTRERTE SØKNADER OVERFØRT FRA FORRIGE PLANPERIODE – I PRIORITERT REKKEFØLGE 

 

ORDINÆRE ANLEGG:  

Prosjekt Søknadsnum
mer 

Søknadsdato Søker Søknadssum 

Trimpark 137428 10.10.2021 Straume Idrettslag 327000 

Rehabilitering av 
basseng 

  Bøhallen SA  

Feltskytebane 149901 25.10.2021 Bø skytterlag 118000 

Sandvolleyballanlegg   Bø Volleyballklubb Uavklart 

 

NÆRMILJØANLEGG: 

Prosjekt Søknadsnum
mer 

Søknadsdato Søker Søknadssum 

Rehabilitering av 
dekke på ballbingen 
Straume Skole 

143595 20.10.2021 Bø kommune 163000  

Rehabilitering av 
dekke på ballbingen 
Steine Skole 

144222 19.10.2021 Bø kommune 153 000 

 

 

KULTURBYGG: 

Prosjekt Søknadsnum
mer 

Søknadsdato Søker Søknadssum 

Toalettbygg og lager 144778 09.11.21 UL Midnattsol 873 000 
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PLANLAGTE PROSJEKT – UPRIORITERT REKKEFØLGE  

 

Prosjekt Sted Tiltakshaver/søker 

Villmarksleir, lager/foreningshus, 
parkering/avkjørsel 

Langvatnet, Småskogen Bø jeger og fiskeforening 

Vedlikehold av leirduebane Sikan Bø jeger og fiskeforening 

Renovering av tak og vegger på 
skytterhus 

Sikan Bø skytterlag 

Elektroniske skiver 15 m Sikan Bø skytterlag 

Straume skole. Samlingsplass 
med lekeapparater. 

Straume Bø kommune/FAU 

Turløyper i Bø kommune. 
Vedlikehold av eksisterende 
turløyper. Utrede 
parkeringsbehov. 

Brenna-Vetten, Krabvaag/Nykvåg 
Hovden, Skata/Sund, Breitinden, 
Føregravene, Mjåsundet/Vea, 
Pollen-Veatinden-Jurmannen-
Vetten-Lynghaugtinden. Telltur.  

Vesterålen Friluftsråd/ Lag og 
foreninger/ Bø kommune 

 

Lysløype Sikan – rehabilitering Sikan, Steine Bø IL 

Parkering Guvåghytta. Mottatt 
statlige sikringsmidler.  

Guvåg Bø kommune i samarbeid 
Vesterålen Turlag.  

Naust  Område Fjærvoll-Steine Bø havkajakklubb 

Badeplass ved Pollåsvatnet 

 

Pollen Ringstad Bygdelag 

Elektroniske skiver 15 m Bø skytterbane Bø skytterlag 

Rehabilitering Asterset Skiløype Asterset Skiløype Malnes IL / Eidet Vel 

 

 

PROSJEKT OG AKTIVITETSPLAN 2022 - 2025  

 

Prosjekt Om aktiviteten 

Vandring på yttersiden 

 

Markedsføring og tilrettelegging av Bø som turkommune.  

Knyttet til generell bolyst og Reiselivsstrategi for Vesterålen. 
Prioriterte områder:  

● Vetten - Lynghaugen 
● Guvåghytta - Breitinden 
● Kyststien 

Ansvar: Kultur og næring 

Utvikle Parkvoll som offentlig 
uterom.  

Videreutvikle området med MFH, Friluftsgalleriet og Bø museum 
for rekreasjon, opplevelse og aktivitet. Aktuelle prosjekt: 
«Kystpromenade Bø», Rodd fiske, Friluftsgalleriet kunstlekepark. 
Ansvar: Bø kommune/ Museum Nord 
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Bø kystpromenade Kan vi bygge en kystpromenade på yttersiden av Bø?  

Fase 1. Bø Museum med kultursti inn til sentrum Steine. 
Forprosjekt/ prosjektering.  

Ansvar: Bø kommune / Museum Nord 

Fotefar mot Nord: Føregravene Legge bedre til rette for vandring ved Føregravene. Under 
planlegging for hele fylket.  

Ansvar: Kultur/ Museum Nord/ NFK 

Aktivitetstilbud på Bøheimen Ukentlig tilbud om fysisk aktivitet som sittetrim, balansetrening og 
dans. 

Ansvar: Helse ved aktivitetsleder 

Tilrettelegging for eldre. Flere 
benker/ punkter for hvile.  

Langs veien mellom Bøheimen og Coop Prix Straume.  

 

Aktiviteter i ungdomsklubben  

 

Ukentlig åpen klubb med åpen hall 2 ganger i måneden i Bøhallen.  

Turer og arrangement med fokus på fysisk aktivitet.  

Ansvar: Kultur ved ungdomsleder 

FamilieFredag Åpen hall, svømmebasseng, ungdomsklubb og kafe – gratis for alle 
i Bøhallen 2 fredager i måneden. Rettet mot hele familien.  

Ansvar: Kultur ved ungdomsleder og folkehelsekoordinator 

Gratis trening for barn og unge Bø kommune betaler halleie for barn og unge i anleggene Bøhallen 
og Lunahallen. 

Avhenger av årlige budsjettvedtak.  

Ansvar: Kultur 

Oppvarmet basseng Oppvarmet basseng for TTF, baby, barn og andre som har behov 
for dette på grunn av helse. 

Offentlig svømming Offentlig svømming ukentlig i Bøhallen.  

Ansvarlig: Kultur i samarbeid med Bøhallen 

Gratis svømming for babyer og 
barnehage 

Avhengig av årlig tilskudd.  

Ansvarlig: Oppvekst i samarbeid med Bøhallen 

Folkehelseuka En synliggjøring av tilbud om blant annet fysisk aktivitet som 
eksisterer i kommunen. 

Ansvar: Folkehelsekoordinator 

Felles idrettsdag/Tinestafett for 
skolene 

Årlig arrangement i planperioden.  

Ansvar: Skole ved rektorene. 

Aktivitetskortet 

 

Gir barn og unge tilgang til gratis fritidsaktiviteter 

Ansvar: NAV 

Bø utstyrssentral  Gir gratis tilgang til utstyr for idrett, lek og aktivitet. 

Ansvar: Bø frivilligsentral 
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