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INNOVASJONSPRIS 
 
Etter at Træna kommune vant innovasjonsprisen for 2018, ble det bestemt at 100 
000,- av disse pengene skulle gå til prosjekter i Selvær. 
Selvær Bygdeutvikling fikk da ansvaret for å godkjenne prosjekter som ble fremlagt. 
Prosjektene var tenkt til å skulle være til nytte for hele øyas befolkning. 
 
Det har vært avholdt flere idemøter for å se på om man kunne finne prosjekter som 
kunne være aktuell. I årsmøte for Bygdeutviklinga våren -20 ble det enighet om å 
bruke noe av innovasjon pengene til musikk/digitalt utstyr, og utstyr til bruk til f.esk 
foredrag og lignende. 
 
Det ble enighet om å kjøpe lerret, prosjektor, musikkanlegg med de tilbehør som 
trengtes. Det ble også enighet om å kjøpe iZettle og ipad. 
Totalt kommer denne summen opp i 31096,75,- kr 
Her mangler kvittering for lerret og projektor, da dette nettopp er bestilt. Men denne 
summen ligger inne i totalsummen. 
 
Det ble og enighet i å kjøpe 2 nye komfyrer til kjøkkenet på skola. De to som sto der 
var gamle og både stekeovn og kokeplater fungerte dårlig. 
De to komfyrene kostet til sammen 7980,- kr 
 
Den 10.november kom det inn en søknad på 20 000,- kr, fra Fiskernes 
bedehuskapell, i Selvær, om støtte til et bårehus. Det ble i allmannamøte den 
11.november, bestemt at man skulle gå for dette. 
Bedehusstyret holder på å planlegge dette bygget, og har ikke fått kostnadsoverslag 
fra Lurøy Bygg pr i dag. Det ble bestemt at pengene skal stå på bygdeutviklinga sin 
konto, øremerket for dette prosjektet. Hvis det av en eller annen grunn ikke skal bli 
noe av dette prosjektet ønsker man å bruke disse pengene på en gapahuk eller en 
badstu. Det må i løpet av 2021 bli en byggestart, da disse pengene ikke kan stå låst 
på bygdeutviklinga sin konto over så lang tid. 
 
Det er en prosess på gang nå der det er snakk om at Selvær bygdeutvikling skal ta 
over skolen. Det ble enighet om på allmannamøte at bygdeutviklinga søker om de 
resterende av innovasjonsprispengen, 40 923,25,- kt, til dette formålet. 
Pengene skal gå til kjøp av div utstyr til f.eks kjøkken eller bord og stoler osv. Samt 
til aktiviteter som feks. kafe eller andre sosiale treff. 



 
Dette utgjør til sammen kr 100 000,- 
 
Selvær Bygdeutvikling ber om at beløpet utbetaler til bygdeutviklinga sin konto: 
kontonr 0530 50 89917 
 
Mvh 
 
 
Heidi Pedersen 
For Selvær Bygdeutvikling 
 
 
BUDSJETT 
 
Digitalt utstyr kr 31096,75 
Komfyrer   7980,- 
Bårehus 20000,- 
Prosjekt skole 40923,25  
Totalt          100 000,- kr  


