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Søknad om tilskudd til utbygging av Øyrin i Dyrnesvågen
For noen år siden fikk Øyrin innvilget støtte på kr 125 000,- fra Smøla Næringssenter KF. Dette
under forutsetning av fullfinansiering av Nærmiljøanlegg, omsøkt Kulturavdelinga i MR.
se vedlegg nr 1.

Dessverre fikk laget ikke innvilget støtten fra med begrunnelse at det kreves konsesjonsfritak for
arealet Øyrin disponerer (Reguleringsplan for Øyrin 2007).
Smøla Kommune svarte i sakens anledning at det på daværende tidspunkt ikke var kapasitet til å
behandle saken. se vedlegg nr 2.
Slik fallt hele søknaden i fisk, jmf krav om 50 % egenkapital/andre tilskudd.
I en gjennomgang av eldre papirer oppdaget det nye styret i Øyrin at Smøla Kommune allerede i
2007, ved reguleringa, ga konsesjonsfritak for arealet. se vedlegg nr 3
Merk: Det var avdøde John Watten som var lagets sekretær på den tiden konsesjonsfritaket ble innvilget av Smøla
Kommune.

Vi er nå igang med en ny søknad om spillemidler fra Kulturavdelinga i MR og vi rettet slik en
forespørsel til Deres Einar Wikan om «tilskuddet står ved lag».
Einar opplyste at de ikke disponerer frie midler lenger og han oppfordret oss om å søke Smøla
Kommune direkte om tilskuddet på kr. 125 000.

Øyrin har siden 2014, gjennom private tilskudd og dugnad, fortatt flere større utbygginger. Totalt
i størrelsesorden 3-400 000 kroner. Her er stedlige masser (stein, grus og jord) ikke tatt med, et
betydelig tilskudd til totalinvesteringen siden 2014.
Av dette er det kun kr. 15 000 fra Smøla Kommune (Kulturmidler 2018) som er offentlige.
Vi har bygd steinsatte stier, bygd nye bruer, bygd flott badestrand og er nå ferd med å bygge et
modellbasert opplæringsanlegg for barn og ungdom. De første sjømerkene er allerede på plass.
Gjennom leik og hobby vil man lære trygg ferdsel på sjøen i anlegget.
I tillegg planlegger vi områder for ballsport og vinteraktiviteter, innover mot golfbanen.

Dette tror vi vil bli et fint tilskudd til bolyst på Smøla og være med på utvikle Smøla som en
attraktiv reiselivsdestinasjon.
Sommeren 2018 ble modellanlegget «innviet» på vår Familiedag, et arrangement vi satser på blir
årlig.
Arrangementet var godt besøkt, både barn og voksne hadde en fin dag med mange aktiviteter.
Smøla Kajakk var innom og ga mange smårollinger deres første tur i kajakk. En av Norges
fremste modellbyggere var også på besøk og ga oss innblikk i denne populære hobbyen, en
hobby som passer barn i alle aldre.
Vi er nå på god vei med å ferdigstille Øyrin og vi håper på et positivt svar fra kommunen om
støtte på kr 125 000 slik at dette blir realisert.
Et eventuelt tilskudd vil i hovedskap brukes til etablering av vannspeil gjennom
bygging/montering av demning samt ferdigstille deler av modellanlegget.

Hilsen styret i Øyrin.

