
Til 

Karmøy kommune 

v/ Rådmann 

         Kvalavåg 20.06.22 

 

Vi ønsker å komme med i budsjett for 2023 

Vi i Frilager Haugalandet har lyst å ha Karmøy kommune med på laget vårt! 

Nå er Haugesund kommune, Tysvær kommune, Sveio kommune og Bokn kommune med! 

SAMMEN får vi til så mye mer.  

 

Om Karmøy kommune vil gå inn med driftsmidler vil motytelsen være at alle skoler, avdelinger og 

prosjekter, samt alle lag og foreninger i kommunen kan bestille utstyret gratis og få det levert til 

skolen, sin arbeidsplass eller aktivitetsplass. 

Frilager Haugalandet – Hvem er vi? 

Frilager Haugalandet er et samarbeid mellom Haugesund Turistforening, Haugesund Røde Kors og 

Friluftsrådet Vest. Vi har et nettlager hvor vi har flott frilufts- og aktivitetsutstyr som langrennsski, 

fjellski, akemadrasser, akebrett, sykler, stormkjøkken, bålpanner, popcorngryter, stekeheller, 

bålgryter, truger, tursekker, telt, soveposer, liggerunderlag, spikkekniver, økser, tursager, hengekøyer 

o.l. Om kort tid har vi en henger full av friluftsklær – Rullende bekledning som kan kjøres ut til skoler 

som skal på leir eller aktivitetsdager. Vi har stort kvantum av en del utstyr slik at vi kan dekke hele 

skoleklasser og til de som ikke har muligheten til å kjøpe selv. 

Vi har aktivitetssteder rundt i distriktet hvor du kan leie utstyr direkte fra boden som er utplassert.  

Vi har to flotte boder med skiutstyr på Olalia, en på Opheim og en på Fjellstøl. Bodene er bygget av 

60 stk flotte elever på Haugaland videregående skole. Det har vært stor aktivitet her i 

vintermånedene. Her leier skoleklasser, flyktnings tjenester, voksenopplæringer, lag/foreninger og 

private. Vi ser at flere og flere er opptatt av bærekraftig utvikling og vil gjerne dele på utstyr 

istedenfor å eie. Til sommeren byttes skiutstyr ut med sykler. Fra mai til oktober har vi flere 

aktivitetssteder for kano. Da ligger kanoene lett til vann eller sjø, boden står i nærheten fullt opp 

med flytevester og årer. Vi kan nevne plasser som Lindøy på Røyksund, Gofarnesstranda i Kopervik, 

Vigdarvatnet i Sveio, Eivindsvatnet i Djupadalen og Dragavika i Førresfjorden. Vi har utvidet tilbudet 

vårt med SUP brett og sitontop kajakker ved Eivindsvatnet.  

 

Utstyret bestilles lett via vårt bookingsystem på frilager.no. 

 

En støtte til drift vil også støtte opp under flere av de planer og strategier det offentlige arbeider 

med. Vi nevner:  

Støtter opp under satsingen på at folkehelse går som en rød tråd gjennom kommuneplanen.  

• Folkehelse som et fellesansvar for organisasjoner, innbyggere og kommune.  

• Tilrettelegger for trygg, meningsfull og aktiv fritid  

• Kan være en del av målet om å bekjempe fattigdom gjennom målrettede støtteordninger  

FOLKEHELSEARBEIDET  

Gode bo og nærmiljøer:  



• Legge til rette for økt fysisk aktivitet og naturopplevelse  

• Etablere tettere samarbeid med frivillige lag og organisasjoner  

Mestring og gode levevaner i småbarns og skolealder:  

• Legge til rette for at barn og unge kan være fysisk aktive og oppleve mestring og positiv 

livsutfoldelse  

• Følge opp barn som lever i vedvarende fattigdom i samarbeid med foresatte  

• Legge til rette for fritidsaktiviteter av høy kvalitet i sunne og trygge fritidsmiljø., i samarbeid med 

barn og unge  

Bærekraftig miljø  

• Fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av 

restavfallet  

Barn vil være med: INKLUDERING AV BARN SOM LEVER I FAMILIER MED LAVINNTEKT  

• Målet er at barn som lever i familier med lavinntekt skal få delta i fellesskapet på lik linje med andre 

barn  

• NAV skal gi støtte til barn fra økonomisk vanskeligstilte familier 

Frilager Haugalandet vil være med kommunen å utvikle bedre og mer effektive tjenester til 

innbyggerne innen folkehelse og tilrettelegge for å få alle med. For oss er energi, klima og miljø 

viktig. Hvorfor skal organisasjoner og kommuner ha boder, kott og garasjer fulle av utstyr som brukes 

minimalt når vi heller kan dele i fellesskap gjennom Frilager? 

Kort oppsummert 

Det handler om folkehelse og friluftsliv.  

Det handler om å oppleve glede og mestring i naturen.  

Det handler om bærekraft, delingsøkonomi og gjenbruk.  

Det handler om tilrettelegging for foreldre, lærere og frivillige aktivitetsledere.  

Det handler om inkludering og barn og unge med lavinntekt utfordringer.  

Det handler om at flest mulig skal få tilgang til friluftsopplevelser uavhengig av bakgrunn.  

Det handler om samarbeid mellom organisasjoner, bedrifter og det offentlige.  

SAMMEN får vi til enda mer! 

Frilager Haugalandet vil med dette søke om kr. 300.000. 
 

KOMMUNE SUM 

Haugesund 250 000 

Karmøy 300 000 

Tysvær 100 000 

Sveio 80 000 

Vindafjord 120 000 

Bokn 50 000 

Sum 900 000 

  
Ser frem til en god dialog slik at dette blir innarbeidet i budsjettet til Karmøy kommune fra 
og med 2023. 
 
Med vennlig hilsen 
Lene Solstad Apeland 



  
 

 
 

 

 

 



 
 

  
 


