
27.06.17 
 
I kveld ble det avholdt Stedsutviklingmøte i regi av Bolystteamet til 
Steinkjer kommune på Beitstad Bygdasentral, 15 stk deltok på møtet. 
Målet med dette møtet var gå gjennom tidligere arbeidsliste/ønsker, hva 
er gjort og hva vil vi jobbe videre med framover. 
 
Her er en liste over hva som er gjort tidligere/påstartet i 
Stedsutviklingsgruppa:  

• Containere, Flyttet fra Bygdasentralen til sentrumsgården. Det er 
plantet rundt containerne, dette ble veldig bra! ☺ 

• Gatelys fra Fosneslia og til Nord Fosnes + Brattbergveien 

• Ballbinge, prosjekt av FAU 

• Jentetreff, inkludering 

• Tursti fra Idrettsbanen og til Ytter Tørre, Idrettslaget 

• Estetikk prosjekt hvor vi har søkt om penger til ampler og disse er 
på 2.året fylt med blomster. Vi har også produsert benker som skal 
settes ut på forskjellige plasser i forbindelse med tursti og ellers 
hvor man trenger å ta en hvil. 

• Ungdomsklubb fra 7. – 10. trinn 
 

Her er de punktene som det er ønskelig å jobbe videre med etter 
kveldens møte: 

 

• Trafikkforhold vedBygdasentralen 

• Ny parkeringsplass ved Brattbergvegen 

• Asfalt opp Brattbergsvegen    

• 18 boenheter/leiligheter, Yttervikbakken     

• Gatelys fra Eldresenteret på gangveien 

• Gangbrua fra skolen til idrettsbanen 

• Moldelva graver ut mot idrettsplassen 

• Fotgjengerovergangen sør for Moldbrua 

• Fotgjengerovergangen ved Stasj 

• Fartsbegrensning nordover til Hjelnesset 

• Gang- og sykkelvei fra Vellamelen til Sprova 

• Gang- og sykkelvei fra Coopen til Østvikbrua 

• Gangvei videre fra Østvik til Jåddåren  

• Plukking av søppel/ Søppelstativ i sentrum 

• Leiligheter på trevaretomta 

• Problemer med utløpet mot idrettsanlegget «Annabekken» 

• Turstiprosjekt  



• Skatepark/skoleområdet 

• Estetikkprosjekt; 
Det skal se pent ut på Vellamelen, slik at folk velger å kjøre 
igjennom her istedenfor å kjøre den nye Fv17.  

• Fugletårn 

• Vaktmester i bygda 

• Beitstad Samfunnshus 

• Grendehusene 

• Ungdomsklubb 7.- 10.trinn 
 

Er det noen av disse punktene du kunne tenke deg å bidra på, ta kontakt 
med Grete eller Guro på Frivilligsentrale så setter de deg i kontakt med 
den som jobber med punktet! ☺  


