
Åpen 
Bolystkveld i 
Beitstad
ONSDAG 10. AUGUST 2022



Hva vil kvelden bringe?

19.00 - 19.20: Innledning og bakgrunn

19.20 - 19.40: Informasjon om Bolystarbeidet som er startet på

19.40 - 20.00: Spørsmål og innspill

20.00 - 20.15: Pause – kaffe- og kakepåfyll

20.15 - 21.15: Gruppearbeid og deling fra gruppene

21.15 - 21.30: Oppsummering og litt om vegen videre

...og forhåpentligvis økt engasjement, bolyst og vekst i Beitstad!



Bakgrunn – Steinkjer 2025

• Kort om forslaget som er på høring.

• Kommunedelsmøter: Felles høringssvar (Henning, Stod og 

Mære har tatt ansvar for å skrive på vegne av oss alle).

• Alle FAU/SU, lag, foreninger, utvalg, råd, bedrifter og 

privatpersoner anbefales å levere egne høringssvar.



Bakgrunn - Bolyst i Beitstad

• Historikk – Bolyst "før i tia" - en veileder og metodikk utarbeidet av Steinkjer 
kommune: Bolyststeinkjer - lokalsamfunnet som initiativtaker – kommunen som 
bidragsyter.

• Tidligere Bolystarbeid i Beitstad: Gatelys, blomster i sentrum, flytte kontainere, tursti...

• En ny start i 2021 – mye knyttet til forslag om strukturendringer i kommunen gjennom 
Steinkjer 2025.

• Bygasentralen / Frivillighetssentralen som initiativtaker. Møter, diskusjoner, og arbeid for å 
gi innspill til prosessen.

• MEN! Bolyst bør handle mer om vekst, tilhørighet, engasjement for lokalsamfunnet sitt enn 
å levere høringer med korte frister og kjempe mot nedleggelser... 

• Vi i Beitstad har et stort ønske om å forankre Bolyst-arbeidet bedre og gi alle Beitstads 
innbyggere en mulighet til å bli hørt og få bidra til å skape en god plass å bo og leve. 
Ulike mennesker, meninger, behov og ønsker gjør at her må vi møte mangfoldet!

• Ulike deltakere og grupperinger – behov for å organisere oss bedre i Beitstad.

https://bolyststeinkjer.no/


Idémyldring på Bygdasentralen – noen prioriterte områder så 
langt:

• Oppvekstmiljøet i Beitstad. 
• Barnehage, skole, kultur og idrett.
• Foreldrerollen, besteforeldre, familie, venner, naboer, idrett, kultur, 

frivillighet, næringsliv - folket og landsbyen rundt barna våre.

• Boligbygging og tilflytting.
• Hva trengs? Hva finnes? Hva er mulig?

• Busstilbudet / Kollektivtilbudet – suksesshistorie! Bolyst funker!

• Annet aktuelt? 
• Sentrumsutvikling (jf. ny veg), næringsliv (næringslivskaffe?), turisme, 

hengekøyepark, turstier, trimtrapp og kart, flere tilbud for 
ungdommene, mekking, Beitstad.no, og lignende.

• Her håper vi på flere innspill og flere som vil være med å sette i gang 
noe! Enten noe nytt eller noe innunder de etablerte områdene.



Spørsmål og
innspill?



Pause – fyll på koppen 
og fatet!



Gruppeoppgaver

STEINJKER 2025 (20 min)

• Har dere noen generelle 
innspill til forslaget 
Steinkjer 2025?

• Hvordan mener du 
Beitstad bidrar til/kan 
bidra til å møte 
utfordringene i Steinkjer i 
årene framover?

Bolyst Beitstad (20 min)

• Hva og hvordan kan Beitstad 
jobbe med Bolyst og vekst nå og i 
årene som kommer? Både små 
og store forslag!

• Hvilke områder mener dere bør 
prioriteres først? Tenk 
gjennomføringsmuligheter.

• Hva kunne du/dere tenkt dere å 
bidra inn i? Hvordan?

• Hvordan nå ut til alle i Beitstad, så 
Bolystarbeidet er noe alle kjenner 
til og opplever å kunne bidra til?



Vegen videre

• 15. august: høringsfrist for Steinkjer 2025. Felles høringssvar fra kommunedelene, 
og egen høring fra Beitstad basert på digital undersøkelse og kvelden i kveld.

• 15. september: Neste åpne folkemøte, med fokus på Bolystarbeidet, aktiviteter 
for barn og unge i Beitstad og generelt oppvekstmiljøet i Beitstad. 
Eget arrangement kommer, med mer info.

• Videre arbeid med prioriterte områder på Beitstad - kanskje har det kommet 
noen flere med i gruppene nå, og kanskje har vi flere områder det er noen som 
vil ta tak i framover?

• Forhåpentligvis vil arbeidet føre til økt bolyst, vekst og attraktivitet i Beitstad!



Helt på 
tampen

• Vi tenker å blåse liv i 
www.beitstad.no - som en nøytral, 
felles plattform for informasjon, 
felles kalender, deling av 
kronikker/artikler og lignende. Det 
krever at vi samkjører oss mer enn 
i dag – kom gjerne med innspill og 
ideer på hva som vil fungere!

• Siste frist til å levere skriftlige innspill 
til høringen settes til i morgen! Link 
ligger inne i teksten 
på arrangementet fra i dag.

• Kommunedirektørens innstilling -
oppsummering Steinkjer 2025

• Bolyststeinkjer - om metoden

http://www.beitstad.no
https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/5043653.1003.zb7sszbwjzznl7/Kommunedirekt%C3%B8rens+innstilling.pdf
https://bolyststeinkjer.no/

