
SAKLISTE OG REFERAT – Åpen Bolyst-kveld i Beitstad 

Dato og tid Onsdag 10.august 2022 kl. 19.00 til 21.30 

Sted / Type møte Åpen Bolyst-kveld på Bygdasentralen 

Møteleder / Referent Maria/Lise 

Til stede Ca 40 personer deltok 

 

SAKLISTE REFERAT 
Sak / innhold  

Innledning og 

bakgrunn for 

møtet 

Maria Haugnes innledet om bakgrunnen for møtet og hva vi ønsker å oppnå. Tilbakeblikk på Bolystarbeidet i Beitstad. 

Kjell Haugan refererte kort til Kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag og foreløpige anbefalinger i Steinkjer 2025. Høringsfrist er 

15.august, og det vil bli sendt et felles høringssvar fra alle grendene i Steinkjer som vi i Beitstad stiller oss bak, samt eget høringssvar fra 

oss i Beitstad. Alle oppfordres til å gi sin tilbakemelding via linken som blant annet ligger på faceboksida til Frivillighetssentralen.  

Spørsmål og 

innspill fra 

deltakerene 

på møtet 

Ønske om at Bolyst Beitstad får med seg hele bygda i sitt arbeid. Sprova vil inkluderes og bidra. Steinkjer kommune – et fyrtårn i lokalt 

Bolystarbeid. Dette arbeidet må videreføres og videreutvikles. Kanskje har vi behov for et bolystråd i Steinkjer som vil bli forespurt om å 

uttale seg i aktuelle saker – på samme måte som vi har Eldres råd og Ungdomsrådet.  

Beitstadbygda har mye å gå på når det gjelder informasjon og inkludering av nyinnflyttende. Er vi åpen, lys og glad? ER vi rause og 

inkluderende? Dette kan vi gjerne fokusere mer på. Stopp opp og snakk med hverandre. Vi bør legge til rette for at folk får informasjon 

om det som skjer i bygda, og kunne reklamere for bygda vår. www.beitstad.no må revitaliseres, og det kan gjerne stå en infotavle ved 

innkjøringene til Vellamelen (Østvik og Sprova) med skilt: www.beitstad.no. Viktig å få inn oppdatert kalender hvor det som skjer i bygda 

legges inn fortløpende. Samkjøring av aktivitetene er en av grunnene til at vi greier å opprettholde skolemusikk i bygda vår, i motsetning 

til flere andre lokalsamfunn. Viktig at alle kommer med informasjon om aktiviteter og tidspunkt for møter, så vi får lagt til.  

Hva skjer i 

bygda nå? 

Lars Lervik orienterte om turngruppas fantastiske bragder og arbeidet med å etablere regional turnhall på Vellamelen i tilknytning til 

dagens Beitstadhall. Dette er et interkommunalt samarbeidsprosjekt som vi håper kan bli realisert. La drømmer bli virkelighet. Tenk stort 

og regionalt – handle lokalt. 

http://www.beitstad.no/
http://www.beitstad.no/


Per Tore Bratberg orienterte om arbeidet med å utvikle flere boligtomter i Beitstad, slik at det er mulig å etablere seg her for de som 

ønsker det. Skal vi selge Beitstad, må vi ha tro på det selv. Det er ikke forenelig å lykkes med ønske om vekst og investering, samtidig som 

vi fra administrasjonen har fått et signal om at skolen kan legges ned om 10 år. Dette må politikken ta tak i! I Beitstad kan vi tilby litt 

bedre fasiliteter og andre kvaliteter for boligtomtene enn i sentrum. Det må vi utnytte, og Kråkhaugen utpeker seg som et svært attraktivt 

område for regulering av boligtomter. I tillegg jobbes det med å få til et leilighetsprosjekt for unge etter prinsippet «Leie før eie». Tunge 

politiske prosesser som det må jobbes mye med.  

Gruppearbeid 1) Steinkjer 2025: Generelle innspill til høringsuttalelsen noteres for Beitstads høringssvar.  

2) Bolyst Beitstad – hva kan vi bidra med framover for å øke bolyst og bli mer attraktiv? 

• Bedre organisering av bolystarbeidet. Maria Haugnes, Svein Almli, Grete Folden og Lise Halsen fortsetter med denne jobben. 

Ønskelig å få med seg en representant fra Sprova – det er bare å melde seg på. 

• Utvikle www.beitstad.no. Dag Haugen, Aisha Bigset og Maria Haugnes tar tak i dette. Forslag om å ta kontakt med Torgeir Tessem 

i tillegg.  

• Blås liv i Damenes aften/jentekvelder igjen. Sanitetsforeningen tar ansvar for dette sammen med Aisha Bigset og Lise Halsen. 

Katerina Chaloupkova forespørres om å bidra. 

• Det etableres en gruppe som jobber med sentrumsutvikling på Vellamelen. Marikken Volden, Tone Saugestad, Svein Almli og 

Trude Kaldahl tar tak i dette arbeidet.  

Hva skjer 

videre? 

• Neste folkemøte 15.september oppi samfunnshuset. Vi forsøker å blåse liv i Beitstaddagan 

• Torsdag: Folkemøte med innleid foreleser. Fokus på oppvekst på bygda – vårt felles ansvar for barn og unge v/Guttortm Helgøy. 

Foreldremøte for barnehagene og skolen legges til denne kvelden 

• Fredag: Felles planleggingsdag for barnehagen og skolen. Friidrettsgruppa forøker å legge klubbmesterskap og friidrettsmyldring 

for de under 8 år til denne kvelden. Muligens pub og visning av finaler i EM i turn i Luxenburg på kveldstid? 

• Lørdag. Diverse arrangement – om noen har lyst til å arrangere. Felles Beitstad-tur til «Eplene i Messehagen»? 

Ungdomsarrangement?  

Dato for neste møte: 15.september – folkemøte i Samfunnshuset. Fokus på oppvekst i bygda 

 

http://www.beitstad.no/

