
Bolystteamet i Beitstad 13. november 2014 

Kl. 19 – 21 Frivillighetssentralen på Vellamelen



Plan for møte 13 november 2014

•Gjennomgang av resultat 
fra møte 18 september 

kart 

liste

•Plan for videre arbeid 

Tidslinje

Andre faktorer i lokalsamfunnet





o Oppgave Status Ansvar Andre kontaktpersoner Frist for ferdigstilling

o Containere Det har vært avholdt to møter, ett i juni og ett 
15/7/14. Det finnes en plan for asfaltering i 
området (der containere skal stå). Målet er at 
containere skal være flyttet 15/1/15. Bjørn Ludvig 
tar kontakt med Bjørnar (grunneier) for å gi 
oppdatert informasjon. 

Bjørn Ludvig Geir Gilde – Steinkjer kommune 15. juli 2015

o Trafikkforhold ved Bygdasentralen Reguleringsplan endres nå.
Grunnforhold sjekkes.

Kjell
Hege

2015

o Gatelys fra Eldresenteret på gangveien Hvis vi er heldig finnes det penger på Steinkjer 
Kommune sitt budsjett for 2014? følges opp.

Svein Ole Even Blengsli – Steinkjer 
kommune

31. desember 2015

o Gatelys fra Fosneslia til Nordfosnes Trafikksikkerhetsplan, «andre tiltak», regulerer når 
det investeres i gatelys på denne strekningen. 

Svein Ole Per Gevik – Statens Vegvesen I løpet av 2015

o Gangbrua fra skolen til idrettsbanen Brua må stabiliseres. Brua ble flyttet i (?). Det er 
erosjon ved brua. Bør ha en profesjonell vurdering. 
Steinkjer kommune bruker eksterne konsulenter. 
Brukes ikke på vinteren. Høre med Johannes Heir 
og Vidar Drageland – hvem eier brua? 

Åsbjørn Eide
Elisabeth E Berg

Even Blengsli – drift
Geir Gilde – Steinkjer kommune

August 2015

o Fotgjengerovergangen sør for Moldbrua Dette er et trafikksikkerhetstiltak, sees i 
sammenheng med trafikkfolholdene ved 
Bygdasentralen, avhengig av gang – og sykkelvei, sti 
til Tørre, Fv. 17 prosjektet, asfalt Bratbergveien og 
ny parkeringsplass. V9ktig med et samarbeid 
mellom Svein Ole og Arne I Kvistad. 
Trafikksikkerheten undersøkes. Folk fra Beitstad er 
litt mindre fornøyd med tryggheten med å ferdes i 
sentrum sammenlignet med andre lokalsamfunn i 
kommunen – ifølge Folkestemmen. 

Svein Ole Helgar Sætermo – Statens 
Vegvesen

o Ny parkeringsplass ved Yttervikveien Ny reguleringsplan Kjell Haugan Arne Ivar – Steinkjer kommune

o Asfalt opp Yttervikveien Kjell Haugan Arne Ivar – Steinkjer kommune



o Fotgjengerovergangen ved Stasj Se punkt 5 Svein Ole Helgar Sætermo

o Trestammer i elva Har med ekstremværet å gjøre. Feiring med 
hornmusikk!

Åsbjørn Eide
Trond Kvarving

1 juni 2015

o Moldelva graver ut mot idrettsplassen NVE for 3 – 4 år siden – konklusjon at dette er 
kommunal sak (ikke fare for liv og helse). Ble 
«plastret» i 1996.

Åsbjørn Eide

o Fartsbegrensning nordover til Hjelnesset Mål om å prøve å påvirke nedsettelse av fart. Sende 
en lokal søknad til kommunen om fartsbegrensning.

Anne Åsegg Statens Vegvesen September 2017

o Gang- og sykkelvei fra Vellamelen til Sprova Bør spilles inn i Fv. 17 prosjektet. En strekning som 
ikke er prioritert fra kommunen sin side. Vellamelen 
– Østvik er prioritert fra kommunen sin side og bør 
prioriteres først også på Sprova.

Anne Åsegg

o Gang- og sykkelvei fra Coopen til Østvikbrua FV 17 Sørdelen: Når dette prosjektet starter opp 
igjen, avventer fylkestinget i desember 2014. Snakk 
om å få til gangvei videre fra Østvikbrua til 
Klætkrysset. Skal fortsatt settes opp på 
prioriteringslisten til kommune. Grete og Bjørn 
Ludvig passer på at gang – og sykkelveier blir med 
på det nye Fv. 17 prosjektet.

Trond
Lise
Svein Ole
Bjørn Ludvig

Even Blengsli FV plan fra 2017

o Hvor har det blitt av Miljøgaten på sørsiden av 
Moldbrua?

Ikke aktuelt per dato.

o Plukking av søppel i sentrum Hans har plukket mye søppel. Vi må fokus på at det 
er greit å plukke søppel og et felles ansvar å holde 
Vellamelen pent og ryddig. Mål om å starte et 
prosjekt i skole/barnehage der de øker bevisstheten 
rundt tema gjennom å plukke søppel og få en 
premie-tur til f.eks. Tranamarka (søppelanlegg). 
Grønt Flagg –prosjekt?

Marikken J Volden/
Elisabeth E Berg

Vår 2015



o Leiligheter Må sees i sammenheng med evnt. Miljøgate nord 
for skolen.
Beitstadinnbyggerne er litt mindre fornøyd med 
tilgangen på/til leiligheter enn snittet i 
Folkestemmen. 

Grete B Mollan 

o Vi trenger leiligheter her, er trevaretomta 
ledig?

Må sees i sammenheng med evnt. Miljøgate nord 
for skolen.
Beitstadinnbyggerne er litt mindre fornøyd med 
tilgangen på/til leiligheter enn snittet i 
Folkestemmen.

Grete B Mollan

o Gangsti til Tørre Søknad er sendt til Gjensidigefondet 15/9 2014. 
Sør også på flere. Mulig å søke til 
forskningsprosjekt og fond for turstier i NTFK. 
Undersøke mulighet for spillemidler v/Anita 
Saugestad i Steinkjer kommune.

Svein Ole
Hege

Innherred Reiseliv (skilting) Desember 2016

o Problemer med utløpet mot 
idrettsanlegget «Annabekken»

Søknad er sendt til Gjensidigefondet 15/9 2014. 
Sør også på flere. Mulig å søke til 
forskningsprosjekt og fond for turstier i NTFK. 
Undersøke mulighet for spillemidler v/Anita 
Saugestad i Steinkjer kommune.

Svein Ole
Hege

Desember 2016

o Ballbinge er ønskelig på idrettsbanen. FAU 
jobber med dette, hvor ligger saken?

Følges ikke opp videre av arbeidsgruppen – regnes 
som en sak for FAU

FAU

o Vi må få det til å se pent ut på Vellamelen, 
slik at folk velger å kjøre igjennom her 
istedenfor å kjøre den nye Rv17. 
Beplantning – kunst – mere?

Mål om en mer helhetlig plan. Er igangsatt. Har 
hatt kontakt med Finn Rossing og fått løk. Startet 
arbeidet med å planlegge videre planting m.m. 

Brita
J.P.
Hege

Finn Rossing – Steinkjer 
kommune

Juni 2015

o Fugletårnet Torodd Elnan har tegnet. Finansiering må sjekkes. 
Materialer er finansiert. Bygging skal skje på 
dugnad – må organiseres.

Grete Folden (Hege setter i 
gang henne)

Linn Aasnes –Steinkjer 
kommune

Sommeren 2015

o Vaktmester i bygda Mål om å få til en vaktmester i Beitstad som er 
stasjonert her. Felles for alle kommunale bygg + 
idrettsanlegg og Bygdasentralen. Strukturendring 
på gang i Steinkjer kommune.

Grete Bekken Mollan
Bjørn Ludvig 

Ketil Lysheim . Steinkjer 
kommune

1 august 2016

o Barneskolen er for liten, kan vi bruke 
Hallen som ekstra klasserom? 

Ikke relevant



Tidslinje – planlegge videre arbeid

• Bruk lista med prosjekt/tiltak 

• Arbeidsgruppen jobber to og to, fordeler tiltakene mellom seg og 
setter opp disse på en tidslinje som markerer oppstart og sluttføring 
av de enkelte oppgavene

• Gruppen ser samlet på resultatet – diskuterer og justerer slik at 
gruppen kan samle seg om en tidslinje 



Folkestemmen – andre faktorer

• Hvilke andre faktorer er med og påvirker om det er et godt 
lokalsamfunn å bo og virke i?

• Diskusjon

• Hvordan påvirker denne diskusjonen videre arbeid?



















Avslutning og veien videre

• Kommentarer fra arbeidsgruppen 

– hva ønsker Beitstad videre fra Bolystteamet?


