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OPPGAVER  26.02.2015 

 
 
 

Oppgave Status Ansvar Andre 

kontaktpersoner 

Frist for 

ferdigstilling 
A (1) - Containere Dette ble gjennomført i desember 2014.  Bjørn Ludvig 

Bergsmo 

Geir Gilde – 

Steinkjer kommune 

Utført 

B (2) - Trafikkforhold ved 

Bygdasentralen 

Ny reguleringsplan er under utarbeidelse. 

Ny Fv 17 er vedtatt utbygd, og miljøgaten blir ikke videreført.  

I den nye reguleringsplanen er det planlagt at innkjørsel til Fv17 skal plasseres 

4m lengre sør enn nåværende veg. Dette vil gi bedre oversikt over 

trafikkbildet enn det vi har i dag.  

Kjell Haugan 

Bygdasentralen 

v/Hege Stamnes 

 

Arne Ivar Kvistad - 

Steinkjer Kommune, 

NTFK, Statens 

Vegvesen 

Reguleringsplan 

ventes ferdig 

vår 2015. 

 

2016 

 

(14) - Ny parkeringsplass 

ved Brattbergvegen 

Ny reguleringsplan er under utarbeidelse. Geologer har undersøkt og godkjent 

området.  

 

Kjell Haugan Arne Ivar Kvistad – 

Steinkjer kommune 

2016 

(15) - Asfalt opp 

Brattbergsvegen  

  

Kommer som en følge av reguleringsplanen. Her planlegges det også med 

gangveg på samme side som Samfunnshuset og gatelys.  

Kjell Haugan Arne Ivar Kvistad– 

Steinkjer kommune 

2016 

(16) - 15 leiligheter 

   

  

Utbygger (v/Kjell Haugan) vil sette opp disse når reguleringsplan og ev. salg 

av leiligheter er på plass. Kjell sender skisser over plan for reguleringsplan til 

gruppa, som vedlegg til referat. Grunnforholdene er godkjent av geologer.  

Kjell Haugan  50% ferdig vår 

2016 

Resten 31.12 

2016 

C (3) - Gatelys fra 

Eldresenteret på gangveien 

Det er satt av penger i kommunens budsjett for 2016. I tillegg skal kommunen 

ha en gjennomgang og se om det finnes ledige midler fra tidligere som vi nå 

kan bruke på gatelys på Vellamelen.  

Svein Ole Even Blengsli, 

Steinkjer kommune 

Høst 2015 

(28) - Gatelys fra Fosneslia 

til Nordfosnes 

Dette er gjennomført vinteren 2015.  Svein Ole Per Gevik – Statens 

Vegvesen 

 

Utført 
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(29) –Gatelys i 

Brattbergsvegen 

Det er allerede lagt ned sokler for lys i store deler av bakken (På tomta til 

Yttervik gard). Kommer som en følge av reguleringsplan - en del av sak 2 

 

Kjell Haugan 

Åsbjørn Eide 

  

D (4) - Gangbrua fra skolen til 

idrettsbanen 

Brua må stabiliseres. Kommunen har tilsynsansvar og tar ansvaret for å 

undersøke forholdene omkring erosjon rundt gangbrua.  

 

Åsbjørn Eide 

Elisabeth E Borg 

Even Blengsli 

Steinkjer kommune 

August 2017 

(7) - Trestammer i elva Har med ekstremværet å gjøre. Trond og Åsbjørn tar ansvaret med å rydde i 

elva før høsten 2015.  

 

Åsbjørn Eide 

Trond Kvarving 

 Sommer 2015 

(8) - 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  August 2017 

E (5) - Fotgjengerovergangen 

sør for Moldbrua 

Dette er et trafikksikkerhetstiltak. Ta kontakt med vegvesenet. Vi ønsker 

opphøyd gangfelt som et strakstiltak da vi har mange farlige situasjoner her. 

  

Svein Ole Helgar Sætermo – 

Statens Vegvesen 

 

(6) - Fotgjengerovergangen 

ved Stasj 

Trafikksikkerhetstiltak. Ta kontakt med vegvesenet. Vi ønsker opphøyd 

gangfelt som et strakstiltak da vi har mange farlige situasjoner her.  

 

Svein Ole Helgar Sætermo – 

Statens vegvesen 

 

(12) - Hvor har det blitt av 

Miljøgaten på sørsiden av 

Moldbrua og mellom Stasj 

og skolen? 

Ny Fv17 er vedtatt utbygd og miljøgaten faller bort som en følge av dette.     

F (9) - Fartsbegrensning 

nordover til Hjelnesset 

Mål om å prøve og påvirke nedsettelse av fart. Sende en søknad til Statens 

Vegvesen om fartsbegrensning. 

 

Bygdasentralen 

v/Hege Stamnes 

Statens Vegvesen September 2017 

(10) - Gang- og sykkelvei 

fra Vellamelen til Sprova 

Behovet for gang og sykkelvei faller bort om ny FV17 blir godkjent. Dette er 

en strekning som ikke er prioritert fra kommunens side. Et langsiktig punkt. 

 

Bygdasentralen 

Grete B Mollan 

  

G (11) - Gang- og sykkelvei 

fra Coopen til Østvikbrua 

Skal fortsatt stå på prioriteringslisten til kommunen. Foreløpig konklusjon i 

prosjektet er at vi nå må avvente og se hva som skjer på strekningen etter at ny 

Fv17 er tatt i bruk. Det vil bli lagt til rette for en gang-sykkelsti mot 

Vellamelen på Østvik ved bygginga av ny veg.  

Svein Ole Hallås 

Bjørn L Bergsmo 

Grete B Mollan 

Geir Gilde 

Svein Åge Trøbakk 
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(30)- Gangvei videre fra 

Østvik til Jåddåren  

Denne står fremdeles på kommunen sin prioriteringsliste.  

 

 

   

H (13) - Plukking av søppel Det er foreslått søppelstativ langs gangveien. Fau, skolen og barnehagen får ei 

utfordring i forhold til plukking av søppel i området.  

Bygdasentralen tar 

kontakt med 

skole/Fau og 

barnehage for 

videre arbeid. 

 Vår 2015 og 

kontinuerlig 

videre 

I (17) - Leiligheter 

trevaretomta 

Utbygger er klar for å bygge ut. Vedtak bygging av ny Fv17 gjør at kraven om 

gangveg nå faller bort. Hva ønsker utbygger å gjøre nå?  

 

Grete B Mollan  2019? 

(31) – Andre leiligheter Beitstadbyggene ønsker flere leiligheter. Prosjekter er i gang. 

 

   

J (18) - Gangsti til Tørre Stien skal legges mellom fredningsområdet og dyrka mark. Det jobbes med 

gangsti til Tørre og videre mot Vestvik. (Bortertørre) Møte og befaring med 

vernemyndigheter 9. april. Søknad om midler med frist oktober 2015.  

 

Svein Ole Hallås 

Bygdasentralen 

v/Hege Stamnes 

Anita Saugestad Desember 2016 

(19) - Problemer med utløpet 

mot idrettsanlegget 

«Annabekken» 

Gruppen som var på møte ang tursti til Tørre i februar mener dette enkelt kan 

la seg ordne i forbindelse med en bygging av gangsti, eller eventuelt tidligere.  

 

 

Svein Ole Hallås 

Bygdasentralen 

v/Hege Stamnes 

Steinkjer kommune 

Statens vegvesen 

 

Desember 2016 

(32) – Turstiprosjekt  Merking og kartlegging av stier. Kommunen er behjelpelig med å tegne inn 

stier på kart. Hør om Reidun Bartnes kan ta et ansvar for turstiene.  

 

Hege Stamnes/ 

Bygdasentralen 

 

Innherred reiseliv 

Utgangen av 

2016 

K (20) - Ballbinge  En sak for FAU. Søknad er sendt og forhåndsgodkjent Steinkjer Kommune, 

nærmiljøanlegg. Må sees i sammenheng med parkeringsplasser ved skole/hall 

og med tanke på en eventuell utbygging i framtida. 

 

FAU v/Grete B 

Mollan 

  

(24) - Barneskolen er for 

liten, kan vi bruke Hallen 

som ekstra klasserom?  

   

Ikke relevant    

(27) - Parkeringsforhold ved     
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hallen 

L (21) - 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.  

Mål om en mer helhetlig plan. Arbeidet er satt i gang, men er helt i startfasen 

enda. Det er søkt om midler fra Tessems legat, februar 2015.  

Brita H Haugan 

Marikken Jønnum 

Volden 

Hege Stamnes 

Steinkjer kommune Juni 2017 

M (22) - Fugletårn Steinkjer kommune har ansvaret for planlegging og gjennomføring av 

fugletårnet. Mye er på plass og vi håper det blir realisert i løpet av 2015.  

Bygdasentralen v/ 

Hege Stamnes 

Linn Aasnes –

Steinkjer kommune 

 

Høsten 2015 

N (23) -Vaktmester i bygda Mål for arbeidsgruppen 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 og Steinkjerbygg AS. Vi 

avventer til organisering er avklart.   

Gruppen mener det er viktig at vaktmester har en identitet knyttet til bygda. 

 

Grete Bekken 

Mollan 

Bjørn Ludvig 

Bergsmo 

Ketil Lysheim . 

Steinkjer kommune 

1 august 2016 

O (25) - Samfunnshuset Vedlikehold/opprusting 

 

 

Kjell Haugan Leif Stene Plan for tiltak 

utgangen 2016. 

(26)- Grendehusene Utvikling, vedlikehold, opprustning. Er ikke diskutert Vi inviterer alle 

grendehusene i Beitstad til et møte sammen med representanter fra kommunen 

og Bygdasentralen. Målet er å få kartlagt ståsted og behov for grendehusene. 

 

Hege Stamnes  Plan ståsted og 

behov desember 

2015.  

 

 

 

     

 

 

 

     

 


