Foreløpig rapport over arbeid med Bolyst i Beiarn.
Oppstart av Bolyst i Beiarn: Prosjektstillingen ble besatt 01.11.2013 av Håkon Sæther.
Stillingens tittel er: Bolystklekkerioperatør.
FACEBOOK:
En av prosjektets første oppgaver var å få kontakt med, og innspill fra Beiarns innbyggere.
Det ble da opprettet en egen Facebook-gruppe, hvor det pr i dag er 875 medlemmer. I
denne gruppen er det 16 filer/ undergrupper med hver sine tema. Facebook-gruppa «Bolyst
i Beiarn» tar ting opp til diskusjon, men er også en videreformidler av ting som skjer i bygda,
eller meldinger og ting som gruppemedlemmene ønsker å ta opp. Det som skrives på
gruppa, blir arkivert for å kunne arbeide videre med dette etter hvert.
KLEKKERIET:
I januar 2014 fikk Bolyst i Beiarn etablert seg på Moldjord skole med eget kontor, og også
«Klekkeriet». Klekkeriet er ment som en møteplass, hvor folk kan komme for uformelle
samtaler og diskusjoner, og hvor de gode ideene skal klekkes.. Dette stedet skal ikke være
en konkurrent til bygdas kafeer, og har vel derfor ikke vært mye brukt. Men det er også
mulighet for lag og foreninger å kunne låne Klekkeriet for å ha møter eller arrangement i.
BOLIGER:
En viktig faktor i bolystjobbingen er boligsituasjonen i kommunen. Selv om det nå er gratis
hustomter i de kommunale boligfeltene, bygges det ikke boliger i kommunen. Det har derfor
vært viktig å få en oversikt over hva her finns av ledige boenheter i kommunen.
Når det gjelder kommunale boenheter, har Bolyst i Beiarn tatt dette opp på etatsjefsnivå i
kommunen, da det er lite ledig kapasitet på området.
Boligsituasjonen har også vært drøftet med næringskonsulenten i kommunen, Bjørnar
Brændmo. Vi ser at vi må ha et tett samarbeid innenfor dette arbeidsområdet.
Beiarn kommune er ei oversiktlig bygd, og Bolyst i Beiarn har laget en oversikt over det som
er kjent av ledige boenheter på det private markedet. Vi har fått en del henvendelser fra folk
som ønsker en plass og bo, og vi har klart å formidle en del her.
STUIMELLA:
Bolyst handler om mange forskjellige ting, ikke bare rekruttering, men også en del
trivselsaktiviteter for alle oss som bor i kommunen. Etter at noen hadde etterlyst tradisjonen
med å gå stuimella, eller stumejllo, som mange sier, satte vi i gang et 14-dagers prosjekt.
Dette handler om å gå på besøk til naboen, uten å være invitert, uten å måtte avtale på
forhånd, men rett og slett bare «droppe innom». Det ble laget lister på butikkene, der folk
kunne registrere seg, eller så kunne de fortelle om det på forhånd. Ikke for at Bolyst skulle
overvåke hvem som besøker hvem, men for å sette fokus på denne formen for å være
sosial i lag. En del registrerte seg, mens vi fikk inn meldinger om mange som både gikk på
besøk, og fikk besøk. Dette er nok noe vi kommer til å følge opp videre.
LAG OG FORENINGSLIVET:
En god måte å få bolystarbeidet til å fungere på, er gjennom et godt samarbeid med lag og
foreninger. Med ca. 90 forskjellige foreninger i kommunen, var det behov for å få satt dette i

et system. Så, gjennom et arbeid som Beiarn Frivilligsentral har gjort grovarbeidet til, har
Bolyst i Beiarn systematisert opplysninger om foreningene i kommunen, slik at de som
holder på med det samme, er samlet i lag i et kartotek.
Når denne oversikten var gjort, meldte det seg også behov i forhold til aktiviteter som vi ikke
har i kommunen:
MOTORKLUBB: Her jobbes det, i lag med initiativtakere med å få startet opp en motorklubb
i bygda. Den største utfordringen her er å finne egnede lokaler, men her ser man på noen
forskjellige løsninger.
BRIDGEKLUBB: Tidligere hadde vi en aktiv Bridgeklubb i kommunen, som vi nå prøver å få
liv i igjen. Vi vil følge opp dette i høst.
Det har også vært møte med Beiarn Menighet for å få startet opp en eller to
Kirkegårdsforeninger. Dette er ennå under planlegging.
GRENDEMØTER/ UNGDOMSMØTER:
Det har vært avholdt flere grendemøter i de forskjellige kretsene i Beiarn, med tema:
«Nærområdet – hva vil vi? Planer fremover.». Dette førte til gjenoppstart av et grendelag,
samarbeid mellom ungdomslag og grunneierlag, beplanting, rydding og pynting til 17. mai.
Det har også vært avholdt idedugnad for ungdommene i bygda, for å få innspill på hva de
ønsker for bygda si.
FLYKTNINGETJENESTEN
Bolyst i Beiarn har sammen med Flyktningetjenesten i kommunen, vært med på følgende:
 Flerkulturell aften i samfunnsalen på Moldjord, høsten 2013.
 Busstur med flyktningene. Omvisningstur i Beiarn med flyktningene.
 Inviterte flyktningene til å være med på juletrefest på Arstad. Skyss ble ordnet.
Flyktningene takket nei.
 Inviterte flyktningene til å være med på Nyttårsmarsj i Holmen. Flyktningene takket nei.
 Organiserte språkpraksis for flyktningene.
 Viste infofilm om Salten for flyktningene.
 Byttefest på Klekkeriet lørdag og søndag.
 Tur med flyktningene. Besøke geitfjøs hos André Kristoffersen.
 Rake på Moldjord. Vårdugnad i lag med flyktningene til 17.mai.
 Utedag. Stormfjellhytta. Opplegg i og rundt hytta. Ski og grilling.
 Tur med flyktningene. Busstur til Fauske med flyktningene
 Internasjonal aften. Grilling.
 Potetopptaking i lag med flyktningene og andre nye landsmenn.

UTLÅNSSYKLER:
Beiarn Frivilligsentral startet i fjor med utlånssykler i kommunen. Bolyst i Beiarn og
Flyktningetjenesten annonserte for å få tak i sykler til flyktningene. Da vi fikk inn langt flere
enn det var behov for, inngikk vi et samarbeid med Beiarn Frivilligsentral. 19 sykler ble malt
og plassert ut ved kafeene i kommunen. I tillegg fikk vi 20 sykkelhjelmer fra Trygg Trafikk/
Nordland Fylkeskommune. Syklene har vært flittig brukt av turister som besøkte Beiarn i
sommer.
FORSKJØNNING AV PRIVAT EIENDOM:
MILJØPUNKTER I BYGDA:
Her har vi sammen med noen grunneiere langs hovedveiene i Beiarn, planlagt og delvis
gjennomført forskjønning av objekter. Her kan vi nevne Laksosnes butikk og Torild-bårstua
på Kvæl. Målet er at disse skal bli rasteplasser langs veien, og hvor bygningene skal være
«kulisser» i terrenget. Vi har fått malt og pusset opp, men er ikke i mål her ennå.
Hovedmålet er å få private selv til å ta vare på, pusse opp, og gjøre det trivelig i sitt eget
nærområdet, og forskjønne for oss som bor her eller er på besøk her. I tillegg til disse to
plassene, planlegges det noe lignende på Stiøyra på Arstad, Lagerplassen på Storjord og
Mølla på Staupåmoen. Da har vi strekt prosjektet over den fem mil lange kommunen.
Både når det gjelder Utlånssykler og miljøpunktene har vi hatt flere ungdommer som har
hatt sommerjobb i kommunen til å arbeidet for prosjektene.
Vi arbeider også for å få realisert «Sidespranget» på Beiarfjellet. En utkikkspost med en
billedramme i terrenget på 1.5 x 1.5 meter, som omkranser dalen fra øverst til nederst. Her
kan man ta seg en pause, nyte utsikten og fotografere en fantastisk natur gjennom en
ferdigmontert billedramme.
METALLINNSAMLING:
En del av forskjønningen i kommunen har vært å ha en aksjon med innsamling av
metallskrap og bilvrak. Første delen med metallskrap har vært en suksess, mens vi ikke har
vært like heldige i forhold til å få folk til å levere inn bilvrak. Dette vil vi følge opp videre.
PROFILERING:
Det er viktig for prosjektet å få profilert oss utad med det vi holder på med. Dette er gjort
gjennom:









Egen Facebookgruppe.
Beiarradioen
Menighetsbladet/Kommunal informasjon for Beiarn.
Saltenposten (med flere reportasjer.)
Avisa Nordland.
Nationen
Kommunal rapport
NRK -Nordland

ANNET:
I tillegg kan det nevnes at Bolyst i Beiarn har






Deltatt på Bondekafé.
Holdt «Facebook-kurs II på seniordataen til Frivilligsentralen.
Deltatt på Bygdebegeistringskurs.
Vært på konferanse «Gylne år», om bofellesskap i Meløy.
Hatt omvisning av bygda for våre nye landsmenn fra Tyskland.

