
Bolyst 

Bolystprosjektet går inn i sommeren, med mange baller i luften. Prosjektet har en 

virkemiddelkomite, som jobber med å oppdatere kommunens tilskuddsordninger for kjøp 

eller bygging av bolig. De ser også om det er mulig å tilby ekstra tilskuddsordninger for de 

unge som ønsker å bosette seg i kommunen. Forslagene skal opp til politisk behandling så 

snart som mulig.  

Næringsutviklingskomiteen har jobbet med å utvikle bedre informasjon til 

nyetablerere/gründere, arbeidet inngår i en større oppgradering av kommunens 

hjemmesider. I tillegg jobbes det med å legge til rette for fjernarbeidsplasser i kommunen. 

Det er ledig kapasitet for kontorleie, og med de rette virkemidlene, og markedsføring av 

kommunens muligheter, ikke minst med tanke på et unikt fibernettverk, kan vi kanskje friste 

noen til å ta med seg jobben og flytte til Hattfjelldal.  

De lokale komiteene i Bolyst har alle gode planer for små-og større prosjekter. Alle disse er 

viktige for å utvikle grendene, og alle ildsjeler der ute gjør en stor og viktig jobb, men ingen 

klarer alt alene, så vi får ønske hverandre velkommen til dugnad i sommer/høst! Vi minner 

også om at dere som ikke rakk å søke på kommunens Bygdeutviklingsmidler i vår, kan søke 

til høsten. Ny frist 1.oktober. Det kan søkes om maks 50.000,-. Utrolig mye man kan få til 

med disse pengene. Håper også at kurset i bruk av Tilskuddsportalen var nyttig, og kan 

generere gode, lokale prosjekter og aktiviteter fremover. 

Sommeren nærmer seg, og kommunen har i år et enestående tilbud til både barn og unge i 

sommerferien. Friluftsrådets populære friluftskole arrangeres i år både for barn og 

ungdommer i hhv uke 30 og 31, og i år vil kommunen, med støtte fra UDIR, bidra økonomisk, 

slik at påmeldte kun betaler kr 500,- pr deltaker!  

Forskerfabrikkens sommerlab kommer også til Hattfjelldal i uke 25 i sommer, og er et 

kjempespennende, og gratis tilbud til de som begynner i 5.-7. klasse til høsten. 

Mer informasjon om tilbudene, og påmelding finner dere på kommunens hjemmeside under 

Aktuelt, men vær snar. Det er begrenset antall plasser og påmeldingsfrister. 

Vi ønsker selvsagt innspill til Bolystprosjektet, så ta kontakt med Siv eller Aud, hvis dere har 

ideer eller kommentarer. 

Siv K.Sørdal-416 06 310  /siv.k.sordal@hattfjelldal.kommune.no 

Aud Ringsø-476 44 098  /aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no 
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