
Elgposten –februar 

Bolyst 

Bolystprosjektet er godt i gang og samarbeider både med innbyggere, næringsliv, 

kommunens administrasjon og politikerne, for å gjøre Hattfjelldal til et enda bedre sted å bo- 

og å leve. Det er et stort samarbeidsprosjekt, som trenger drahjelp fra oss alle, og 

resultatene av samarbeidet begynner å vises. 

I sentrum er det lagt skøyteis på torget! Dette var et initiativ fra Kafé Hatten, til andre 

næringsdrivende i sentrum. Kommunen stilte også med ressurser for å få dette til. Og nå har 

Hattfjelldal fått en super møteplass midt i sentrum, for alle. Og en unik mulighet for å få noe 

positivt ut av februarkulden. Utstyrsentralen er oppgradert, og har både skøyter og ishockey-

utstyr til utlån. 

Mangelen på snø gjør at aktivitetene oppe på skistadion er noe redusert, men kommunen 

har gjort en avtale med løypelaget om å holde akebakken oppe hele vinteren, i tillegg til 

skiløypene, så nå venter vi bare på snøen! 

For å få flere aktiviteter til sentrum, har det lenge vært etterlyst en sentrumsforening, som 

skal fungere som et grendelag for sentrumsområdet. Allerede etter første møte i Bolyst-

komiteen for Kultur og Trivsel, ble det raskt tatt initiativ for å etablere en sentrumsforening. Vi 

håper den er klar til innsats så snart som mulig.   

Det er etablert et aktivt og engasjert Ungdomsråd, som skal være ungdommenes stemme i 

Bolyst. Hovedfokus nå er oppussing av ungdomsklubben, som starter nå i februar. I tillegg 

jobbes det med å få på plass en aktivitetskalender for ungdom, som skal publiseres i løpet av 

februar. Med fortsatt strenge regler for smittevern, legges det foreløpig opp til uteaktiviteter, 

og kohort-samlinger, men etterhvert håper vi å tilby felles aktiviteter for alle 

ungdomsskoleelevene i Hattfjelldal, landbruksskolens elever, og ungdommer på samling på 

ÅarjelsaemienVierhtiesåafoe/ Sør Samisk Kunnskapspark. 

Med tanke på Bolystprosjektets mål om å øke aktiviteten, både innen trivsel og næringsutvikling 

rundt om i kommunen, jobbes det også med å få til et nytt kurs i bruk av Tilskuddsportalen, som 

er en gratis digital platform, hvor alle registrerte lag, foreninger og organisasjoner i kommunen 

kan søke etter tilgjengelige tilskuddsordninger for sine prosjekter. Informasjon om kurs publiseres 

når vi har konkret dato. En liten påminnelse til de som allerede er inne i portalen; Ta en titt på det 

som ligger tilgjengelig av tilskuddsmuligheter. Mange har tidsfrister nå i vinter/vår. Sjekk 

www.tilskuddsportalen.no 

Bolyst-teamet jobber målrettet fremover, og skulle det være noen ideer inn i bolystprosjektet 

er det bare å ta kontakt med oss. 

Siv Sørdal  siv.sordal@hattfjelldal.kommune.no    tlf: 41606310 

Aud Ringsø aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no  tlf: 47644098 
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