
Bolystprosjektet 

I Bolystprosjektet er samarbeidet mellom kommune, næringsliv, innbyggere og politikere den 

viktigste faktoren for suksess. Derfor jobber vi også kontinuerlig for å ha en god 

kommunikasjon i prosjektet. Vi er nettopp ferdig med en ny runde med møter i alle komiteer 

og arbeidsgrupper, både ute i grendene og i sentrum. Utfordringer og ideer tar vi med oss 

videre.  

Komiteer for næringsutvikling, virkemidler og profilering/markedsføring jobber med konkrete 

utfordringer med tanke på å få ut mer- og bedre informasjon på hjemmesiden. 

Virkemiddelkomiteen ser også på kommunens tilskuddsordninger. Det er på tide med en 

revidering, og muligheter for endringer, evnt tilpasninger til det beste for innbyggerne. 

Ungdomsklubbens lokaler er for tiden under totalrenovering, og planlegges åpnet igjen i 

slutten av April. Det blir store endringer, og med ungdommenes deltakelse i prosjektet, tror vi 

det blir en møteplass vi alle kan være stolte av.  

Vi tenker også på å få til en Bolyst-kafe, der vi kan møtes for å få innspill til aktiviteter eller 

tanker om hva som skal til for å trives i kommunen. Kafe Hatten holder av plass til oss, og vi 

håper at dere møter opp til en prat. Tidspunkt annonseres lokalt etterhvert, men vi tenker at 

en fredag er en god dag for gode ideer og innspill.   

I etterkant av møtet i bolystkomiteen for kultur og trivsel er det nå endelig etablert et 

sentrumslag for aktiviteter og trivsel i Hattfjelldal sentrum! Sammensetning av styret er ennå 

ikke klart, men skal annonseres straks det formelle er i orden. Første prioritet for laget vil 

være å etablere møteplasser i sentrumsområdet. Et stort løft for økt trivsel i sentrum. 

For å legge best mulig til rette for aktiviteter i kommunen, inviterer vi til et gratis kurs i bruk av 

Tilskuddsportalen etter påske. Alle lag, foreninger og andre interesserte, i tillegg til alle 

Bolystkomiteene, får tilbud om et digitalt kurs på kveldstid. Det kjøres også et kurs for 

kommunens ansatte på dagtid, slik at vi alle får bedre kunnskap om alle tilskuddsmuligheter 

som finnes, og kan gjøre det enklere å finne penger til både store og små prosjekter.  

Søknadsfristen på kommunale Bolystmidler og Polarsirkelen Friluftsråds Friluftsfond er også 

gode tilskuddsmuligheter for lokale tiltak. Info om disse ligger ute på kommunens 

hjemmesider. Søknadsfrist er 1.april. 

 

                     

Lag og foreninger i Hattfjelldal inviteres til kurs i bruk av Tilskuddsportalen 21.april. Kurset er 

gratis og digitalt. Alle ledere i lag og foreninger, og medlemmer i Bolystkomiteene blir 

kontaktet direkte med invitasjon til kurset. Andre interesserte må ta kontakt med kommunen 

ved aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no for å få tilsendt invitasjon.  
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