
Bolystprosjektet i Henning  

Utgangspunktet for tiltakene er en framtidskveld holdt i bygda, videre at en arbeidsgruppe bearbeidet tiltakene. Kartfesting og forslag til ansvarsdeling og tidsplan ble 

utarbeidet 2. desember i en bredt sammensatt gruppe. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge i forhold til hva som er viktigst å få gjennomført totalt sett. Videre 

viser fristene for ferdigstilling at det er enkelte tiltak som er lettere å få gjennomført raskt og som tas tak i fort. På «Status» er det skrevet inn innspill fra Stina Musum 

og Geir Inderdal noe oppdatering som er skjedd i etterkant av arbeidsmøtet 2.12. Frank Bjerkan er kontaktperson for arbeidsgruppa i Henning, i Steinkjer kommune er 

det Grete Waaseth som koordinerer fagteamet som skal bistå Henning i dette arbeidet med stedsutvikling og bolyst. Neste arbeidsmøte 29.august 2016. 

 
Oppgave – tiltak Status  Ansvar lokalt  Andre kontaktpersoner  Frist for 

ferdigstilling  

1 a.  Flerbrukshall og 

helhetlig plan for 

skoleområdet  

Kommunen kan ikke pr.dato ta kostnaden med å innhente arkitekttegninger for 

flerbrukshallen.  

Formannskapet har vedtatt å lage en helhetlig plan for arealbruken i skoleområdet, inkl. 

flerbrukshall, trafikkforhold og lekeareal. Kommunen skal konkurranseutsette utføringen 

til ekstern kontraktspart. En slik plan tar normalt ca. ett år å utarbeide. Lokal 

arbeidsgruppe vil bli involvert i prosessen. 

Henning IL vurderer å selge klubbhuset. Det ligger på bygslet tomt. Mulig kjøper er 

Granstubben barnehage. 

Endringer må hensyntas i arealplanen. HIL er i kontakt med byggesakskontoret i 

kommunen. Ev. refusjon av spillemidler kan vurderes av Anita Saugestad. 

Kommunen har innhentet priser på fundament, forstøtningsmur for flytting av ballbingen. 

Arbeid med flytting er igangsatt. Henning IL sjekker hva det vil koste å flytte 

kunstgressmatta. Kostnaden på flytting av matte vil bli vurdert opp mot helt ny 

kunstgressmatte. 

Frank Bjerkan 

 

 

Siri Alette 

Aurstad ad. 

regulerings-

plan  

Torger Wisth  

byggteknisk  

 

Jon Birger Johnsen - 

arealplanoppgaver  

 

 

 

 

Anita Saugestad - 

spillemidler  

Desember 2018  

1 b.  Belysning på skole-

området (tidl. nr. 4) 

Kommunen er ansvarlig for et trafikksikkert uteområde for elevene. Pr i dag kjører 3 store 

busser inn i lekeområdet – og uteområdet er i tillegg mørklagt. Dette oppleves som et 

akutt behov som må dekkes, det handler om å skape trygghet på skoleområdet – og 

belysning er første tiltak for å trygge situasjonen.  

Eiendom skal vurdere å sette opp lysstolper ved samfunnshuset, eller om det skal brukes 

eksisterende stolper.   

Kommunen har hatt befaring og foreslår å bruke eksisterende stolper, og sette opp tre 

lyspunkt. I tillegg undersøkes beste løsning for belysning på skolebygningen. Det jobbes 

med prisanslag.  

Prosjektet kan gjennomføres tidlig høst, før vinteren 2016. 

På det nye tilbygget på skolen vil det også bli lagt vekt på gode lysforhold på området.  

Skole: Monica 

Rakvåg  

FAU: Hege N 

Larsen  

Robin Buvarp  September 2016  

1 c.  Oppgradering av 

grusbanen til et nær-

miljøanlegg (tidl. nr. 6) 

Henning IL har diskutert Siri Alette sine skisser for et helårlig nærmiljøanlegg (se bilder). 

Det er også diskutert av ansatte på skolen, med hensyn på behov for utearealer for 

skoledriften.  

Alle elever har uttalt seg om hva de ønsker på uteområdet.  

Elevrådet jobber videre med innspillene. 

Det er viktig å ha varierte aktiviteter, noe for alle.  

Skissene Siri Alette/ Henning IL har utarbeidet foreslår å senke gammeltomta til 

Siri Alette 

Aurstad  

Anita Saugestad 

(spillemidler)  

Torger Wisth (skolebygg)  

Robin Buvarp 

(skoleområdet)  

Monica Rakvåg (behov 

skoledrift)  

Desember 2018  



ballbingen, for å fullføre utbyggingen av skoleanlegget. Hun foreslår også å asfaltere nært 

inntil bygningene, for å lette renhold og drift av bygningene. Dette ligger i lista over anlegg 

kommunen skal utbedre, men ressursene er knappe. Lokalsamfunnet/ bolystgruppa kan 

søke om private og offentlige fondsmidler, for å få fortgang i investeringene.  

Jon Birger Johnsen 

(arealplan)  

Gunnar Pettersen, 

Sandvollan IL  

Kvam IL, 

nærmiljøanlegget 

"sentrumsrunden" ved 

Kvam skole. 

Tilskuddsportalen for lag 

og foreninger, på 

kommunens hjemmeside 

 

1 d.  Mer trafikksikker 

løsning ved skolen 

(biler, buss, av- og 

påstigning, 

parkeringsplasser) 

(tidl. nr. 7)  

Her er målet en løsning som gjør at skolegården blir fri for trafikk.  

Det trengs busslomme i krysset Henningvegen/Rølivegen hvor ungdomsskoleelevene går 

på bussen.  

Se ellers punkt 2.  

FAU v/Inge 

Nilsen  

Jon Birger Johnsen August 2017  

1 e.  Skilt på skolen  Skilt med navn på skolen ble besluttet iverksatt som en gave fra Henning IL. Kommunen 

har innhentet tilbud på tilsvarende skilt som på andre skoler i Steinkjer, dvs. 0,8x4 meter 

med kommunevåpen og skolens navn. Prisen er 4 700 kr inkl. mva. Lys på skiltet er viktig. 

Hvor mye av kostnaden med denne løsningen som kan dekkes av gaven fra Henning IL må 

avklares, Robin og lokal ansvarsperson (Tor)  

Skiltet bør opp så raskt som mulig og flyttes når nybygget kommer.  

Det har vært foreslått å endre navn fra Skarpnes til Henning skole. Dette må avklares før 

skiltet lages. Initiativ til navneendring må komme fra lokalsamfunnet. 

Tor Borgan Robin Buvarp   

1 f.  Grusing av skolegården 

(tidl. nr. 9) 

Hull er lappet og skolegården vedlikeholdes nå ved behov, i dialog mellom rektor og enhet 

eiendom.  

Det er planlagt asfaltering i 2019. Dette må ses i sammenheng med helhetlig arealplan for 

området og ev. ny flerbrukshall.  

 

Monica Rakvåg  Jon Erik Brandsegg  Desember 2015  

 

Våren 2016  

 

2 a. Gangveg til skolen  Det blir flere boliger og skolebarn i Henning og behov for tilrettelegging. I 

reguleringsplanen er det inntegnet gangveg fra Henningvegen og opp til krysset Rølivegen/ 

Kirkehenningvegen (opp mot skolen). Det som bør gjøres er å trekke gangvegen et stykke 

lengre bort, til barnehagen, og samtidig legge asfalt på den siste biten bort til barnehagen. 

Det må vurderes å legge gangveg også opp til skolen da de som kommer fra nyfeltet ikke 

går stien opp til skolen, men tar korteste veg opp langs Rølivegen. Det er veldig skummelt 

da det er smalt og en ekkel blindsone for de som kommer fra Rølisiden med bil. Eventuelt 

må det lages et tydelig fotgjengerfelt med lys og skilt slik at det blir naturlig å følge 

gangvegen og gå derfra til stien opp til skolen. Dersom alleen skal bli gangveg, må den 

stenges for biltrafikk.  

Fartsnedsettende tiltak på FVRølivegen er tatt opp med Vegvesenet, som inviteres til neste 

Stina Musum  Jon Birger Johnsen  

Statens Vegvesen?  

Reguleringeplan: 

August 2016  

Gangveg:  



møte i bolystprosjektet. 

Alt dette må ses i sammenheng med trafikksikkerhetstiltak i helhetlig plan for arealbruken 

i området og nødvendige omreguleringer (oppgave 7).  

Kommunen skal spille inn tidlig i 2016, Marthe undersøker hvem som er  

Rett kontaktperson i kommunen for å spille inn lokale prioriteringer til ny fylkesvegplan 

er...? (Sigrid Belbo?)  

Arealet hvor renovasjonskontainere står er aktuelt for parkering da en ny gangveg langs 

Poengtrøa vil gå ut over parkeringsareal til ballbanen. Tomta rundt containerne er «til 

overs» areal og kan vurderes til parkering i stedet. Jon Birger undersøker hvem som eier 

arealet.  

2 b. Belysning langs 

skoleveg (tidl. nr. 3)   

Belysning langs skolevei/gangvei er nødvendig, da det er helt mørkt, spesielt der hvor 

ungdommene står og venter på bussen til Steinkjer ungdomsskole ved Henningvegen er 

det tidvis veldig farlig. Man ser dem ikke i det hele tatt på vinters tid.  

FAU har sendt brev til Statens vegvesen med anmodning av straks tiltak ihht 

trafikksikkerheten. FAU har fått svar, men vil følge opp saken ytterligere.  

Marina 

Pettersen  

Statens Vegvesen  August 2016  

2 c. Asfalt fra klubbhuset til 

Barnehagen (tidl. nr. 5 

A) 

Vegen fra det krysset og videre mot barnehagen er svært dårlig og blir tungt belastet pga. 

trafikken til barnehagen. Denne biten må hvert år skrapes og opp-gruses på et trangt 

driftsbudsjett for VTP, og det er gode argumenter for å legge asfalt på den biten. 

Kommunen har tatt asfaltering inn i planene for opprustning av vegen til barnehagen.   

Dag Olav 

Stølan  

Sigrid Belbo  A. August 2017  

B. August 2017  

2 d. Asfalt fra klubbhuset til 

kirken (tidl. nr. 5 B) 

Asfalt videre fra barnehagen til kirka er foreløpig ikke inne i kommunens vegplan.  

Dette bør ses i sammenheng med anlegging av gangveg på strekningen og reguleringsplan 

for området. Det må arbeidsgruppa, og kommunen, diskutere med Vegvesenet. 

Dag Olav 

Stølan 

Sigrid Belbo  

2 e. Skiltløsninger i Henning 

(tidl. nr. 8 A) 

Det er ønskelig med en helhetlig skiltplan for hele Henning. Viktig med gode skilt til skolen. 

Henning Lev Vel har hatt møter med Statens Vegvesen og Steinkjer kommune for å 

diskutere alternativer. Informasjon om det kommer senere. HLV kan sitere at kommunen 

støtter tiltaket. 

 

Geir Inderdal Vegvesenet og Sigrid 

Belbo 

August 2016 

3. Nett over ballbingen 

(tidl. nr. 10) 

Meldt inn fra elevrådet. Idrettslaget eier av ballbingen.  

Ballbingen flyttes (jf. oppgave nr 1) og da er det ikke lenger behov for nett. Det gir en 

besparelse på 15-20 000 kr.  

 

Per Gunnar 

Moe  

Anita Saugestad  Ferdigstilt, i god 

tid før fristen  

mai 2016  

4. Boligutvikling (tidl. nr.11) Kommunen skal gjennomgå tomtesituasjonen i alle grendesentere samtidig med rullering 

av kommuneplanens arealdel våren 2016. Gruppa bes om å komme med innspill. Bruk 

skjema på denne lenken http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-

kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html 

Det er ingen forslag på regulering av nye tomter i Henning.  

Det er fire private tomter for salg ved barnehagen og jobbes med planer for videre 

boligprosjektering, inkl. boliger for eldre med livsløpsstandard.  

 

Dag Olav 

Stølan  

 

Jon Birger Johnsen  

5. Kartlegging av 

immateriell kulturarv 

Bolystprosjektet vil bidra til at kulturarv i Henning kartlegges. Dette er et pilotprosjekt i 

Norge.  

Målet med å kartlegge er å ta vare på kunnskaper, historier og aktiviteter som vi er stolte 

Bjørn Arve 

Moen 

Grete Waaseth Januar 2018 

http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html
http://www.steinkjer.kommune.no/innspill-til-rullering-av-kommuneplanens-arealdel-2016.5839597-187727.html


av, slik at vi kan vite hvor vi kommer fra og hva som har formet samfunnet vårt. Resultatet 

kan brukes til å utvikle Henning som lokalsamfunn. 

Viktig at Innbyggere i alle aldre involveres, særlig aktiviteter for barn og unge. 

 

Bolystgruppa i Henning:  

Siri Alette Aurstad, siri.alette.aurstad@norconsult.no  408 73 734  

Geir Inderdal, geirinderdal@hotmail.com  919 10 606  

Per Gunnar Moe, pgm@online.no  975 55 501  

Monica Rakvåg, monica.rakvag@steinkjer.kommune.no  99 78 81 61  

Lisbeth Krokstad, bizlett@gmail.com  911 02 600  

Tor Borgan, torborgan@hotmail.com  95 25 95 55  

Frank Bjerkan, frank_bjerkan@outlook.com  400 66 223 

Marina Gjertsen Pettersen, marinape@online.no  47 28 42 72  

Inge Nilsen, ce-roeli@online.no  930 50 900  

Cecilie Sørensen cecic_4@hotmail.com  45415098  

Bjørn Arve Moen ba-moen@online.no  99434665  

Stina Musum, Stina.Musum@steinkjer.kommune.no  469 09 444  

Dag Olav Stølan, dagolav@granstubben.no   

 

Torger Wisth torger.wisth@steinkjer.kommune.no  468 97 845  

Robin Buvarp robin.buvarp@steinkjer.kommune.no  948 10 312  

Grete Waaseth, grete.waaseth@steinkjer.kommune.no  950 70 221  

Anita Saugestad anita.saugestad@steinkjer.kommune.no    

Astrid Skogseth Fuglesang. Astrid.fuglesang@steinkjer.net 406 17 590  

Gunvor Aursjø gunvor.aursjø@steinkjer.kommune.no  

Jon Birger Johnsen jon.birger.johnsen@steinkjer.kommune.no  

Sigrid Belbo Sigrid.Belbo@steinkjer.kommune.no  

  

Neste Bolystmøte: Mandag 29. august kl. 19-21 på Granstubben barnehage (ikke avd. klubbhuset). 
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