
Referat styremøte Henning Lev Vel
Dato: 09.03.2022
Tid: 1820 - 2100
Sted: Bagabuloftet

Deltakere: Tilstede Ikke tilstede
Bagabu UL Vegard Moen X
FAU Henning skole Lise Storstad Aas X
Henning IL Per-Ole Austmo X
Henning samfunnshus venner Bjørn Arve Moen X
Henning Sanitetslag Jorunn Fjær X
Henning Skotthyll og Vistklubb Per Gifstad X
Henning sokneråd Kåre Svepstad (leder) X
Kjenne du Båbufjellet Tor Anders Haugseth (kasserer) X
Lerkehaug Velforening Randi Nilsen X
Lysheim Grendehus Eva Hermann Haugseth X
Viljar 4H Vegard Forbord (sekretær) X
Susegg Velforening Tine Engan X

Sak: Behandlet: Ansvarlig/frist:
18/22 Planlegging folkemøte 17. mars

- Et oppstartsmøte nå for å skaffe seg et kunnskapsgrunnlag om
lokalsamfunnene. Dette er et ledd i prosessen, og Bolyst metoden
skal ta over fremover. Se frem mot 2025, eller 2040. Møtet blir
streemet, kan skrive i chat. Kommunen må være delaktig i prosessen,
ikke sitte kun å styre møtet. 30 representanter fra lokalsamfunnet.

Allmøtet – kommunedelen 2025 – sett innenfra

Hvordan ser kommunedelen utenfra?
Hva har lokalsamfunnet og kommune i fellesskap fått til?
Hvordan kan vi få vekst og utvikling i hele Steinkjer?
Vi må bli flere i Henning, hvordan kan vi få til dette?

Boligutvikling

Allmøtet:

Møteledelse
Fremtidskvelden når Bolyst startet opp, godt gjennomført møte. Lokal
person som ledet. Delt inn i ulike bord/grupper.
Få opp ideer, positivitet, engasjement,
Viktig å få ut folket, ring rundt for å sikre oss at alle kommer. Ikke
påmelding, kan gjøre at noen ikke kommer. De vi ønsker å ha med,
må vi kontakte.
Roder flygeblad:
Lerkehaug Randi
Fra Lerkehaug til Heimstad Kåre
Fra skolen og Susegga, Rølia Lise

Kåre



Langmarka Vegard Moen
Hollbruvegen Kåre
Alberten Vegrad Moen
Fristaten Vegard Moen
Henningvolvegen, starter Leif Johan, Båbuvegen, Moa, Jorunn
Vegmo og sørover Tor Anders
Facebook Lysheim Eva
Henningportalen Vegard
Hva med de eldre? Hvordan kan Henning tilrettelegge for de eldre i
bygda vår? De pensjonerte har dårligere råd i fremtiden. Boligpriser
opp, pensjon ned..
Hva tenker administrasjonen er en stor nok skole?
Tall på aldersfordelingen i Henning? Kan dette skaffes? Innsynskrav
Hva er kostnadene på å bevare bygningsmassene etter en
nedleggelse, eventuelt sanere området? Det vil koste å ha
bygningene stående
Boligutvikling – hvor kan det settes opp boliger.
BåbuPanorama, garantert Båbuvind, «Den historiske omvei» Henning
til Stiklestad, helt selvbetjente butikk, frivillighetssentral,
Henningvola/Båbufjellet, hyttetomter, butikk i forbindelse med
hyttefeltet,
Skal vi tenke 2040 ikke 2025?
Må lande møteledelse av møtet, tar vi det selv eller skal vi leie inn
noen?
Tilbud til ungene samtidig som møtet foregår? Klubbhuset,
fotballbanen, skolen, b.hagen? Ta kontakt med Granstubben og
Lerkehaug for å høre om de kan bidra med noe her?
Kan barna ha framtidskvelder organisert i skolen og barnehagen?
Resultere i et bredt Bolystarbeid –
Hva ligger i «ta hele kommunen i bruk», hva skal legges til Henning
om skolen drar

Spør ungdommen; hvor vil dere bo? Spredt, tett? Leie for eie, kjøpe
og bygge?
Ingen fra Henning som sitter som folkevalgt?
Skal vi invitere noen politikere til fremtidskvelden? Per Ola Bjerkan,
Servering: Kaffe, saft, grønnsaker og dip. Lise snakk med skolen, kan
de hjelpe til med dette?

De 30 personene som skal være med på møtet. Styret i Lev Vel må
være med. Kan folkemøtet velge disse 20? Kan folk få melde seg
selv/andre?

Saker til behandling på neste møte:

Lise Storstad Aas
Referent


