
 

Her finner du referat fra folkemøtene som ble arrangert i forbindelse med 

kommuneplanrevisjonen.  

Dato:  onsdag 13. mars 2013.  Sted: Trones skole.      Tid: 19.30‐22.00. 

Dato: torsdag 14. mars 2013.  Sted: Moldjord skole.   Tid: 19.30-22.00. 

 

 

 

Tilstede fra kommunen: ordfører Monica Sande,  rådmann Ole Peter Nybakk,  prosjektingeniør 

Torbjørn Grimstad, teknisk sjef Jan Kristiansen, landbruk- kultur- og miljøsjef Aagot Eide, fagleder 

Kultur/ Kulturskolerektor Janne Berntsen, skogbrukssjef Otto John Navjord, rådgiver Terje Nyvold. 

Elevene ved skolene hadde ordnet med god bevertning, blant annet vafler og kaffe.  

 

Ordfører åpnet møtet og presenterte programmet for kvelden. 

Det ble fra administrasjonen gitt en kort orientering om kommuneplanprosessen. 

Videre ble det orientert om kommunens utfordringer innenfor:  

 

 

 

Arealbruk 

Kultur,  trivsel og folkehelse 

Næringsutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppearbeid og idédugnad om befolkningsutvikling: 

         1. Hvordan skal vi få folk til å bli boende her?  

2 Hvordan skal vi få folk til å komme hit? 

 

 

Innspill/ svar fra deltakerne på Trones: 

  

Skape arbeidsplasser 

Helårlig turistnæring. 

Grundere må motiveres – hjelp under 

etablering. 

Ungdom vil ha fritidstilbud – noe å gjøre i 

fritida. *** 

Gode ideer må få støtte/midler. 

Båtutsett. 

Opplevelsesmuligheter. 

Kommunen må eie veier.  

Bedre veier – fjordvei. 

Fiber i alle hus. 

Gode oppvekstforhold. 

Studiesenter. 

Ungdomsboliger – rimelig hus leie. 

Høg kvalitet på kommunale tjenester; 

barnehage, skole, eldre osv. 

Større bygning for innendørs idrett. 

Støtte eksisterende arbeidsplasser/bedrifter; 

kro, butikker, osv. 

Byråkratiet er et «hinder» ved etablering. 

Hus og arbeid *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill/svar fra deltakerne på Moldjord: 

 

 

Fjordvei. Kommunen må bruke penger og 

ressurser til dette og se mulighetene i 

nabokommuner. 

Gjennomgangsboliger. 

Ungdom i samme aldersgruppe – tilflyttere i 

«flokk». 

Det må være enkelt å få bygge hus. 

Legge til rette for «små» boligfelt som skaper 

gode bomiljø, ikke nødvendigvis regulert 

område. 

Arena Beiarn. 

Rammebetingelser særlig for unge bør bli 

bedre, - startkapital for de som tar 

videregående utdanning. *** 

Lys langs veiene. 

«Modernisering»  i bygda. 

Breibånd i kommunen. 

Møtesteder , attraktive og synlig møtesteder  

for innbyggerne og tilreisende. 

Flerbrukshall. 

God nettilgang for de som ønsker 

hjemmekontor.  

 

 

 

 

 

 

 



Gruppearbeid og idédugnad om arealbruk.  

Når vi skal legge til rette for boligbygging må vi tenke om vi ønsker at bosetningen skal være spredt, 

eller det skal legges til rette for boligbygging der hvor områdene allerede er tilrettelagt for 

bebyggelse. 

Kan man forvente samme kvalitet på infrastruktur uansett hvor i kommunen man bor? (vei, 

bredbånd, vann).  

Er det viktig å ta vare på den dyrka marka vi har, eller er det greit å bygge på den?  

Ønsker vi at flere hytter skal legges nede i bygda?  

Hvordan ønsker du at kommunen skal se ut om 20 år i forhold til boliger, hytter, næringsbygg og 

næringsareal? 

 

Innspill/ svar fra deltakerne på Trones: 

3 sentra i Beiarn 

Romslige tomter 

Samdrift med geit 

Markedsføring av eksisterende tomter 

Hyttefelt mer sentralt og ikke bare på fjellet 

«Arealrike» Beiarn trenger ikke å basere seg 

på små tomter – god plass til tomter – også litt 

perifert – og i byggefelt. 

Utvida boplikt  byggefelt.  

Ønsker et aktivt landbruk også fremover – 

med mulighet til å bo i hele bygda. 

Større tomt i boligfelt. 

Spredt bosetning. 

Bygge der man ønsker. 

Stor kommune – mye plass. 

Legge ut tomter til bruk.  

Samla næringsareal. 

Stimulere tettstedene man har, også arealene 

man har.  

Må betale for å bygge utenfor boligfelt.  

Spredt hyttefelt.  

Frigjøring av landbruksareal.  

3 sentra. 

Perifer bebyggelse. 

Noen ønsker «luft». 

Romsligere tomter i boligfelt. 

Gjør mer ut av gårdsdrift – nisjeprodukter. 

Samdrift av geitefjøs. 

 

 

Hyttebygging mer sentralt – næringspotensial.  

Velge tomt selv innenfor rimelighetens 

grenser.  

Grunneiere er nøkkelen til tomtesalg, og så 

må de få lov til å selge. De kan legge ut 

hyttetomter og spre de ut, ikke bare på fjellet. 

Satse på markedsføring av hyttetomter og 

tenk infrastruktur. 

Felles hyttefelt, men valgfritt. 

Næringsareal på Tollå og Moldjord – områder 

som skaper miljø, eks. handels- og 

servicenæring på Storjord.  

Tilby næringslokaler til smånæring. Gi folk 

muligheten! 

Legge næringsvirksomhet der man har et miljø 

fra før.  

Privat-aksjonærer – investering i 

eiendomsselskap.  

Golfbane.  

Hyttefelt nede i dalen. Da brukes butikkene. 

Nye boligfelt, men sikre vanntilførsel. 

Byggestønad på 100.000,-. 

Leiligheter for ungdom (1.gangsetablerere). 

Leiligheter for enslige. 

Større fagmiljø innenfor næringslivet. 

Satse på Larsoslia med alpint- og hyttefelt.  

Gjør tomtene mer attraktive, gjør tomtene 

klappet og klar til bruk.  

Bland hytter inn i boligområdene.  

Bygg ut Førrhågen. 

Vi har ikke UNGBO-tilbyd. Bygg det som 

leiligheter.  



Spredt boligbygging er noe skit- slutt med det, 

må ha svære tomter tilrettelagt for prisen av 

en.  

Sats på sentra med sterkere deling: 

Tollå= utdanning, studiesenter. 

Storjord= service og handel 

Moldjord= offentlig service 

Bygg Arena Beiarn «light» NÅ.  

Lag T-krokheiser i Larsoslia.  

Trygge næringslivet på gitte nivåer 

lokalhandel: loyalitetsstatus! 

Det er gode tilbud her, på vinduer, mat og 

material.  

Bedriftene må bruke litt tid og krefter på å 

vise seg, for ungdom/unge. Bare slik sikrer de 

egen rekruttering. 

Beiarmessa-utdanningsmesse for vdg.elever, 

studenter og ungd.elever. 

Hvordan nye? Vær driftig med å låne ut 

komm.penger.  

I Beiarn skal en tomt være min. 2 mål.  

Bygg terrasseleiligheter på Førrhågen. 

Hyttefolk er allright. 

Lei ut en åker og ta hyttefolk med på 

potetsettinga, hypping og opptak.  

Kjøttsuppehelg i helga nærmest 20.sept. med 

kulturinnslag. Spill på at vi har vært 

leverandører av potet, elg, rype, laks, ørret, 

molte, blåbær, tyttebær og sopp – lei inn 

superkokk som lager Matauk-helga med 

elgsodd, lefser, kjekjøtt og skålost. (red. 

kommentar: -dette må flyttes over i et 

tilflytterprosjekt).  

De kommunale feltene skal bare være nært 

Tollå, Storjord og Moldjord. 

Bygg avløser-huset! 

Større gymsal på Trones og/eller Moldjord. 

Individuelle idretter trenger plass når flere 

skal trene (bordtennis, badminton, skyting, 

bueskyting, kompsport, bryting, dans). 

Gratis tomter i byggefelt. 

Kommunale tjenester av høy kvalitet.  

Gode barnehager med lavpris – gjerne gratis. 

Skole av høy kvalitet (fremtidsretta, kvalifisert 

personell, spennende materiell). 

Fiber til alle! 

3 sentra: 

Moldjord: Helse og kommunal forvaltning – 

offentlig arbeidsplasser. 

Storjord: Handelssenter. 

Tollå: Skolesenter.  

Liten kunstgressbane på Trones og Moldjord á 

la Neverdal.  

Skøytebane. 

Kommunal minibuss til kulturaktiviteter for 

barn og unge.  

 

Innspill/ svar fra deltakerne på Moldjord: 

Bevar arbeidsplasser, god skole, 

fritidsmuligheter, nye arbeidsplasser, 

barnehage, fri bolig, crossbane. 

Både sentra og spredt bebyggelse. 

Store tomter. 2 mill. tomter. 

Større hyttefelt. 

Fjell-landsby i Storjordlia. 

Tilgang på boliger/leilighet.  

Reklamere med den unike naturen. Rik på 

arealer for dem som etterspør. 

Beiarelva.  

Lodge på Loftet ved Leiråtind.  

3 sentra. Bygge videre på disse. 

Hyttefelt Larsos.  

Samdriftsfjøs. 

Tun bebyggelse. 

Næringsklynger. 

Mer samla industriområder. 

Industripark (Slagøyra) bilverksted, elektro, 

pelletsproduksjon 

Småbåthavna i Tvervik m/bobleanlegg i 

fjorden. 

Synliggjøring av de 28 tomtene som er 

ferdigregulert, på kommunens hjemmeside. 

Sentral hyttefelt i Tvervik, Moldjord og andre 

plasser. 

Store tomter, min. 1,5 da.  

Mangfold: 

Flere rekkehus. 

Kollektivt bofellesskap 

Tunbebyggelse. 



Mindre leiligheter (70 m²). 

Interkommunalt snøcooterløypenett. 

Leiligheter/ botilbud for 1.gangsetablerere.  

Mer aktivitet på Storjord.  

Campingplass, minigolfbane, 

Skateboardrampe.  

3 senter. 

Moldjordmoen «spredt bosetting» prosjekt. 

Bedre infrastruktur – vann/kloakk. 

Selveide omsorgsboliger i byggefelt. 

Liberal jordvernpolitikk.  

Selveierleiligheter (Beiarn Boligbyggelag). 

Bruksendring av gml. Fjøs til annen næring/ 

aktivitetshus for ungdom (klatrevegg, 

skateboard).  

Ferdige hytter (Saltdalshytta i hyttefelt). 

BREDBÅND. 

Flere hus med folk i. 

Ekspropriasjon av ubebodde hus/eiendom. 

Næringsbygg med billig husleie for 

nyetablerere.  

Frisørsalong i HC-huset. 

Data/hjemmeside – guru – bedrift. 

Næringshage med felles sentralbord, 

regnskap.  

Hunde- og kattekennel.  

Mer skattelegging av ubebodde 

landbrukseiendommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppearbeid og idédugnad om kultur, trivsel og folkehelse. 

Kultur, trivsel og folkehelse er viktige ingredienser for et godt liv. Her er et samarbeid mellom 

kommunen, lag og foreninger, og initiativrike enkeltpersoner viktig for å få et best mulig resultat. 

1. : Hvilke kulturtiltak bør vi ha som kan favne flest mulig? 

2. : Hvilke tiltak kan vi sette i verk som kan bedre folkehelsa? 

 

Innspill/ svar fra deltakerne på Trones: 

1. : Hvilke kulturtiltak bør vi ha som kan favne 

flest mulig? 

 

Vi må ha et mangfoldig tilbud som favner 

bredt, ikke ett tilbud som favner mange. 

Kulturskolen er viktig. Mange unge etterspør 

drama/skuespill/revy. 

Vi er små. De aktivitetene som vi har må 

koordineres. 

Kurs for folk flest, for eksempel i å lage 

komager. 

Det er viktig å ta vare på beiarkulturen. Som 

eksempel observeres det at ungdommen ikke 

snakker dialekt. 

Kursvirksomheten må opp igjen. 

Fluebindekurs i april. Fluekastekurs i mai. 

Lakserøykingkurs i oktober, -med vinsmaking 

og whiskyklubb. 

Villmarksdagene favner flest. Kan konseptet 

strekkes lengre med aktiviteter i uken før, slik 

som villmarkscampen for ungdom? Da kan 

folk være med på fluebinderkurs og 

jegerprøve, før det hele avsluttes med 

villmarksdagan.  

Vintercamp og vårcamp på Trones eller 

Moldjord som kan utfylle villmarkscampen? 

Beiarradioen må opp og gå, den burde 

kommunen ha støttet bedre. Den kan brukes 

til informasjon. 

Møteplasser er viktig. Folk går mindre på 

kaffebesøk nå enn før. Da er det viktig å ha 

cafe hvor man kan møtes over en kopp kaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazzcampen favner ikke bredt pga sjangeren. 

Kanskje den burde endre navn og ta inn flere 

folkelige sjangere? 

Vi ønsker flere scooterløyper fra Beiardalen og 

opp på fjellet. 

Det må være et kulturtilbud til unge her. Vi må 

ha kulturkvaliteter som gjør at folk vil bo her. 

De spesialitetene vi har må legges bedre til 

rette for egne innbyggere, både unge og 

gamle. Fiskeregler for oss. Gjør det lettere å 

være båteier med brygge/usett/opptak i 

Tvervik.  

Kanskje kommunen burde ha et kulturfond på 

~20 mill hvor avkastningen gikk til kultur? 

Dette kunne vært brukt på kulturtilbud som 

gjorde det mer aktuelt for ungdommen å 

komme hjem til helga enn å bli igjen i byen. 

Det skulle vært en crossløype med mekkebu 

for de som liker å skru. Det er ikke noe 

tilrettelagt tilbud for de som vil mekke. 

 

2. : Hvilke tiltak kan vi sette i verk som kan 

bedre folkehelsa? 

 

Unge vil ha mer tilrettelagte aktiviteter. Bygg 

en hall!! 

Her er mye for folkehelsa, men kanskje det 

skulle vært seniortrim? 

Utvide Friskliv og la det bli gratis å trene. 

Legg ut større løypenett for ski nede i dalen i 

tillegg til oppe på fjellet. 



Det er et godt tilbud for idrett her, fotball, 

volleyball og ski. 

Arranger bingo i lysløypa, da blir det både 

kultur og trening. 

Vi bor i et treningsapparat som er lite 

tilgjengelig for de over 67, - for bratt. Faste 

scooterløyper langs skogsveiene. 

Skøytebane med tak utenfor Trones skole, og 

med skøyteutleie. 

Det er ikke nok idrettsfokus i 

kulturkonsulentstillingen. 

Motorcrossløype for sommer og vinter. 

Større minibuss for kjøring til Vestvatn og 

andre kulturtilbud. Den minibussen som vi har 

er for liten og blir fort full. 

Det kunne vært et friidrettstilbud i Beiarn. 

Slalåmbakke er ønskelig slik at vi slipper å dra 

til Vestvatn. Kanskje et lite trekk opp 

Larsoslia? 

Et trekk koster penger i investering å drift. Det 

blir billigere med scooter/catskiing/ 

snørekjøring opp Larsoslia. 

Trimprogram på Beiarradioen, slik som det 

tidligere var i NRK. 

Fjern varmepumpene og hugg ved. 

 

Kulturfond *** 

Idrettshall. I hvert fall en større gymsal.*** 

Større buss til kulturbruk med minimum 15-16 

plasser.*** 

Cross/motorbane for de som liker å skru. *** 

 

 

Innspill/ svar fra deltakerne på  Moldjord: 

1. Hvilke kulturtiltak bør vi ha som kan favne 

flest mulig? 

 

Vi skulle hatt en teatergruppe. 

Idrett som favner mange vil være tiltak for 

kultur og idrett. 

Vi må ha bedre tilretteleggelse for 

handicappede, universell utforming, med 

tilgang til nærområder og elva. 

Sølvskattstien på Arstad kunne vært 

tilrettelagt for rullestol. 

Elvestien på Storjord kunne også vært 

tilrettelagt for rullestol. 

Veilysene må stå på om natten, slik at man har 

en trygg vei hjem. 

Isfiske. Enten i form av flere scooterløyper helt 

til fjells eller på fjorden. 

Støtt opp om ildsjelene! Hurra for 

nærmiljøsentralen som hjelper mange lag og 

foreninger! 

Still opp på fotballkamper, konserter, 

kulturkvelder mv. Vi blir for mye 

individualistisk opptatt. 

Det skulle vært en nattklubb slik at vi kunne 

gått ut og danset. 

Vi trenger noen med tiltak, en gründer. 

Opprett et kulturfond på ~30 mill. 

Avkastningen kan brukes på kultur. 

Vi har mange gode tilbud, men de må 

markedsføres bedre. Vi skulle hatt en side på 

internett hvor alle tilbud og aktiviteter kunne 

registreres, koordineres og kjentgjøres. 

Et felles prosjekt vil samle folk og skape et 

felleskap. 

Kan man ha noe tilsvarenede som 

villmarksdagan på Moldjord, men på en annen 

årstid? 

Unge er glade i dyr. Lag hundekjøreløype og 

arranger løp! 

«Lur» ungdommen hjem i helger og ferier. 

 

2. Hvilke tiltak kan vi sette i verk som kan 

bedre folkehelsa? 

 

Oppkjørte skiløyper som vi har er et godt 

tilbud. 

Slalåmløype, slik at vi slipper å dra til Vestvatn. 

Bassenget bør være åpent et par ganger i uka. 

Kultursti på eldre stier. Merkede løyper, 

gjerne med gamle bilder fra stedene man 

passerer. 

Dropp kveldsmaten. 

Scooterløype og crossløype. 

Noe sånt som «tjukkasklubben». 

Treningsstudioet må ha fast åpningstid. Det er 

for mye styr med nøkler nå. 



Half-pipe i Storjordlia. 

Flerbrukshall. 

Skiløyper kunne vært oppkjørt i nærområdene 

til folk, der de bor. Det er behov for gode spor 

i flatt terreng for de som ikke er så spreke. 

Trivselstiltak er også helsetiltak. 

Catskiing med lodge på loftet i Øverdalen. 

Åpen gymsal minst en gang i uka for ungdom. 

Humor inn i folkehelsa! –og sosialt. Kickstart 

med han Oluf. 

Kommunen kunne tatt papirarbeidet med 

idrettslag inn under kulturkonsulentstillingen.  

Da kunne de søkt om tilskudd etc, mens 

foreldre stod for selve aktivitetene. Det er 

behov for at en person samordner, synliggjør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og markedsfører idrettslagene og deres 

aktiviteter. 

 

Nærturløyper i flatt terreng tilrettelagt for de 

som ikke er i super form. *** 

Slalomløype for eksempel i Larsoslia hvor de 

spreke kan bli kjørt opp etter scooter. *** 

Crossløype for motorkjøretøy både sommer 

og vinter. *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppearbeid og idédugnad om næringsutvikling. 

 

Næringsutvikling 

Vi får stadig større landbruksenheter innenfor tradisjonelt landbruk - færre jobber i næringen. Hva 

kan gjøres for å vitalisere landbruket og for å utvikle landbruksrelatert næring? Hva kan vi gjøre for å 

trygge og videreutvikle øvrig næring i kommunen? 

1. Hvordan trygge de arbeidsplassene vi har? 

2. Hvordan få til nye arbeidsplasser? 

 

 

Innspill/ svar fra deltakerne på  Moldjord: 

Næringene må brukes. 

Bedre markedsføring-muntlig markedsføring 

Framsnakke egen næring. 

Bedre samferdsel. Forutsetning! 

Utbygging av bredbånd. 

Gründere! Må få hjelp lokalt. 

Hyttefolk – legger igjen mye penger. 

- Vaktmestertjeneste 

- Tilrettelegging for hyttebygging 

Binæring i jordbruket 

Enklere regelverk på noen områder i 

landbruket 

Undersøke nye mineralforekomster 

Isbergsalat 

Samdrift av gartneri/grønnsaksproduksjon 

Støtteordning for transport av varer (lign Tine) 

Nettverksbasert arbeidKunstnere 

Småskala matproduksjon 

Kolonihager 

Alle må støtte lokalt næringsliv og stoppe 

lekkasjen. 

Støtte opp om næringslivet vi har. 

Unike produkter 

Foredle produktene i Beiarn, 

småskalaproduksjon. 

Gårdsslakteri 

Vaskeri og renseri 

Hjelp gründere 

  

 

Innspill/ svar fra deltakerne på  Trones: 

 

Vi må bruke den næringa vi har. 

Lojalitet 

Klare å konkurrere 

Kunnskap og kompetanse 

Markedskunnskap 

Kvaliteten på bedriftan = kvalitet på 

menneskan. 

At det skjer utbygging (arb for anleggsfirma) 

Pendlernes situasjon 

Pendlerfamiliens situasjon 

Gi muligheter til fagbrev, lærlingeplaner i de 

arbeidsplasser som finns 

Scooterløyper (turisme) 

Transport til fjelltopper for skifolk. 

Unngå overetablering (reiseliv) 

Stoppe handelslekkasjen 

Salg av nyttårsraketter i Beiarn 

Solbakk bør bli mindre sesongavhengig og få 

flere ben å stå på 

Nye produkter 

Stabil fiskeløype fram til vatnet 

Turistanlegg allá Sverige 

Utleie av sykler / fiskestenger osv. 

Vinterturisme 

Bærekraftige arbeidsplasser. 

Opplevelsesturisme 

Få menneskelige ressurser som vil satse 

Hjelp til søknader 

Risikovillig kapital 

Vaktmesterservice til fritidsboliger 

Tiltak som gjør at folk gir slipp på brakk jord 

Snakk positivt om landbruket – fritid 

Kompetanseheving innenfor næring 

- Kapitalinnskudd 

- Privataksjonærer investere i 

samfunnsengasjement via «Beiarfondet» 

Reiselivsnæringen. Vi har råvarene. De må 

foredles på en god måte. 



Betale for sårt tiltrengt næring, eks. tannlege 

og fysioterapi. Se på tjenester vi allerede 

betaler for. 

Utdanningsstipend 

Motocrossbane 

Golfbane ved Turistsenteret 

Hytteservice – hente/bringe mat, ved osv. 

Mer variert fritidstilbud, håndball 

Primærnæringa må bli bedre til å utnytte 

ressursene sine, kjeslakting. 

Scooterløype fra Beiardalen. 

Jordskifte 

Realityserie, stemme inn familie til Beiarn 

Få sentrale statlige arbeidsplasser til Beiarn 

Synliggjøre Beiarn mer 

Opplevelsessenter i Beiartunnelen 

Få klatrere til Beiarn. 

Handle på butikken vår 

Bonus- og lojalitetssystem på Coopen 

Handle material på Coopen 

Bedriftene må markedsføre seg selv bedre 

både ovenfor kunder og ungdom 

Utdanning/Bedriftsmesse lokalt i Beiarn, hvor 

bedriftene får presentere seg (ei helg) 

Kortreist mat 

Høy kvalitet på varer og tjenester 

Gode rammebetingelser, øk. /tilrettelegging 

Bruk av kommunale bygg til 

næringsvirksomhet 

Næringsbygg for å samle ulike 

kontorvirksomheter 

BREDBAND nok kapasitet og stabilt. Privat + 

næring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbeid og idédugnad om visjon. 

For felleskap, tradisjon og nye utfordringer» 

Dette er kommunens visjon i dag. Er vi fornøyd med den, eller er det på tide å finne en ny?  

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en 

fremtidsdrøm. 

Hva bør visjonen for Beiarn være? 

Innledende diskusjoner: Noen ville ha en sprekere visjon, noen en mer jordnær visjon, mindre floskel. 

En mer optimistisk, en med mer trøkk i. Noen synes visjonen vi har er ok (7 stk). Noen mente at en 

må ta med ordene utvikling og nyskaping. 

Felles  

Visjonen grei nok, men en ny kunne gitt mer 

refleksjon og samling om hva vi vil. 

*Fellesskapet er på hell, aksepter det. Vi er 

individualister, shopper alt vi vil ha av 

fritidsopplevelser mv, via nett, etc, etc 

*Tradisjon?? Vel og bra, men ikke noe å samle 

seg om. 



 Det er Nordlandsmuseet og kulturkontoret og 

ho… som holder på med det. 

*Utfordringer, -ja det har vi flust av. 

 

Innspill/svar fra deltakerne på Trones 

Vakker, vill og villig *** 

Beiarn, trygghet og trivsel*** 

Aktive innbyggere 

Trygghet, trivsel og aktivitet 

Beiarn, trygghet og muligheter 

Beiarn hvis du vil 

 

 

Innspill/svar fra deltakerne på Moldjord  

Et bærekraftig samfunn 

Beiarn på en rosa sky 

Nordlands perle 

Beiarn, midt i Nordland 

Mulighetenes dal *** 

Der ingen skulle tru…. 

Der folk trives 

Tar utfordringene… 

The groove valley 

Beiarn, vill og vakker 

Tradisjon og utfordringer i fellesskap*** 

Trivselsbygda 

Beiarn, verdens mest urbane villmark 

Balanse 

Dugnadsbygda 

Beiarn, frodig og vakker 

Raus og inkluderende 

Beiarn, er det mulig? 

Beiarn, på tross av alt 

Beiarn, vakker, våt og villig 

Vakkerdalen. *** 

Framtidsbygda 

Mulighetslandet 

 

*** Kåret som de  beste 

 


