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Bibliotekets Sommerles er en lesekampanje for barneskoleelever i 

sommerferien. Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august. Deltakerne 

samler XP (poeng) ved å løse oppgaver, stikke innom det lokale 

biblioteket for å hente kodeord, og fremfor alt, lese og registrere så 

mange bøker de bare orker i løpet av sommerferien! Deltakerne får 

dessuten eksklusiv tilgang til en spesialskrevet Sommerles-fortelling 

av forfatter Mari Moen Holsve.

Deltakerne vinner digitale troféer og små premier de kan hente på 

biblioteket. Det er mange forskjellige premier å velge mellom, og 

deltakerne får beskjed når de har samlet nok XP til å hente en 

premie. Trykk her for sommerles siden.

Sommeråpningstider ved Elnesvågen i ukene 27-30. Fom mandag 

29. juni tom lørdag 25. juli: Mandag  kl.13-19, onsdag kl.11-16 og 

torsdag kl. 13-19. Eide: Sommerstengt i ukene 28-32

FOKUS: SPILLEMIDLER

Brynhallen. Brynhallen gjennomgår nå en omfattende renovering, 

og vil i følge planen være ferdig i september. Dette vil gi 

kommunen et stort løft, og forhåpentligvis imøtekomme 

kommunens behov for flerbrukshall. Etter planen skal det opp 

politisk rett over sommeren leiesatser/diskusjonen om gratis, 

ikke gratis og tildelingskriterier av treningstid rett over sommeren. 

Hvor Brynhallen vil være en del av kommunens kabal når det skal 

fordeles halltid. 

Når Brynhallen er ferdig vil den være bestående av: 

• En komplett flerbrukshall med standard idrettsgodkjent 

spilleflate på 20x45 med tre skillevegger. 

• Hoppegrop for turn utenfor gulvets areal. 

• En plastfotballhall som tilsvarer en 5 bane. 18x38 meter. 

• 11 kunstgressbane utendørs 

• Nytt kjøkken, økt areal i kiosken. 

• Nytt kontor i vestibylen, og to kontorer oppe ved tribunen. 

• 4 garderober, 2 av de tilknyttet ekstern utgangsdør så de kan 

brukes ved kamper på kunstgressbanen og utendørsaktivitet. 

• En stor tribune (kommunens største) med egen stor plattform 

for handikapplasser. 

Fotograf: Gunn Skotheimsvik
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Aspakløvet på Hostad. 

Fotograf: Kolbjørn Håseth. 
Eide fra Svanviken

Fotograf: Arnfinn Malmedal

Langvatnet. 

Fotograf: Keam Hoemsnes

Oppdatering av kontaktinfo, lag og foreninger. Kommunen 

ønsker å få oppdatert info, og oppfordrer alle å sende kontakt 

info på denne linken.

Vi ønsker Navn med mobilnummer på leder/daglig 

ledr/styreleder, e-post, adresse, eventuelt fakturainfo, og 

hjemmeside/facebook. 

Vi trenger deres hjelp

Hustadvika kommune fikk tildelt 4 millioner i spillemidler. Dette 

var en glad nyhet mange kanskje har fått med seg. Om du vil lese 

mer om saken og hvilke anlegg som fikk spillemidler, trykk her. 

Dette betyr at mange prosjekter har blitt fullført, og det gir plass til 

mange flere prosjekter. Det er et klart signal fra departementene 

og fylket at vi må satse på Nærmiljøanlegg. Definisjonen på et 

nærmiljøanlegg er Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for 

egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo-

og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 

utendørsanlegg.

I Hustadvika kommune har vi to saksbehandlere på spillemidler.

Ragnhild Aas og Emelie Langnes Holden. Det er bare å ta en 

uforpliktet prat med de om veiledning. Ellers kan en lese på 

anleggsregistret.no som har svært mye god info, både om 

saksgangen, og hva en må ha. Ellers kan en lese detaljerte 

bestemmelser her.  

Det er noe omfattende å søke spillemidler, men samtidig er det 

mye enklere enn mange tror, det har blitt gjort omfattende 

forenklinger de siste årene, og saksbehandlere i kommunen vil 

hjelpe alle som ønsker å utvikle anlegg i kommunen. 

https://sommerles.no/
https://hustadvika.kommune.no/aktuelt/vi-trenger-oppdatert-informasjon-pa-lag-og-organisasjoner-i-hustadvika.37296.aspx
https://hustadvika.kommune.no/aktuelt/vi-har-fatt-tildelt-over-4-millioner-kroner-til-utvikling-av-narmiljoanlegg.37382.aspx
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/administrasjon/kontakt-oss/finn-ansatt/?personid=31&zx=w
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/administrasjon/kontakt-oss/finn-ansatt/?personid=31&zx=w
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/
https://www.regjeringen.no/contentassets/0b57dad62fbd4401847d0d9e51c77824/v-0732-b_2020-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet.pdf


ULIKE MIDLER DERE KAN 

SØKE:
Hustadvika kommune vil ha 350 000 i kulturmidler. 

Midlene vil bli utlyst 1. oktober etter planen. 

Kulturenheten jobber nå med å skrive nye 

statuetter/retningslinjer for tildeling av midlene for 

Hustadvika kommune som skal politisk behandlet 

over sommeren.

Alle lag, foreninger, frivillighet med 

organisasjonsnummer vil kunne søke på midlene. Og 

det vil kunne bli søkt via en portal på nett. Vi vil 

komme tilbake til dere med detaljert info. 

Sjekk ut alt vi i kultur jobber med, her 

finner du mye informasjon, og all 

kontakt info til de ansatte. 

Oversikt over kultur og oss ansatte. 

Hjemmeside | Instagram | Facebook

Dialektskjorter i Hustadvika. Hustadvika Frivilligsentral presenterer 

nå 2 nye T-skjorter med artige tekster: Fole te verstællj og Kjøle 

svert. 

Skjortene fås i herremodell og damemodell. Det er 3 farger, svart, 

eplegrønn og petrol. 

Fra før av har vi også T- skjorter med tekstene: 

Fole te styr, Årna se i sjynå, Ohooi, I hekje men ho hi ho he, Kjøla te 

kjelle og Kjølinj te kar. 

Det er også to ulike T-skjorter med flere dialektuttrykk samlet på en 

skjorte. T-skjortene er i salg på frivilligsentralen og Intersport 

Elnesvågen, i tillegg på Eide bibliotek. Pris er kr 200,-.

Bjørnen på Bjørnsund

Fotograf: Nina Hammerø

Hustadvika kommune jobber med å kartlegge 

anleggssituasjonen, idrett og friluftsliv. I den 

anledning håper vi så mange som mulig kan ta seg 10 

minutter å svare på undersøkelsen vår. Den skal 

forhåpentligvis bli svært viktig i kunnskapsgrunnlaget 

videre med kulturplanen, og vise oss hvilken mål vi bør 

ha for utvikling i vår kommune. Trykk her for å komme 

til undersøkelsen. Oppford gjerne medlemmer i deres 

lag/foreninger å svare også. 

Fotograf: Anne Holen Helseth

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://www.facebook.com/Hustadvika.kommunen
https://www.instagram.com/hustadvika.kommune/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DOQKG2Mck0aohvfgyKjuc9sFBJlzR5ZPrYCPUhiK_-1URUVGUEs0UjAxM1pNTVVZWlBSSVRGQ0FVWi4u

