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Eidehallen og Frænahallen har fått felles aktivitetsoversikt. Etter 

sammenslåingen har kommunen valgt å videreføre det tidligere 

systemet som kalles Hano for begge hallene. De som lurer på om det er 

ledig treningstid, eller rom for ulike arrangementer, kan enkelt sjekke 

selv med aktivitetskalenderen. Følg denne linken for oversikten. Og har 

dere noe spørsmål, bare kontakt utleieansvarlig Emelie Langnes Holden. 

Linken til oversikten finner dere også på kommunens hjemmesider.  Her 

vil også etter hvert oversikten til Brynhallen bli lagt inn. 

FOKUS: KULTURPLAN

Kulturmidler Hustadvika kommune 2020. Midlene er delt inn i to 

ulike tilskudd, kulturtilskudd og kulturarrangement. Frist for å søke 

om kulturtilskudd er 8. november 2020. Tilskudd til 

kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året.

Gjennom Hustadvika kommune sine kulturmidler, ønsker vi å 

stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for 

kommunen og kommunen sine innbyggere.

Hustadvika kommune ved kulturenheten arbeider med kulturplan for 

kommunen vår. For at vi skal få til en god plan er vi av avhengig av 

et best mulig kunnskapsgrunnlag. Og for oss innebærer det å vite 

hva dere innbyggerne mener, hva er viktig for deg?

Vi håper derfor at alle innbyggere i kommunen vår kommer med 

innspill slik at vi kan planlegge og videreutvikle kulturen i Hustadvika 

kommune. Tusen takk til alle som kommer med innspill!

Følg linken her for undersøkelsen. 

Hjemmeside | Instagram | Facebook

Sjekk ut alt vi i kultur jobber med, her finner du mye informasjon, og 

all kontaktinfo til de ansatte. 

Oversikt over kultur og oss ansatte. 

Å utvikle det frivillige kulturlivet 

i samfunnet, bidrar aktivt til 

samfunnsbygging, fellesskap 

og identitet. Dette er verdifulle 

ressurser i utviklingen av 

framtidige Hustadvika 

kommune.

Kulturtilskudd skal stimulere til 

frivillig arbeid innen feltet 

kunst- og kulturformidling og 

arbeid som ivaretar lokal 

kulturarv, idrett- og friluftsliv.

Følg denne linken for mer 

info og søknadsskjema. 

Fotograf: Ragnhild Aas

https://194.19.28.145/Static/Time/StaticDay.aspx?key=26A29F06-EBBD-464A-8120-31E8340EBE3F
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DOQKG2Mck0aohvfgyKjuc9sFBJlzR5ZPrYCPUhiK_-1URVRTVkpPTkc2MjRYQjNZVDVIOVc4Q0UwRi4u
https://www.facebook.com/Hustadvika.kommunen
https://www.instagram.com/hustadvika.kommune/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/ung/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/kommunens-kulturmidler/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/kommunens-kulturmidler/


ULIKE MIDLER DERE KAN SØKE:

Eide ungdomsskole med de nye nærmiljøanleggene.

Fotograf: Emelie Langnes Holden

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på 

grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du 

henvende deg? Det er flere tiltak som allerede er på plass og 

en del tiltak som er under utarbeidelse. Kulturdepertamentet

vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen 

gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det 

gjelder de ulike ordningene. Følg linken her for oversikten og 

informasjon. 

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om 

tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Hvem 

kan søke? Private eiere og forvaltere av fredete kulturminner 

og kulturmiljøer. I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og 

regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i 

nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en 

mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og 

kulturmiljøer som ikke er fredet. Følg linken her for mer 

informasjon og søknadsskjema. 

Kulturminner. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. 

Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om 

støtte til tiltak på ditt kulturminne.

Du kan også søke om støtte til fag- og handverksseminarer.

Ungdomsmidler. Tilskuddet blir gitt til prosjekt som bidrar til 

ungdomsengasjement og skal gå til alternative 

ungdomsaktiviteter som elles ikke får støtte fra det ordinære 

budsjettet til fylkeskommunen. Hva kan en søke tilskudd til?

Søk på konkret utstyr og/eller reelle utgifter. Ungdomspanelet 

støtter ikke generelle driftsutgifter. Følg linken her for mer 

informasjon og søknadsskjema. 

Gammalt frå Fræna og Eide

Gammalt frå Fræna og Eide har kommet.

Dette er den 40. årgangen, som nå har fått nytt 

navn. Boken har hele 34 flotte og interessante 

artikler med totalt 256 sider. 

I år blir det også presentert 

lokalhistoriske utgivelser, som kan bli 

et fast innslag.

Kanskje dette kan være årets julegave?

Pris kr. 300,-

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/
https://kulturminnefondet.no/soknad/
http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-fag-handverksseminar/
https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-ungdom/soeknad-ungdomsmidlane

