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Styret har avholdt 4 styremøter samt et fellesmøte med Flora – bygda for alle.
Mye av aktiviteten til Færbøgda i lag har som oppgave å fremme aktivitet i bygda. Dette
gjøres gjennom egne aktiviteter og legge til rette for andres aktivitet.
Forraporten og Færbyggen er det verktøyet som når flest og raskest. Bygdaavisa Færbyggen
har i løpet av året gjennomgått store forandringer gjennom format og mal. En egen
mediagruppe ble etablert for å få flere til å bidra samt spre belastningen. Noen nye er kommet
med men vi føler ikke at vi er kommet i mål i dette arbeidet. Nettsiden Forraporten har stadig
gode muligheter til videreutvikling og må ha flere bidragsytere skal den bli bedre og mer
oppdatert.
Vi arrangerte Opplev Forradal i august med god oppslutning og bra besøk. Men vi sliter
fortsatt med manglende muligheter for koordinering og planlegging da mange av
bidragsyterne virker å ta ting på sparket å melde inn sine aktiviteter og behov alt for seint.
Noen små endringer i konseptet med underholdning og innlegg er vi godt fornøyd med. Neste
bygdadag blir tidligst i 2012. Vi har kjøpt teltet som ble benyttet på bygdadagen. Dette leies
nå ut.
Kampen mot Statens kartverk og Statens navnekonsulenter for å få tilbake elvenavnet Forra
ble i august kronet med seier. Dette er en kamp Færbøgda i lag frontet, men som vi hadde god
hjelp fra mange for å klare. Takk for hjelpa til alle dere.
Før 17.mai gjennomførte vi en ryddeaksjon langs veiene i bygda. Mye rask ble samlet inn og
mange vafler spist etter endt arbeid.
Styret forvalter midlene i Færbøgda fondet og vi har i år bevilget midler til følgende:
Ballbinge Forra IL. Støttegruppa Skogtun sceneutstyr. Opprusting av sti ved Vigdenes bru v
grunneiere. Kjentmann Stjørdal. Øverbygden bedehus. Totalt 9000 kr.
Færbøgda i lag får stadig oftere tilbud fra Stjørdal kommune til å bidra i prosjekter og komme
med innspill. Vi har flere spennende prosjekter i startfasen som f.eks. Armfeldsjubileet i 2018.
Styret har og vært i møte med næringssjefen for å utveksle informasjon og kartlegge
utfordringer og muligheter.
I forbindelse med rullering av trafikksikkerhetsarbeid i Stjørdal kommune sendte vi inn en
grundig registrering av trafikkfarlige punkt. Om det er dette innspillet som har vært
avgjørende vites ikke, men vi registrerer at det har skjedd en del for å forbedre sikten langs
veiene i bygda det siste halvåret.

I mars var vi representert da Statsråd Navarsete fikk overlevert rapporten om gevinster
høyhastighets bredbånsnett i distrikts Norge av Distriktsenteret. Her var Forraporten en av 6.
prosjekter som var plukket ut for å se hvilken betydning bredbåndet har hatt for
lokalsamfunnet. Distriktsenteret er et kompetansesenter for distriktsutvikling som samler inn
og deler kunnskap og erfaringer om lokalt utviklingsarbeid.
Bevaring av nærbutikken i bygda har vært en av våre kjepphester det siste året. Vi har hatt et
godt samarbeid med Dag Inge Korstad som kretsrepresentant og medarbeiderne på butikken.
Vår oppgave har vært å sette fokus på viktigheten av at folk bruker nærbutikken og dens
betydning for bygda. Det virker som at vi sammen klarte å snu en svært alvorlig utvikling det
siste kvartalet, noe som var svært viktig for videre drift. Dette er en sak vi fortsatt må jobbe
tett med for å unngå å havne i samme situasjon som butikken i Flora gjorde. De berget i
12.time takket være stort lokalt engasjement, men er ikke fredet lenger en til mars måned.
For å se på felles muligheter og utfordringer har vi innledet en dialog med
bygdeutviklingsgruppa i Flora for å finne felles måter å løse disse.
Når det gjelder medlemstallet i laget har vi ikke klart å øke dette de siste årene som vi har hatt
som mål. Noe av dette tror vi skyldes at mange ikke tør melde seg inn i frykt for da å måtte
bidra aktivt. Aktive medlemmer er noe laget er helt avhengige av for å skape utvikling. Vi tror
mange ikke ser potensialet og hvilke muligheter som ligger i et bygdeutviklingslag, moe som
er svært beklagelig. Vårt ønske er derfor er derfor flere, men ikke minst aktive medlemmer.

Færbøgda i lag.
Stian Flobergseter

Handlingsplan for Færbøgda i lag 2011.
Følgende er saker/tema vi vil jobbe med framover.
Mediagruppe. Flere medlemmer og bidragsytere til Færbyggen og Forraporten.
Slåttedag:
Det planlegges slåttival i år
Bøgdadag
Ingen bygdadag i 2011
Ryddedag
langs veger i bygda før 17.mai.
Infoskilt for Færbøgda.
Verve nye medlemmer
Aktiv i samfunnsutviklinga i bygda.

