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Søknad fra Straumen Aktiv til Inderøy Covid19 Næringsfond
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Inderøy kommune innvilger inntil kr. 200 000,- i tilsagn fra Inderøy Covid19 Næringsfond til søker
Straumen Aktiv. Prosjektmidler kan utbetales når godkjent prosjektregnskap er mottatt av Inderøy
kommune.
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Bakgrunn
Straumen Aktiv er en frivillig organisasjon som består av aktører fra lokalt næringsliv og frivillig
organisasjoner. De som er representert i styret er Nils Aas kunstverksted ved Silje Hovland, ELON
Inderøy ved Hugo Nilsen, Galleri Mitsel ved Heidi Mitsel Bullen, Kjerringa me' Straumen ved Anne
Kjersti Bakstad, Hagaplassen AS ved Anne Haga, Straumen Velforening ved Kirsti Haugum,
Straumsenteret ved Marna Åkervik og VIDU ved Hilde Woxen.
Straumen Aktiv er en nystiftet organisasjon i 2020 som kom i stand etter å ha drevet med aktivitet i
Straumen over flere år. Dette avdekket behovet for å formalisere arbeidet. Straumen Aktiv har som
målsetting å skape aktivitet inne og utendørs i Straumen sentrum og være et bindeledd mellom
kommune, næringsliv og frivilligheten.
Målsettingen med prosjektet å bidra i forskjønningen av Straumen sentrum som tettsted, skape og
generere aktivitet i sentrum samt være en støttespiller for lokalt og besøkende næringsliv ved
enkeltanledninger. Straumen vant Statens pris for Norges mest attraktive by i 2020, og dette ønsker
vi å være med å profilere og på den måten skape bolyst i kommunen. Som næringsaktører/frivillig
organisasjon i sentrum, ser vi at det er mange oppgaver der kommunen, næringslivet og frivilligheten
bør samarbeide tett for å oppnå målene, og dette vil vi være med å påvirke og jobbe for.
Straumen Aktiv jobber mot at Straumen skal bli et fint sted å jobbe, bo, besøke og være både
innbygger og turist i. Vi ønsker å tilby aktiviteter gjennom hele året, og vi ønsker å få til samarbeid

med hele kommunen i det arbeidet. For eksempel samarbeid med Den Gyldne Omvei om å arrangere
høstaktivitet og førjulsaktivitet. Vi skal jobbe for at det alltid er hyggelig å komme til Inderøy og
Straumen. Et besøk i Straumen skal være en unik opplevelse både for de besøkende og de som
ønsker å bosette seg.
Straumen Aktiv ønsker å drive med felles forskjønning og omkransning av sentrum. Dette gjør vi med
fuglenek til adventstiden, blomster til pynt i fra mars-oktober og vimpler som omrammer sentrum på
flere steder. Vi ønsker å skape rammer i det offentlige rommet, slik at man merker at man kommer til
Straumen og at det oppleves som at du er ventet.
Vi ta mål av oss om å montere strøm på faste punkter i sentrum for enklere å kunne ha større
arrangement, som Straumjul og Straumens Dag. De faste punktene vi ser for oss er ved
Straumsenteret, Klokkarstu og Ringstu. Vi vet av tidligere erfaringer at å montere opp provisoriske
løsninger er dyrt, og lite bærekraftig over tid, da utgiftene blir for store. Inderøy er rik på lokal
matkultur og vi ønsker å kunne tilby fasiliteter med fast installert strøm til de som kommer for å delta
på ulike markedsdager, slik at det blir enklere å tilby matservering. Dette er også et krav for at mange
utstillere skal kunne ha mulighet til å være til stede på slike markedsdager.
Vi ønsker å jobbe videre med en profesjonalisering av organisasjonen og drive aktiv markedsføring av
Straumen som reisemål. Her vil vi kunne spille på kompetansen og ressursene i både Visit Innherred,
Den Gyldne Omvei og alle aktørene. Vi ønsker å opprette ulike markedsføringskanaler, blant annet
en aktiv facebookside, instagramkonto og jobbe med profilering og design. Vi har utarbeidet noen
maler for arrangementene, men ønsker å videreutvikle disse. Dette for å nå både utstillere som
kommer for å være med på arrangementene, gjennom hele året og tiltrekke oss besøkende.
Vi ønsker å etablere en tydelig skilting mange forbinder med Straumen fra tidligere. Dette er pilskilt
som har stått ved Klokkarstu og viser retningen til ulike bedrifter og attraksjoner. Disse ønsker vi å få
satt opp på to ulike steder i sentrum for å binde sentrum mere sammen, og vise vei. I tillegg er
skiltene en kuriositet for de som kommer hit og et mye brukt fotomotiv.
Vi ønsker å kjøpe inn utstillertelt som kan leies ut på markedsdager. Utleie av teltene vil generere
inntekt på sikt sammen med utleie av bod-plasser. Vi vil kjøpe inn telt som er stødige og som tåler litt
vind. Dette er også bra tiltak mht. smittevernstiltak pandemisituasjonen vi har da vi får spredt
aktiviteten utover et større geografisk område. Det gjør oss i stand til å arrangere på en tryggere
måte.
Deler av styret i Straumen aktiv er med i arbeidsgruppen som jobber med forskjønning av sentrum i
forbindelse med byggingen av Inderøy Helsebygg. Dette skal stå ferdig i mai 2022, og er i
mellomtiden omkranset av metallgjerder. I forprosjektet vil vi se på muligheter og utarbeide planer
for hvordan den totale utsmykningen i sentrum kan bli. Både nå i en mellomfase mens helsebygget
bygges og når det står ferdig. Vi ser for oss en helhetlig tanke på utsmykning i sentrum, fra
Muustrøparken med skulpturparken av Nils Aas og i aksen fra fjord til fjord, fra Kølhagan midt i
tidevannsstrømmen, opp gjennom sentrum, forbi Straumsenteret og ned til Borgenfjorden på andre
siden. Her kan vi søke samarbeid med lokale bedrifter som lager utsmykning som blir karakteristisk
for Straumen med utgangspunkt i lokalhistorien. Inderøy er en bærekraft kommune, og dette vil også
være førende for måten vi tenker på i forhold til utsmykning.
Vi ønsker å etablere en gruppe med frivillige i alderen 66+. Vi ser i vårt daglige virke at det er flere
som har kommet flyttende til Straumen fra grendene, fra hus/gårder og til leiligheter. Her er det et
stort potensial for å skape noe godt sammen. Denne gruppen er pensjonister som selv har uttrykt et
ønske om å bidra. Vi ønsker å gi denne gruppen konkrete arbeidsoppgaver som fyller en funksjon i
bevaring av et trivelig Straumen. Det kan f.eks. være å holde grøntarealer eid av Inderøy kommune

fine og velpleide. Vi tror også at det vil føre til et større eierskap til sentrum og det vil være bra for
mange å få et oppdrag og noe meningsfullt å fylle tiden sin med. Deres bidrag vil også kunne
muliggjøre forskjønning når det offentlige ikke har nok midler til å gjennomføre alt man ser er
nødvendig eller ønsket.
Straumen Aktiv har mange ressurser innad i arbeidsgruppen, blant annet innen markedsføring og
kunstformidling. Vi utgjør et stort bedriftsnettverk totalt sett med mange i styret, og det er mulig vi
kan trekke inn flere i prosjektet. Av bedriftene i Straumen Aktiv er flere også medlemmer i Den
Gyldne Omvei. Frivillig Inderøy og Visit Innherred er også representert i styret. Noen av
styremedlemmene i Straumen Aktiv sitter også i styret i Straumens Dag, som er en egen frivillig
organisasjon som arrangerer en stor markedsdag hver sommer i Straumen sentrum.

Vurdering
Straumen Aktiv kan være et svar på et manglende bindeledd mellom næringsliv, frivillighet og
kommune. Straumen Aktiv kan fremstå som et etterspurt og aktivt bidrag i satsingen for å utvikle
bærekraftige arbeidsplasser samt stimulere til nye arbeidsplasser og verdiskaping. Straumen sentrum
ble kåret til Norges mest attraktive tettsted. Denne prisen vil også forplikte alle i Inderøy til å
fortsette det gode arbeidet som i fellesskap endte med en slik kåring. Her har Straumen Aktiv tatt et
initiativ på vegne av næringsliv og frivillighet for å skape en kobling mot kommunen slik at
samarbeidet kan utvikles over tid.
Målsettingen med Straumen Aktiv som beskrives i søknaden harmonerer godt med det arbeidet som
tidligere ble lagt ned i Inderøy2020-programmet som var en start på den felles innsats som ble lagt
ned av kommunen, frivillighet, innbyggere og næringsliv i samarbeid med fylkeskommunen. Dette
har vært et viktig bidrag for å oppnå pris som tidligere nevnt og viser også at en slik samskaping kan
gi gode resultat over tid. Kommunen har tillit til at Straumen Aktiv kan bli en solid bidragsyter til
eksisterende næringsliv samt nye aktører i tillegg til å være et bindeledd mellom privat og offentlig
tjenesteyting.
Inderøy kommune registrerer behovet som beskrives i søknaden og ser potensialet med at Straumen
Aktiv har tatt en slik rolle. Søknaden har en mangel siden bidrag til egeninnsats skal være minimum
50 %. Ifølge søknad er ikke dette oppfylt slik den framstår. Inderøy kommune stiller seg positiv til
engasjementet, vilje og potensialet til gjennomføring slik det beskrives og vil med det innvilge inntil
200 000,- av søknaden hvorav egeninnsats i form av midler eller arbeid fra søker utgjør den
resterende halvpart.

Konklusjon
Se kommunedirektørens forslag til vedtak.

