
Sammenstilling Idédugnad  
11.-12.desember 2018 
 
 
Formålet for idédugnadene var for å få innspill for hva vi, som øysamfunn kan bruke de 500,000,- som 
Træna vant i Årets Innovasjonspris. 
 

 
 

 
 
Hva ønsker vi å bruke innovasjonsprispenge til?  

- Er det særlige målgrupper som bør prioriteres? 
- Hvor gjør innsatsene mest nytte/effekt? 
- Mange små tiltak eller få store? 
- ALLE innspill ønskes! 

 
I selvær møtte ca 15 personer og på Husøya kom 25 personer. Deltakere var i alle aldrer, fra 
mellomtrinn til pensjonister.  
Fra Træna kommune deltok Moa Björnson, Liv-Hege Martinussen og Per Pedersen (kun 
Husøya). Lærling Ann Lois Hansen deltok på Selvær.  
 
På følgende sider kan man lese sammenstilling av idéer og forslag og se noen bilder fra idéarbeidet. 
 
 
 



 
 
 
Sammenstilling 
 
Mange av forslagene som kom opp handler om å fokusere på ungdommene i kommunen.  
 
Grendahuset som et allbrukshus blir nevt i mange grupper og mange ser positivt på å 
fortsette pusse opp slik at det blir greit å vare der for både ungdom, foreninger og voksne.  
 
Mange vil ha innsatser som gir effekt her og nå, og som er synlige for folk flest.  
 
Det poengteres at det er bra med flere tiltak, men ønskelistene er lengre en tilskuddet så det 
må prioriteres og de fleste er enige i at det er bedre med få store tiltak enn mange små. 
 
Bolyst og trivsel i offentlig miljø, samt aktiviteter i utendørsmiljø kommer opp blant 
forslagene. 
 
Foreningsvirksomhet og aktiviteter for eldre også viktige. 
 
Satsting på innsatser som skaper lokal stolthet 
 
Flere forslag som kommer opp er gode idéer som kan arbeides videre med i andre prosjekter 
eller kan gjennomføres uansett innovasjonsprispengene.  
 
Samlingene var veldig positive, og viste hvor mange gode idéer havfolket har.  
Takk til alle som deltok til en positiv og konstruktiv idédugnad! 
 
 
Hva skjer nå? 
 
Idéene sammenstilles og bearbeides. Forslag blir lagt frem i vårens 
kommunestyremøte/formannskap. 
De som ikke hadde mulighet å nærvere på idédugnaden kan melde inn forslag eller tanker til 
post@trana.kommune.no eller til moa@trana.kommune.no  

mailto:post@trana.kommune.no
mailto:moa@trana.kommune.no


Sammendrag fra Idèdugnad på Selvær, Fiskernes Kapell, 11.des  
kl 17:30 – 19:30 
 
 

  
 

Ca 15 deltakere møtte opp. 
 
Innspill fra grupper (usortert) 
  

• Gatelys 
• tilrettelegging på skolen for matlaging,  
• oppgradering av lekeplassen 
• ungdomsaktiviteter 
• trim/yoga 

• tilbud for de eldre, cafè og 
aktivitetssenter. For både det å holde 
seg i aktivitet og det sosiale samværet 
som er viktig for alle oss her på øyene.  

• Basseng 

• turer for pensjonister som ikke 
kommer seg ut 

• Møteplass for eldre 

• Sauna/badstue og badeplass 

• Skolekjøkken – oppgradering 

• Oppgradering lekeplass 

• Campingplass for begrenset antall 
bobiler og telt – vann strøm & 
toalett 

• Atkviteter som bowling mm 

• Bårehus 

• Turistinformasjon 

• Turistapp 
 

 

• Æ-fugl museum 

• Bedre håndtering av marint avfall – 
oppgradering av stasjon 

• Prosjekt på fugler i selvær 

• Miljøvernprosjekt 

• Teknolog in Residence 

• Bonde in Residence 

• Basseng 

• Rebusløp 

• Fokus på eldre + ungdom på både 
Husøy & Selvær 

• Bidra til felleslokaer, grendahus 
Husøya – allbrukshus 

• Galleri, kunst og kulturhus 

• Hvis vi setter innsatser på barn & 
ungdom så kommer det gi tilbake 
til samfunnet på lenger sikt 

• Kino 

• Innsatser bør vare varige – og ha 
sikte på 5-10 år. Men må også sees 
her og nå 

• Bo & opplevelsessenter på Husøya 
(prosjektsatsing lenger sikt) 

• Kurs for sauehold Selvær 

 



Innspill fra Møte på Husøy, Rorbuferien 12. desk l 18-20 
 

  
 
25 deltakere møtte opp 
 
Innspill fra grupper (usortert) 
 

• Tilskudd til lag og foreninger 

• Ungdomslokale 

• Prøvebo-prosjekt på Træna 

• Do på Holmen 

• Utbedring badstue-naustet med 
brygge/platting 

• Badeplass Jannesvågen 

• Startpakke til tilflyttere 

• Utbedring av Grendahuset 
 

 

• Badstue, stige/flytebrygge 

• Ungdomsskoleelevene 

• Aktivitetspark 

• Klubbhus 

• Grendahuset - Vask og vann, 
opprustning, oppgradere 
leligheten, kodelås) 

 

• 500 000 er en bra sum, men det er i 
store sammenheng ikke så mye. 
Viktig å bruke på riktig måte og at 
det får varighet over tid 

• Ungdomsklubblokale 

• Hotellprosjekt Aloha Inn 

• Ungdomshus/Grendahus – har man 
det bra når man er ung så kommer 
man tilbake! 

• Reparer basseng 
 

• Fjøs og hest ☺ 

• Zipline  

• Lavvo i storvika 

• Et naust hvor man kan inrette som 
base for kajakker og robåter 

• Vi ønsker helst at alle penger blir 
satset på «ett» tiltak, slik at det blir 
noe av 
 

• Viktigste målgrupp: Barn & unge 

• Bolystformål viktige 

• Må vare innsatser med HER & NÅ 

• Grendahuset potensiale å brukes til 
mye, både ungdommer, lag, 
foreninger og eldre 

• Små drypp og nedslagsfelt kan bli til 
noe om det gjørs med en rød tråd 

• Innovasjon, trivsel, her og nå, må 
komme nedenfra 

• Sanitærforhold på Grendahuset 

• Synlige tiltak 

• Opprustning i offentlig miljø – 
skaper stolthet og trivsel 

• Bolyst viktig 



• Satse på entréen til Træna (kai, 
hjella, jannesvågen) 

• Aktiviteter i offentlig rom 

• Og aktiviteter for ungdommer/barn 

• Dart, gapahuk, gangveier.. 

• Innsatser for foreninger som 
kommer alle til gode, for eksempel 
revygruppen trenger vegger i hallen 
og system for å lage black box 
enklere. Da kan det brukes oftere 

• (ref til innspill som kommet per 
mail) 

 

• Hvis vi klarer å lande på noe der vi 
kan gå inn med en større sum 
(500 000 kr) kan disse veksles opp 
og bli til like mye i støtte fra fonds. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bilder fra alle gruppenes plakater: 
 
 
 

   
 

   



     
 

  
  

   
 

 


