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Rådmannen har ordet

Her ser vi bruprosjektet som kan være et alternativ til tunnell 
under Velfjorden.
 - Entrepenørkostnader: 600 - 650,000 kr. per løpemeter
 - Estimert lengde: 2300 m
 - Totalkost basert på prisnivå IQ 2015: 1,3 - 1,5 milliarder
 - Leveringstid 2-3 mnd
 - Kapasitet: opp til 20,000 biler daglig

Her kommer en ny utgave av Vevelstadposten. Det er mye som 
skjer i Vevelstad og i verden. Verden blir stadig mindre. Det 
merker vi her ved at Vevelstad sin befolkning har sin bakgrunn 
i  ca 20 ulike nasjonaliteter. Folk flytter mer enn før og akkurat 
nå er vi inne i en tid med en stor flyktningestrøm til Europa. 
Vevelstad er med og tar sin del av det nasjonale ansvaret og 
mange er her med og legger til rette for at dette skal gå bra. 
Flyktningsituasjonen i Europa utfordrer oss i dag og vil svært 
sannsynlig gjøre det i mange år framover. Vevelstad har plass og 
hjerterom og det er veldig fint at det stilles opp.
Mange saker står på dagsorden for Vevelstad kommune. 

Kommunestruktur
Her er det foretatt en utredning av ulike modeller for en evt ny 
kommunestruktur der Vevelstad er med. Før det tas endelig 
stilling til spørsmålet skal befolkningen høres og vi skal svare 
for ti kriterier som staten har satt opp. Det handler kort om på 
hvilket vis vi framover kan drifte kommunen med de tjenester 
befolkningen skal ha. Denne utredningen vil bli lagt fram på de 
folkemøtene som vil bli avholdt. De må avholdes i løpet av mars 
/ april neste år.

Kommunikasjon – ferjer, hurtigbåt, 
broforbindelser
Fylkeskommunen, som har ansvaret for drift av buss, ferjer og 
hurtigbåt har invitert til deltakelse av en ny regional transport-
plan for Søndre Helgeland.

Bygging av boliger
Kommunen bygger nå fire nye boliger. Det er utleieboliger 
spesielt rettet mot flyktninger. De vil stå ferdige i løpet av første 
halvår i 2016. De vil ha en nøktern standard og i henhold til de 
krav og retningslinjer som Husbanken setter.

Utvikling av de kommunale tjenestene
Helse og omsorgssektoren er det største området i Vevelstad. 
Framover skal det utredes andre måter å løse arbeidsoppgavene 
på. Det handler om bygninger og organisering. Det legges 
opp til en prosess der brukere, ansatte og politikere er med 
hele veien fra start til mål. Volumet på tjenestene kommer til å 
øke i årene som kommer og vi må lag få til et opplegg som er 
bærekraftig med hensyn til kvalitet og økonomi. Kommunesty-
ret har  også bedt om en konsekvensutredning av eventuelle 
endringer rundt opplegget på Visthus oppvekstsenter. Dette må 
skje i løpet av vinteren og det legges opp til et møte med oppsit-
terene i området før jul.
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Vevelstad midt i verden



Som ny ordfører i Vevelstad ønsker jeg med dette først og 
fremst å takke for tilliten, samtidig vil jeg rette en stor takk til 
Ken-Richard for det utrettelige arbeidet han har lagt ned for 
kommunen vår de siste tolv årene. Det nye kommunestyret 
består av 6 menn og 7 kvinner som alle har erfaring fra lokalpo-
litikken, og jeg ser fram til et godt samarbeid til det beste for 
Vevelstads innbyggere. For at vi skal kunne bestå og utvikle 
oss i tråd med samfunnet rundt oss, kreves innsats og engasje-
ment – både fra politikere og alle andre innbyggere. Vi må ikke 
glemme at kommunen er «vi», ikke «de»!

Vi har alle som mål å sørge for 
gode tjenester til våre innbyg-
gere, og vi ønsker fortsatt å 
være bedre enn gjennomsnittet 
på områder som barnehage, 
skole og eldreomsorg. Det 
skal være godt å bo i Vevel-
stad, uavhengig av hvor man 
er i livet. Sammenlignet med 
mange rundt oss skal vi være 
stolte av de tjenestene kommu-
nen yter, men vi skal hele tiden 
strebe etter forbedring.

I tiden framover trenger vi å 
utvikle nye arbeidsplasser og 
øke tilflytting, det ene avhenger 
av det andre. Vi må bli et sted 
ungdommen flytter tilbake til 
etter endt utdanning, vi må 
skape en positiv følelse av sted-
sidentitet blant den oppvok-
sende generasjon. Utfordringer 
knyttet til dette er vi ikke alene 
om, trenden med fraflytting 
finner vi over hele Nordland 
og Distrikts-Norge for øvrig, 
unntatt i byene. Her er det store 
utfordringer på mange områder, 
men vi må ikke glemme at mye av grunnlaget for tilhørighet 
legges i den daglige samtalen. Er vi flinke nok til å framheve 
kvaliteter ved å bo slik vi gjør til barn og unge? Bidrar vi sterkt 
nok til å skape stolte vevelstadværinger?

Et av de viktigste områdene det må satses på for å opprettholde 
aktiviteten, er selvsagt samferdsel. Det har blitt, og vil fortsatt 
bli, jobbet iherdig med bedring av kommunikasjon i og til Vev-
elstad. Nå trues det på nytt med kutt i ferje- og hurtigbåtruter 
grunnet betydelig reduksjon i midler til Nordland fylke, og 
vi skal igjen kjempe for å beholde det vi mener er et absolutt 

minimumskrav. Samtidig må vi få sentrale politikere til å se 
den store verdiskapingen som skjer, og ikke minst kan skje, her 
på Helgelandskysten. Skal vi kunne se på området rundt oss 
som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, er vi nødt til å få 
forståelse for at det trengs mer framtidsrettede samferdselsløs-
ninger. Store investeringer som knytter søndre og ytre deler 
av Helgeland sammen vil lønne seg på sikt. Vi må derfor ha to 
tanker i hodet samtidig – vi må ha levelige ferje- og hurtigbåttil-
bud her og nå, og samtidig må vi satse for at framtidige gener-
asjoner skal kunne bo, arbeide og trives her. Med framtidsrettet 
satsing mener jeg ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund og 

Sandnessjøen – det skjer ikke 
over natta, men vi må enes om 
løsninger og stå sammen. De 
har lyktes andre steder i landet, 
nå er det vår tur!

I 2016 feirer Vevelstad 100 år 
som egen kommune. I samar-
beid med andre håper kommu-
nen å kunne gjennomføre flere 
markeringer i løpet av året – 
forhåpentligvis starter det med 
en felles nyttårsfest. I juli måned 
arrangeres Vevelstaddagene, og 
da får vi også for første gang se 
Vevelstadspelet. Kanskje blir det 
jubileumsmarsj på våren, båtko-
rtesje inn Vistenfjorden i løpet 
av høsten og familiegudstjeneste 
i vår flotte kirke på slutten av 
året. Og Kongen og Dronningen 
har fått invitasjon…

Som en avslutning ønsker jeg å 
rette fokus mot begrepet trivsel. 
Hva gjør vi for at andre skal 
trives, og hva trives du med? Vi 
vil alle oppleve situasjoner i livet 

hvor noen nær oss føler mistriv-
sel. Da det er det viktig å ta tak – vi må snakke med hverandre, 
vi må lytte, og samtidig prøve å se situasjonen fra den andre 
siden. «Vi snakker med, og ikke om», er en god leveregel. Vi må 
rett og slett være gode medmennesker, både for de nærmeste og 
for andre i samfunnet som kanskje har større utfordringer enn 
oss selv. Vi må få hverandre til å trives! 

Vær ærlig, vis respekt, ha tillit.
Kari Anne Bøkestad Andreassen
Ordfører

Kjære 
vevelstadværinger!
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I fjor vedtok kommunestyret å bosette inntil 20 flyktninger i 
perioden 2014 – 2016.
Administrasjonen og de ulike kommunale tjenestene arbeidet 
med plan og tilrettelegging for å kunne ta i mot våre nye inn-
byggerne på en best mulig måte.

Den 23. oktober 2014 var det folkemøte på Allb-
rukshuset. Flyktningkonsulent Magne Pettersen fra 
Brønnøy skulle komme og holde et foredrag og in-
formere om nabokommunens erfaringer med boset-
ting. Dessverre ble han forhindret på grunn av sterk 
vind og ferje som ikke gikk, men de oppmøtte fikk 
likevel god  informasjon om bosetting av to barne-
familier på til sammen 10 kongolesere. 
Det ble servert kaffe og vafler, og de mellom 50 og 
60 frammøtte fikk svar på sine spørsmål. Mange tok 
seg tid til å bli sittende med en ekstra kopp kaffe etter 
endt møte og stemningen var positiv og god. 
Over kaffekoppen denne kvelden ble snakket om 
muligheten til å få i gang en frivillig gruppe for å in-
nlemme de nye Vevelstadværingene på en god måte i 
bygda. 
Vi ble også fortalt at det skulle strikkes nyttige og 
varme gaver til våre nye innbyggere…

Familiene som kom hit fra en flyktningleir i Uganda 
først i desember i fjor har barn som går i barnehage 
og på sentralskolen, mens de voksne går på vokse-
nopplæring i Brønnøysund og har språkarbeidsplass 
her i kommunen.   

Våre nye innbyggere sier de har funnet seg godt til 
rette og vi er alle svært takknemlige for frivillige 
som stiller opp. Noen er vertsfamilier, andre under-
viser i norsk og deler sine datakunnskaper i regi av 
frivilligsentralen, flere har gått i besøk og har også 
hatt med gaver. Dette er veldig positivt og viser at 
Vevelstad-væringer er inkluderende og positive folk. 
Håpet er at våre nye innbyggere skal få gode nettverk 
og at de skal trives godt sammen med oss. Så fortsett- 
ikke nøl med å ta kontakt; gå i besøk, inviter med på 
fritidsaktiviteter, på besøk osv.   

Vevelstad er en god kommune 
å bo i, og vi tror at også skal 

bli en god hjemkommune for de 
som flytter hit til oss

Praksisplass
Etter noen måneder med opplæring ble det utpå 
vinteren behov for språkpraksisplasser for de voksne 
som går i introduksjonsprogrammet. Det er viktig 
at våre nye innbyggere på disse arbeidsplassene får 
trening i å snakke norsk og at de får lære om spillere-
glene i arbeidslivet. 
Etter hvert som språkkunnskapene blir bedre, vil 
det bli behov for arbeidspraksisplasser. Det vil da 
selvfølgelig være viktig å finne praksisplasser som er 
rettet inn mot yrker som passer den enkelte, men det 
er samtidig en unik mulighet for å lære opp framtidig 
arbeidskraft.

Vevelstad kommune har sagt ja til å stille med både 
språk- og praksisplasser, men vi ber også eksterne 
bedrifter om å ta kontakt dersom dere har mulighet 
til å stille slike plasser til rådighet. 
Det er verd å merke seg at ordningen ikke innebærer 
lønnskostnader.

NAV kan i enkelte tilfeller samarbeide med arbeid-
splasser som trenger arbeidskraft, blant annet med 
lønnstilskudd.

Flyktningtjenesten
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Gjennom 2015 har det skjedd mye på museet i 
Vevelstad. Vi kan se tilbake på en veldig god 
sesong med, per ultimo september, 3822 besøkende. 
Majoriteten av besøkende er turister samt noen 
forhåndsbestilte grupper. Tilbakemeldinger fra 
våre besøkende er at de blir positivt overrasket over 
hvor flott museumsområde kommunen har – noe 
jeg er sikker på gjør oss alle stolt. Og ikke minst er 
besøkende imponert over vår vakre nabo – Vevelstad 
kirke. 

Mange av dere har sikkert lagt merke til at museet nå 
har fått offisielle severdighetsskilt (brune skilt med 
symbol/tekst). Det er langt fra en selvfølge at man 
får slike skilt, men fordi museet i Vevelstad oppfyller 
krav om antall åpningsdager per år, informasjon på 
minst tre språk samt en anbefaling fra Nordland 
fylkeskommune ble vi tildelt dette kvalitetsstempelet 
i form av store severdighetsskilt. Her må det skytes 
inn at uten oversettelseshjelp fra John Lockhart og 
Knut Bantow hadde vi ikke oppfylt kravene. En stor 
takk går til de begge for det omfattende 
oversettelsesarbeid de har bidratt med. En dugnad til 
gode for alle som ønsker mange flere besøkende til 
Vevelstad! Gjennom et godt samarbeid med Statens 
vegvesen ble skiltene satt opp i god tid før sesong, 
og dette har vært et viktig redskap for å få opp antall 
impulsgjester. 

Ny leke- og skoleutstilling
I skottet i 
Mariannastua presenterer vi gamle skolepulter og et kateter fra 
Høyholm skole i kombinasjon med plansjer som sikker mange 
husker fra sin egen skoleundervisning. I tillegg er det laget en 
ny leketøyutstilling som viser en rekke forskjellige leker datert 
til det 19. århundre – alt fra hjemmelagede dyreleker i tre til 
fabrikkproduserte biler. 

Ny utstilling med berg- og 
mineralsamling.

Som sikkert mange av dere kjenner til sørget Arnt O. Åsvang 
for innsamling av ulike berg- og 
minerealtyper, ikke bare fra Vevelstad, men fra hele Norge med 
hovedvekt på vårt fylke. Det er til og med flotte fossiler fra 
Svalbard! Mye arbeid er lagt ned i å utarbeide et rom som gjør 
ære på kommunens 
interessante samling. Takket være spesialtilpasset hyller, som 
går fra gulv til tak, laget hos Vevelstad Trevare har vi i år vist 
frem en vesentlig større del av samlingen. Det har vært en stor 
glede å vise frem denne nye utstillingen til alle våre besøkende. 
Basert på tilbakemeldinger fra de mange som har sett utstill-

ingen er geologi et emne som fenger. 

Nytt filmrom
I kombinasjon med berg- og mineralsamlingen har vi laget et 
«filmrom» 
hvor vi viser filmen «Eventyret Helgeland», 
en informasjonsfilm om Trollfjell Geopark samt om Norges 
geologiske nasjonalmonument – Leka. Øya Leka i Nord-Trøn-
delag er det eneste stedet her i landet hvor vi kan foreta en geol-
ogisk reise inn i Jordens indre, fra havbunnen og inn i mantel-
en, og i verdenssammenheng er geologien på Leka unik. De helt 
spesielle gulbrune bergartene var lenge en gåte for forskerne, 
men etter hvert ble det klart at på Leka finnes et komplett snitt 
gjennom havbunnsskorpen og ned i mantelen, jordas indre. På 
Leka finner vi også Moho, grensen mellom skorpe og mantel. 
Bare få andre steder i verden er det mulig å studere så dype 
deler av havbunnen på nært hold. Bergartene her befant seg 
minst 10–20 kilometer nede i jorda, og ble dannet for mellom 
500 og 470 millioner år siden. 

Helgeland Museum avd. Vevelstad
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Helgeland Museum avd. Vevelstad
Utendørsutstilling

I tillegg til nyheter innendørs er det arbeidet mye 
med utendørsutstillinger. 

 - Bygningsskilt
Nytt av året er bygningsskilt montert 
på hvert hus som forteller en husets 
historikk, viser bilde av opprinnelig plas-
sering samt et glimt av interiøret. Rita 
Eliassen har gjort en kjempejobb med å 
skrive tekster til de ulike bygningene. 

 - Geospiral

På museet i Vevelstad har vi et ekstra ansvar for å formidle 
regionens geologi og bergkunst, og i den forbindelse ble det 
i år montert en geospiral. Brønnøy Kalk ble kontaktet med 
forespørsel om de kunne bidra med stein – noe de umiddelbart 
sa ja til og i tillegg sponset.  Som dere ser på bildet er det et flott 
innslag og mange har kommet på besøk utelukkende for å se 
Vevelstad nye museale attraksjon. 

 - Blomsterskilt
Som sikker mange er kjent med 
ble det i fjor opparbeidet flere nye 
blomsterbed og satt opp infoskilt 
ved utvalgte blomster. Dette pros-
jektet er stadig under utvidelse, og 
det arbeides i skrivende stund med 
flere nye skilt. 

 - Skytterskive
På gamle bilder av Vevelstad 
Bygdemuseum da bygget 
fremdeles stod på østsiden av 
Kystriksveien, ser vi skytter-
skiven (VEB.G0194) montert 
på stativ. 

Skiven kom aldri opp igjen da 
bygget (Dortheastua) ble flyttet 
ned på museumsområdet – den ble stående på baksiden av in-
fotavlen rett ved inngangen til museet. Takket være Erik Solsem 
har den gamle skytterskiven igjen kommet til heder og ære, og 
står nå i et stativ ved siden av Grønbech-smia inne på museum-
sområdet. Arnt O. Åsvang tok skiven inn i gjenstandssamlingen 
allerede i 1966, og har skrevet følgende: «Skytterskiven tilhørt 
Vevelstads Skytterlag som ble stiftet 31/4 1885. Når skiven ble 
anskaffet er uvisst. Sist skytterskiven på Tyskermoen var i bruk 
- 1904 da laget ble oppløst. Skiven har senere ligget der til 1964 
da den ble nedkjørt til museet.» 

Vedlikeholdsarbeid
Vedlikehold av museumsbygningene er et evigvarende abeid. 
Så som i fjor er det også i år nedlagt flere måneder med vedlike-
holdsarbeid. Maiken K. Nilsen er en ener på praktisk arbeid, og 
på bildet ser dere at hun er i full gang med maling av taket på 
Brennevinsbua. Både tak og vegger på ulike bygg er oppgradert 
i år. Det mest omfattende prosjektet var utskiftning av vestveg-
gen på Retiro-fjøset samt ny 
låvebro og –dør. Det sistnevnte 
arbeidet ble utført av innkjøpt 
hjelp. Vi får mange oppløftende 
tilbakemeldinger fra gjester om 
at museumsanlegget er godt 
vedlikeholdt og en pryd for 
øyet.
 

Vertskapsrollen
Det er en selvfølgelighet at 
vi har stort fokus på mu-
seet hva gjelder å ta godt 
i mot vårebesøkende. I 
år har Thea Wikstrøm arbeidet 
på museet, og hun er en for-
midler av høyeste rang. Alle 
flotte tilbakemeldinger fra våre 
besøkende om hvor godt de ble 
tatt i mot er med på å styrke 
Vevelstad som reiselivsdesti-
nasjon. Det er noe vi alle gleder 
oss over. 
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Den 17.09.15 hadde vi offisiell åpning av den flotte gapahuken 
vår. Gapahuken er finansiert med midler fra helsedirektoratet i 
forbindelse med oppretteles av dagaktivitetsplasser for hjemme-
boende med demens eller under utredning for demens. I tilegg 
har helselaget søkt nasjonalforeningen for folkehelse om midler 
og gjennom kommunen har vi fått 10.000 og hjelp til grunnar-
beidet.
Det møtte opp rundt 40 stykker på selve åpningen, der det ble 
servert vaffler og bålkaffe. I tilegg fikk vi besøk av ordføreren 
som klippet snoren. Han overrakte samtidig to epletrær som nå 
er godt plantet i jorden.
I forkant av selve åpningen ble det arrangert en navnekonku-
ranse. Hva skal gapahuken hete? Det kom inn hele ni forslag, 
men bare et navn kunne vinne. Det ble SOLGLIMT-forslaget 
kom fra Lolly Nilsen.
Så nå er Solglimt døpt, det 
mangler kun skiltet. Alle er 
velkommen til å bruke gapa-
huken. Spesielt skole og barne-
hage. Samtidig håper vi at det 
er noen glade barn som stikker 
innom og kanskje synger en 
sang av og til.

Tusen takk til alle som møtte, 
og for god hjelp fra helselaget 
og frivillighetsentralen.

Avdelingsykepleier ved 
Vevelstad sykehjem.

	  

	  Overgang til 
multidose

Alle brukere av hjemmesyke-
pleien i Vevelstad kommune 
som har hjelp til administre-
ring av medikamenter, går nå 
over til multidose. Det vil si 
at medikamentene kommer 
ferdig opplagt fra produsen-
tene av multidose. De kommer 
i ruller av små poser som er påført navn, fødselsdata, hvilke 
medikament, dato og klokkeslett. Selve opplæringen er det 
hjemmesykepleien som foretar. Vi håper å få dette gjennomført 
innen utgangen av oktober 2015. 
Avdelingsykepleier ved vevelstad sykehjem.

Åpningen av gapahuken
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Grønlihumpen er et flott turmål som anbefales på det varmeste! 
Stien fra sentrum i Vevelstad vil bli merket innen neste sommer, 
med retningsskilt, varder og starttavle.

I forbindelse med Vevelstad kommunes 100-årsjubileum i 2016 
er det satt ned en gruppe som jobber med å samle stoff og bilder 
til ei bok om Vevelstads 100 år som egen kommune.
Historielaget har en god del bilder i eget arkiv men ønsker 
seg masse nye bilder, både fra «før og nå», fra store og små 
hendinger som har vært i kommunen disse årene.Men også fra 
dagliglivet; fra skole, jordbruk, fiske mm.

Ta kontakt med en av disse damene om du har bilder vi kan få 
bruke i boka:
Ingegjerd Arnes, mobil nr 456 11 208
Turid Færøy, mobil nr 911 38 021
Beate Andorsen, mobil nr 916 43 009

Varden på Grønlihumpen ble bygd i 1966 til minne om tann-
lege Almendingen som omkom i et snøskred i 1952 rett under 
«humpen». Varden ble bygd av Vevelstad idrettslag med Arnt O. 
Åsvang i spissen. Vinteren 2014 raste varden sammen etter å ha 
«stått han av» i nesten 50 år.

Nå er varden bygd opp igjen av Jan Kristiansen, med hjelp av 
Johanne Kristiansen. Det er også kommet på plass en minne-
plakett, denne har etterkommerene til Almendingen, Anne-Lise 
og Arnt Almendingen sammen med Kyrre Grønbech vært oppe 
og montert. 

I tillegg er det på plass ny turkasse sponset av Brønnøy Turlag. 
Takk til alle som har bidratt, spesielt til Jan Kristiansen som har 
gjort den tyngste jobben!

Varden på 
Grønlihumpen

Historie laget 
ønsker hjelp
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Nytt søknadsskjema og en del nye regler om tilskudd til av-
løsning ved sykdom og fødsel
Det nye søknadsskjemaet finner du på kommunens hjemme-
side, under:
Skjemaer/Landbruk/diverse skjema til bruk i landbruket 
Sammen med skjemaet ligger en veiledning til søknaden.
Du kan også få dette ved henvendelse til Plan og ressursavde-
linga.

Dokumentasjon som kreves i alle saker:

-Dokumentasjon for utgifter
-Dokumentasjon for at den avløste har minst ½ G i næring-
sinntekt fra foretaket
(utskrift av godkjent ligning. For avløsning utført i 2015 er det 
inntekt i 2012 og 2013 som er avgjørende)
- Evt.dokumentasjon for at søker kan opptre på vegne av fore-
taket
(fullmakt fra innehaver av ENK til ektefelle/partner)

Dokumentasjon avhengig av årsak til av-
løsning:

-Sykemelding
-Erklæring fra lege/behandlingssted
-Kopi av vedtak om stønad fra NAV (svangerskap- eller forel-
drepenger, engangsstønad ved fødsel)
-Bekreftelse på adopsjon/omsorgsovertakelse
-Dokumentasjon for evt. Inntekter den avløste hadde(eller 
kunne hatt) i avløsningsperioden:
For eksempel utskrift fra «dine utbetalinger» på navn.no, 
lønnsslipp, møtegodtgjørelse eller honorar. Dersom den avløste 
kunne ha fått stønad fra NAV i avløsningsperioden må det do-
kumenteres hvor mye dette ville utgjort selv om vedkommende 
av en eller annen grunn ikke har søkt slik stønad.

Søknadsfristen er 3 måneder etter siste dag i perioden det søkes 
tilskudd til avløsning for.
Søker plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for 
tilskuddet

Diverse info om produksjonstilskudd
Det er to årlige søknadsrunder, med frist innen 20.august og 20. 
januar. Søknadene skal helst leveres via ALTINN, men fremde-
les er det mulig å levere papirsøknader.

Søknadene kan leveres inntil 1 måned etter de fastsatte fristene 
uten å bli avvist, men utbetalingen reduseres med kr 1000,- for 
hver dag forsinkelsen varer.  
Dersom søker ønsker å endre søknadsopplysningene vil dette 
bli regnet som innsending av ny søknad, noe som vil medføre 
trekk på kr 1000,- pr virkedag etter søknadsfristen.
Når kommunen behandler søknadene kan vi kreve innsyn i do-
kumentasjon for de deler av driften som er relevant for å kunne 
ferdigbehandle søknaden.
Husk også at du som søker om tilskudd skal kjenne reglene i 
jordbruksavtalen og relevante forskrifter.
De aktuelle dokumentene finnes på Landbruksdirektoratets 
nettside under:
Produksjon og marked – Produksjonstilskudd – Aktuell 
søknadsomgang 

Søknadsrunde 20.august 2015 
Mangler du gjødslingsplan er det grunnlag for en avkorting på 
20 % i det totale areal- og kulturlandskapstilskuddet. Bruker 
du plantevernmidler og ikke har journal over dette, fører det til 
en avkorting på 20 % av det totale areal- og kulturlandskapstil-
skuddet. 
Nytt fra i år er at samdrifter med beitedyr må oppgi beitearealet 
i sin søknad for å få utbetalt areal- og kulturlandskapstilskudd 
for dette. 

Husk også at du skal kunne dokumentere:

-beitetidsrom og antall dyr på beite
-kalving/dyr slaktet
I høst har alle søknadstallene på areal blitt endret i hht det som 
fremkommer på Gårdskart på nett.

Søknadsrunde 20.januar 2016
Grunnlaget for fastsetting av tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid er det antall dyr foretaket disponerte per 1.1.2015 og an-
tall slaktegriser, griser solgt som livdyr med levende vekt minst 
50 kr, gjess, kalkuner, ender, livkyllinger og slaktekyllinger 
slakta eller solgt som livdyr i 2014.
Maksimalbeløpet er kr 74.200,-, nedre grense for krav om 
tilskudd er kr 5.000,-.
Alle typer foretak må kunne dokumentere utgiftene de har hatt 
til avløsning.
Avløsertilskuddet kan nå bare utbetales til søker av tilskuddet.

Informasjon fra Plan-
og ressursavdelinga



Den 1. juli 2015 ble det gjort noen forenklinger i byggereglene. 
Oppføring av garasje og frittliggende bygninger
I tilfelle kommuneplanens arealdel og andre plan- og regelverk 
tillater det, kan du bygge garasje eller annen frittliggende 
bygning på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til 
kommunen eller varsle naboen. Dette gjelder bebygd tomt og 
for bygning som ikke brukes til beboelse og som bl.a. ikke ligger 
i strandsonen. Sjekk LNF-status på området!  Forutsatt at plan- 
og regelverk tillater det, gjelder følgende:
-Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
-Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, 
og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten 
din
-Garasjen kan ikke ha kjeller
-Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbev-
aringsloft
-Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
-Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
-Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsled-
ninger
Før du begynner er det lurt å kontakte kommunen for å få tak i
-situasjonskart for din eiendom
-kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan
-kommunale vedtekter

Sett deg godt inn i disse dokumentene før du starter byggingen. 
De gir blant annet svar på:
-hva du har lov til å bygge på eiendommen din
-hvor du har lov til å bygge på eiendommen din
hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din

Snakk med naboen!
Selv om du ikke må sende ut nabovarsel hvis du slipper å søke, 
kan det være smart å informere naboen om byggingen. Husk 
at dere antagelig skal være naboer lenge, og at de fleste naboer 
synes det er hyggelig å bli informert på forhånd.

Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir 
fulgt når du bygger! Kontakt kommunen om du er usikker på 
om du kan bygge uten å søke.

På Direktoratet for Byggkvalitet sin hjemmeside (www.dibk.no) 
finner du bl.a. en veileder for bygg uten å søke, søknadskjema 
og annen nyttig informasjon om bygg.

Tiltak i strandsonen - utlegging av fly-
tebrygge og bygging av naust mv.
Tiltak i strandsonen og langs vassdrag, som utlegging av flyte-
brygger og oppføring av naust og hytter, er i henhold til plan- 
og bygningsloven (PBL) § 1-8 forbudt, i tilfelle ikke annet er 
fastsatt i kommuneplanens arealdel eller en reguleringsplan. 
I stort sett i hele kommunen, krever tiltak i strandsonen søknad 
og tillatelse. I tillegg kreves det oftest en søknad om dispensas-
jon fra § 1-8. Saksbehandlingstiden for søknader som omfatter 
dispensasjon blir forholdsvis lang, fordi slike søknader krever 
en uttalelse fra berørte myndigheter som f.eks. Fylkesmannen 
i Nordland og Nordland fylkeskommune. Ved henvendelse til 
kommunen får du vite hva som kreves for din søknad om tiltak 
i strandsonen.

Avkjørsel fra fylkesveg og riksveg eller 
tiltak i byggegrense fra Fv og Rv.
Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? 
Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesveg må du huske 
å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder 
for avkjørsel og byggegrense for din eiendom. Ligger eiendom-
men langs en kommunal veg må du sjekke dette med kommu-
nen. 

Ifølge Veglova § 29 er byggegrense fra fylkesveg og riksveg 50 m 
og fra gang- og sykkelveg er avstanden 15 m. 

Fra 1. juli 2015 ble byggereglene forenklet for tiltak på bebygde 
eiendommer. Disse endringene gjelder ikke for avkjørsler og 
byggegrenser til offentlig veg. Hvis eiendommen ligger langs en 
riks- eller fylkesveg, så er det, som før, nødvendig med tillatelse 
eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

-Bygging av ny avkjørsel
-Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
-Bygningers avstand fra offentlig veg
-Anlegg av ledninger med videre over, under eller langs vegen

Er dette tilfelle må du søke Statens vegvesen om ny avkjørsel 
eller dispensasjon fra byggegrensene, før kommunen kan be-
handle søknaden. 

Ta kontakt med Statens vegvesen eller gå in på SVV sin hjem-
meside (www.vegvesen.no) for å få vite mer.

Endringer i bygge-
reglene fra 1. juli 2015
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Arbeidet med å ta vare på Auslia pågår jevnlig. Helga 19. – 
21.juni var det dugnad, det var til sammen 6 stk som deltok. To 
av veggene på huset ble malt utvendig, det ble hogget ved og 
tak og vegger på stua ble malt. Vinduene har vært hos Vevelstad 
Trevare for maling og kitting. De er nå kommet på plass igjen 
og vinduene er like flotte som de skulle vært nye!

Lørdag den 5.september var 
det gudstjeneste på Auslia, med 
både biskop, prost, prest og 
ordfører til stede. Til sammen 
var det 17 stk som var på Auslia 
denne lørdagen.

Det gjenstår fortsatt en del ved-
likehold både ute og inne, og 
det «gror» igjen rundt gården 
så det er stort behov for mer 
«skoging». Vi vil forsøke med 
ny dugnadshelg nå i høst, og 
håper at mange vil ha anledning 
til å delta!

Auslia fjellgård



Ny DistriktsMobil 
I begynnelsen av september fikk vi en ny bil til DistriktsMo-
bilen. I følge sjåførene går den som den suser. Og alle virker 
veldig fornøyde med kjøreegenskapene og utseende.
Vi har også fått oss en ny telefon i begynnelsen av novem-
ber, dermed håper vi at eventuelle problemene med å få tak i 
sjåførene er løst nå!

DistriktsMobilen har åpent: 
ma.-to. 7.30-16.30
fr.-lø. åpent hele døgnet
sø. åpent til 16.30

På dagstid koster det kr.35 per person per tur, etter 16.30 er det 
kr.50. Bilen er ikke utstyrt med kortterminal.
Ønsker du tur utenom åpningstider må det bestilles før 
kl.16.30.
DistriktsMobilen har telefon nummer: 95083011.
GOD TUR

Ledsager og pasientreiseregning
Frivilligsentralen har inngått en avtale med pasientreiser. 
Dermed kan det tas kontakt med frivilligsentralen når en 
pasient har behov for en ledsager. Så er vi behjelpelig med å 
skaffe ledsager, og eventuelt planlegge reisen. Etter reisen er 
sentralen behjelpelig med utfylling av reiseregningen slik at 
både pasient og ledsager får igjen det de har krav på.

Kosta Nada
Utlån- og utstyrsentral og bruktbutikken Kosta Nada har åpen 
hver første lørdag i måneden mellom kl.12.00-14.00.
Ellers kan du alltid stikke innom når jeg er på kontoret til 
frivilligsentralen. Vi låner ut bilstoler, flytevester, skøyter og 
mange forskjellige leker og spill. Vi selger mange forskjellige 
ting, tang og klær, samt et flott utvalg av lokal produserte varer 
og hjemmesyde klær. Inntektene til bruktbutikken skal gå til en 
felles gratis utflykt for alle barn og unge i Vevelstad.
Det gir meg glede at vi om sommeren har lånt ut mange bilstol-
er og flytevester, da vises det at det er et behov for å kunne låne 
slike ting. Nå venter jeg spent på om vi får en ordentlig vinter 
med skøytebane ved skolen, for da har jeg skøyter i alle størrels-
er som kan lånes!

TV-Aksjonen 2015 
”Vi skal vokte regnskogen”
Inntektene fra årets NRK TV-Aksjon gikk til regnskogfondet. I 
hele Norge ble det gitt mindre en i fjor.
I Vevelstad ble det hentet kr.15.310,= i bøssene, og hadde med 
det kr.47,62 per innbygger. Norges gjennomsnitt la på kr.35,37 
per innbygger. Vi kom dermed på en 97. plass i landet og en 
9.plass i Nordland. Vi fikk faktisk mest i Sør-Helgeland! Takker 
herved alle bøssebærere og givere!

Vevelstad Ungdomsråd
Med glede kan jeg si at vi i dette skoleåret igjen har fått i gang 
en ungdomsråd. Rådet består av 7 flotte og engasjerte ungdom-
mer som går på Vevelstad Sentralskole. De jobber hard med å 
få seg en møteplass og fritidsklubb. De har kommet med mange 
gode forslag for aktiviteter de har lyst på å gjøre med klubben. 
Når de har fått lokale på plass og innreddet så kan lokale også 
brukes av og gjennom frivilligsentralen for forskjellige aktiv-
iteter. Så har du noen tanker om en aktivitet for din gruppe? 
Bare kom å snakke med meg. Det blir et flott samarbeid! 

Utplasseringselev
Hele høsten har jeg hver fredag hjelp av en utplassseringselev, 
Richard Viken Klausmark, som går media linje ved Brønnøy-
sund Videregående. Han er veldig engasjert og har laget mange 
fine plakater, og har stått for designet av denne avisa! 
I tillegg skal vi lage en kort film om Vevelstad, som kan legges 
ut på nett og viser vår vakre kommune til turister.
Artig å se at vi har sånne dyktige og engasjerte ungdommer! 
Tommel opp!

Kaffekos
Hver onsdag mellom kl.13.00-15.00 holder frivilligsentralen 
Åpen Kafé. Til nå har oppmøtet vært over all forventninger! 
Det er virkelig kjempekoselig. Noen har med seg strikketøy, 
mens andre spiller sjakk og andre spill. Mens vi drikker kaffe 
og koser oss med kjeks og sjokolade snakker vi om løst og fast. 
Tilbudet er gratis og åpent for alle som har lyst. Mens vi snakker 
om kaffekos så har vi enda et gratis tilbud. En gang i måned 
organiseres det Kafé Pluss. Her bys det på musikk, allsang, quiz, 
loddsalg med mer. Kafé Pluss er for godt voksne, så følg med 
plakater i butikken og på FaceBook når neste Kafé Pluss er.
Jeg takker alle som er med i organiseringen, dere gjør en kjem-
pe jobb! 
Og selvfølgelig en stor takk til alle som møter opp på de 
forskjellige aktiviteter! 
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