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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 4-2012     desember år 2012    Årgang 13 

 

Rådmannen har ordet 

 

Kjære Vevelstadværinger! 

 

2012 er snart historie, og vi har hatt en adventstid med en usedvanlig lang 

barfrost-periode. Kraftig vind og mange kuldegrader er nå avløst av mildere og 

bedre vær. Budsjettet for neste år er i havn, og uten de store diskusjoner og 

overskrifter. Vi håper våre innbyggere er tilfreds med de tjenester som leveres, og 

vi vil stadig arbeide for forbedringer. For Vevelstadsamfunnet vil tema som 

samferdsel, næringsliv og bosetting alltid være sentrale og viktige. Også her vil det 

være store utfordringer i året som kommer, slik det har vært de siste årene. 

 

Vi vil rette en stor takk til de ansatte for en god innsats i 2012, og en like stor takk 

til politikerne for et svær godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk.    

 

Vevelstad kommune ønsker alle sine innbyggere en riktig God Jul og ett Godt Nyttår! 

Vi håper det nye året gir mange positive dager og saker å jobbe med, og som utvikler 

Vevelstadsamfunnet til alles beste. 

 

  Ken-Richard Hansen    Ronald Bjøru 

  Ordfører      Rådmann 
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Folkehelse 

 
I høst har vi endelig fått til dansekvelder 

igjen! I regi av folkehelsearbeidet i 

kommunen har Reidun og Jørgen Enoksen 

vært på to kurs for å bli danseinstruktører. 

Kursene er arrangert av Seniordans Norge. 

Men dette er ikke bare dans for seniorer, 

dette er aktivitet som passer for de fleste, 

unge og gamle, par og enslige. I tillegg er 

det veldig sosialt, og man får trimmet 

lattermusklene samtidig!                              

Det har vært gjennomsnitt 10 stykker hver 

gang, og dansen foregår på onsdager hver 

14. dag. 

              
Neste dansekveld blir onsdag den 2. 

januar 2013 kl. 19.00 på Allbrukshuset.                    
 

Ta med naboer og venner og kom og dans, 

hjertelig velkommen til ny aktivitet i det 

nye året! 

Er det noen som kommer med ferje fra 

Hamnøya, Stokkasjøen eller Visthus som 

vil være med, utsetter vi start til kl. 19.30.                                                                                               

Gi gjerne beskjed til Frivilligsentralen på 

mobil 97941573, så avtaler vi med Reidun 

og Jørgen. 

 

Sør-Helgeland og Vevelstad som 

vandredestinasjon 
  

Vevelstad kommune har inngått samarbeid 

med de andre kommunene på Sør-

Helgeland om å bli registrert som 

vandredestinasjon under Nordnorsk 

Reiseliv og Visit Norway. 

Ett felles tiltak er merking av turstier og 

turmål, og vi ønsker å bruke den nasjonale 

merke- og graderingsmalen. 

 

 

 

 

     
Hver løype skal ha et startskilt og 

retningsvisere, og et graderingssystem som 

bygger på de fire graderingene som brukes 

både nasjonalt og internasjonalt om 

vinteren: grønn, blå, rød og svart løype. 

Dette er med på å profesjonalisere selve 

produktet vandring, og vil øke 

attraksjonsverdien for Sør-Helgeland som 

reisemål. 

Her i Vevelstad vil vi merke flere av de 

løypene vi allerede har. Vi har begynt med 

løypa fra Forvik og «Tyskmoen» til 

Jakobsdalen og videre ned til Kilvågen, 

dette er den løypa som Arnt O. Åsvang 

fekk merka med skilt og varder. Løypa er 

også merket med gps, dette sporet finner 

du på TurkartHelgeland.no. 

 
”Høgste punktet på stien mellom Forvik og Kilvågen” 

Denne turen passer for de fleste som går 

på tur, og er en flott tur som anbefales. 

Man kan starte fra Forvik om formiddagen  

og ta hurtigbåten tilbake fra Kilvågen på 

ettermiddagen, da har man god tid til å 

nyte naturen og en fantastisk utsikt. Ved 

Jakobsdalsvatnet er det i lita hytte som er 

åpen og kan brukes dersom det er behov 

for det. 

 
”Jakobsdalsvatnet” 
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Barneverntjenesten i Vevelstad 

            
Barneverntjenesten Sør-Helgeland er en 

interkommunal tjeneste fra september 

2011. Tjenesten er et samarbeid mellom 

kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, 

Vega, og Vevelstad. 

Leder for tjenesten er Lill-Mari Lande. 
 

Tjenesten har hovedkontor på rådhuset i 

Brønnøysund, 1 etg. Det er bemannet alle 

dager. Tlf: 750 12 000. 

 

Det er avdelingskontor i de andre 

kommunene. I Vevelstad er kontoret 

bemannet av Hilde Kristensen, en dag 

annen hver uke. Kontor i 2 etg, i 

bankbygget. Tlf: 750 38 075. Kontoret vil 

bli bemannet ut over dette ved behov.  

 

Følgende dager er satt opp fram til 

sommeren. 

 

Tors 27 desember. 

Fre 28 desember. 

Ons   2 janunar. 

Fre 18 januar 

Fre   1 februar. 

Fre 15 februar. 

Fre   1 mars. 

Fre 15 mars. 

Man 25 mars. 

Fre 12 april. 

Fre 26 april. 

Ons   8 mai. 

Fre 24 mai. 

Fre   7 juni. 

Fre 21 juni. 

         

PÅMINNING TIL ALLE 

BOSTØTTEMOTTAKERE 
 

Husk å sende inn samtykkeskjema 

som alle bostøttemottakere nå skal 

ha fått tilsendt i posten. Dette for å 

unngå stans i bostøtten. 
 

Ved spørsmål kan du ta kontakt med 

Lena Antonsen  

på telefon 55 55 33 33. 
           

                    

SSttøøtttteekkoonnttaakktteerr  ssøøkkeess  

Er du over 18 år, sosial og 

glad i mennesker? 

 
Vevelstad kommune har 

behov for flere personer 

som kan tenke seg å ha 

oppdrag som støttekontakt.  

Vi mangler særlig 

ungdommer til denne 

viktige jobben så alle 

interesserte oppfordres til å 

ta kontakt. 

Veiledning gis etter behov. 
 
Nærmere opplysninger fås 

ved henvendelse 

til Lena Antonsen  

på Tlf. 55 55 33 33. 
 

 

 

Vevelstad kommune 
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Plan- og ressursetaten 
 

INNSAMLING AV 

LANDBRUKSPLAST! 

         
På Vollan gård står en container for 

innsamling av landbruksplast. 

 

SHMIL (Søndre-Helgeland Miljøverk) 

påminner brukerne om at containeren skal 

kun brukes til ren og hvit landbruksplast. 

Gjenstander som metall, netting mv skal 

ikke i det hele tatt legges i containeren. 

Som påminnelse, skal SHMIL sette opp et 

skilt på containeren som informerer 

brukerne om dette. 

Hvis containeren benyttes til annet enn 

hvit landbruksplast, vil denne innsamlings-

ordningen opphøre. 

 

 

         
 

 

Elektronisk søknad om 

produksjonstilskudd i jordbruket 
Fra og med søknadsomgangen i januar 

2013 vil ikke lenger papirskjema bli sendt 

ut i post til søkerne. De forhåndsutfylte 

opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den 

elektroniske søknaden. Foretak som har 

søkt om produksjonstilskudd minst en av 

de to siste søknadsomgangene vil på 

samme måte som tidligere motta 

informasjonsmateriell i posten, så lenge 

foretaket ikke har reservert seg mot dette. 

 

Elektronisk søknad – slik søker du: 

 

- Gå til www.slf.dep.no 

- Til venstre på siden, under rubrikken 

”elektroniske tjenester” finner du valget 

Søk om produksjonstilskudd i 

jordbruket 

Logg inn via Altinn. 

 Bruk ditt brukernavn og passord eller 

MinID, og du vil komme inn i søknaden. 

 

En utfyllende veiledning for pålogging til 

søknad via Altinn blir vedlagt det utsendte 

søknadsmateriellet. Det vil også bli sendt 

ut SMS med oppfordring om å søke 

elektronisk. 

 

Husk å sjekke i god tid om du har 

kodene du trenger til  

Altinn-påloggingen! 

 

På kommunens hjemmeside vil det bli lagt 

ut som nyhetssak informasjon fra Statens 

Landbruksforvaltning (SLF) to 

veiledningsfilmer. En som viser hvorfor 

man skal søke elektronisk, og en som viser 

hvordan man logger på og sender søknad 

elektronisk. 

 

Det er fortsatt mulig å levere papirsøknad. 

Du kan enten hente søknadsskjema hos 

Plan - og ressursetaten eller du kan laste 

ned skjema fra SLF sin hjemmeside. 

 

Har du ikke tilgang på PC, men ønsker å 

levere elektronisk kan du komme innom 

Plan- og ressursetaten og få benytte en PC 

hos oss. På ettermiddagen den 10. januar 

2013 er det planlagt å holde en åpen dag 

på plan- og ressursetaten med veiledning 

om elektronisk søkning. Mer informasjon 

om denne åpne dagen legges ut på 

kommunens hjemmeside. 

 

                  

http://www.slf.dep.no/
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Landbruksvikar- og 

sykeavløserordningens framtid i 

Vevelstad kommune 
 

     
Helgeland Landbrukstjenester (HT) 

administrerer landbruksvikarordningen i 

kommunen. Landbruksvikaren er ansatt i 

50% stilling og resten av tiden ansatt som 

50% ringavløser i Vevelstad kommune. 

Problemet er at kun noen få produsenter 

bruker avløseren til det som kalles ferie- 

og fritidsavløsing.  

Da ikke mange nok bruker avløseren, så 

det blir rett og slett for lite arbeid og 

inntekt på ham. 

Stillingen som landbruksvikar blir altså 

ikke utnyttet i ønskelig grad i Vevelstad, 

noe som medfører økonomiske tap for HT. 

Uten tilstrekkelig mengde oppdrag kan HT 

ikke forsvare overfor sitt styre å fortsette 

stillingen i sin nåværende form. 

 

Opprettholdelse av sykeavløserordningen 

er nødvendig. For å sitere en produsent; 

Det betyr veldig mye for den enkelte 

bruker å kunne få tak i hjelp ved sykdom 

og skade. Som gårdbruker er man svært 

sårbar dersom man for en kortere eller 

lengre periode ikke er i stand til å ta seg 

av fjøsstellet selv, mange har ingen rundt 

seg som faktisk kan gjøre den jobben som 

kreves gjort hver eneste dag for at dyrene 

skal få sitt stell og produksjonen skal 

opprettholdes. 

 

Ved akutt sykdom får man hjelp med 

dagens ordning, selv om avløser da ofte 

må avbryte ferie- og fritidsavløsning hos 

en produsent for å hjelpe til ved sykdom 

hos en annen. 

                

Ifølge Bondelaget, er produsenter i mange 

andre kommuner innforstått med at de må 

bidra til å beholde sykdomsavløser 

gjennom å bruke ferie- og fritidsavløsning 

en minimumsperiode hvert år. I mange 

nabokommuner er det bred enighet om at 

alle må bruke avløser i en avtalt periode på 

minst 5 dager (evt 7 eller 10) årlig. 

 

For å opprettholde sykeavløserordningen i 

kommunen, er det derfor viktig at alle 

produsenter tar ansvar og forplikter seg til 

minimum en periode på 5 dager med ferie- 

og fritidsavløsing i året. 

 

 

 

 

 

 

 

Trenger flere voksenpersoner 

til kinoteket 
                  
Det er planlagt å vise film i bibliotekets 

lokaler annenhver mandag framover. Neste 

forestilling er planlagt den 14. januar 

2013. 

Dette blir et positivt og spennende prosjekt 

for store og små! 

                    
For å få dette til er vi avhengige av noen 

voksne (personer over 18 år) som kan 

hjelpe til. Vi har fått på plass noen, men vi 

ønsker oss gjerne flere. Det kan også være 

i regi av et lag eller forening. For denne 

innsatsen har kommunen lovt ut kr 300,-

/kveld til voksne som stiller opp og hjelper 

til.  Honoraret går til voksenpersonen som 

stiller opp, men de kan selv bestemme om 

dette skal gå til lag eller foreninger evt. 

andre. Det vil bli satt opp vaktliste. 

Interesse meldes til Vevelstad 

frivilligsentral på telefon 97 94 15 73 eller 

frivev@vevelstad.kommune.no 

 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
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Småjobbsentral 
 

Stadig flere kontakter Vevelstad 

frivilligsentral for å høre om det er mulig å 

få leie hjelp til diverse småoppdrag. Dette 

kan være alt fra plenklipping, saging av 

ved til maling og småsnekring. 

 

Vevelstad frivilligsentral kunne tenke seg 

å få en oversikt over alle i kommunen som 

kan tilby tjenester både for betaling og 

uten, slik at en kan formidle kontakt når 

noen trenger hjelp. 

 

Hvis du ønsker å bli del av en slik ordning 

kan du kontakte Vevelstad frivilligsentral 

på telefon 97 94 15 73 eller på e-post: 

frivev@vevelstad.kommune.no 

 

 

Besøkstjenesten 

           
Kunne du tenke deg å bli med på en 

organisert besøkstjeneste, og bruke litt av 

din tid på å bli kjent med andre 

mennesker, som også vil bli kjent med 

deg? 

I første omgang vil kontakt- og 

besøkstjenesten i Vevelstad være rettet 

mot eldre mennesker i kommunen, og 

særlig på Vevelstad sykehjem. Alle som 

ønsker å være besøksvenner får tilbud om 

samlinger og veiledning. Det viktigste som 

besøksvenn er at en har tid og lyst til å 

være et medmenneske. 

På nyåret vil vi forsøke å arrangere et 

informasjonsmøte ang. etableringen. Er du 

interessert i å delta, eller er nysgjerrig på 

opplegget kan du ta kontakt med 

Vevelstad Frivilligsentral  

på telefon 97 94 15 73, eller e-post 

frivev@vevelstad.kommune.no eller rett 

og slett stikke innom kontoret i 

Industriveien. 

 

 

God jul og godt nyttår! 

 

                   
Vevelstad frivilligsentral vil benytte denne 

anledningen til å ønske god jul og godt 

nyttår til alle som har bidratt med frivillig 

innsats rundt om i Vevelstad kommune i 

2012. Dette gjelder strandryddere, 

bøssebærere, dansere, 

DistriktsMobilsjåfører, elevbedrifter og 

ellers alle initiativtakere, lag og foreninger 

med store og små arrangementer. 

           
 

Vevelstad Folkebibliotek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har: 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 
 

BOKSØK 
http://www.vevelstad.kommune.no/ 

 

 

 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
http://www.vevelstad.kommune.no/
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NYE BØKER 

 
Vi har fått inn nye bøker, lydbøker og 

filmer. 

 

 
 

EGNER-UTSTILLING 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 29. november markerte vi 

åpningen av Torbjørn Egner-utstillingen 

med besøk fra Vevelstad skole og 

Storbjørka barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde en liten lesestund for 

barnehagebarna fra "Telleboka" (T. 

Egner), før 1.- 4. klasse underholdt med tre 

sanger fra "Hakkebakkeskogen" til stor 

glede for små og store. 

 

Etterpå kikket elevene på utstillingen der 

noen av elevene fant spennende bøker som 

de leste i for de små. Det ble også tid til litt 

forfriskninger med Egner-viser til 

bakgrunnsmusikk før barna returnerte til 

henholdsvis barnehage og skole. Vi takker 

elevene for fin underholdning, og alle de 

fremmøtte for ei trivelig stund i 

biblioteket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.-4. klasse 

 

 

 
        

 

 

 

 

    

         Glade tilhørere 

 
 

KINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandag 3. desember var det åpning av 

Kinotek i biblioteket. Det var ordfører 

Ken-Richard som foretok åpningen av 

kommunens nye kulturtilbud, - og som i 

tillegg ønsket velkommen til denne nye 

møteplassen med ei velsmakende 

”kinotek- kake”. 
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På plakaten til denne første 

kinoforestillingen var det satt opp to 

overraskelsesfilmer med barnevennlige 

aldersgrenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var godt oppmøte på den første 

forestillingen, noe mindre på den siste. Det 

var fint å se at også innbyggere som er 

avhengig av ferje/hurtigbåt fant veien.  

Elevbedriften ”Tvslavan” hadde åpen 

kiosk og solgte brus, popcorn, godterier og 

kaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevbedriften ” Tvslavan” har åpen kiosk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Kiosk-kø 

 

Etter disse første kinokveldene ser vi at 

noen av våre minste skaper uro under 

filmframvisningen. Vi anmoder derfor om 

at de får følge til kinokveldene, eller en 

ekstra påminning om hvor viktig det er at 

man ikke forstyrrer andre. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger som 

kan hjelpe oss å gjøre tilbudet enda bedre! 

 

Kommende filmer blir annonsert på 

plakater og på kommunens hjemmeside.  

 

Første kinokveld på nyåret blir  

14. januar! 

 

 

 

LESESTUND 

 
Vi har i høst kommet i gang med et 

leseprosjekt i biblioteket, der skolebarn på 

mellomtrinnet leser for barnehagebarn. 

Dette ser ut til å være gjensidig positivt, og 

vi vil fortsette med lesestundene på nyåret. 

 

 

BOKSALG 
Kasserte bøker/lydbøker selges for kr 10,- 

pr bok.  

 

SOFAKROK: 
Vi har en koselig sittegruppe hvor du kan 

sitte ned med ei bok, se i tidsskrifter eller 

ganske enkelt ta en kopp kaffe.  

 

 

 

 

 

 

ÅPNINGSTID I ROMJULA: 
Tor. 27. des. kl 10:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

Velkommen på biblioteket! 
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Vevelstad sentralskole 
 

Julemessa 2012 

                 
Lørdag 24.november brakte det løs med 

julemesse på Allbukshuset. 

              

 
11 elevbedrifter hadde jobbet iherdig for å 

få ferdig sine produkter til denne dagen, og 

24. november var standen pyntet, 

produkter lagt fram og informasjon om 

bedriftene hengt opp. 

 
 

EB kos og kaker, 7. klasse ved sentralskolen 

                  

Kreative sambygdinger rigget også sine 

bord, og det var godt og variert utvalg. Det 

var salg av bakevarer, flatbrød, julekort, 

strikkede, heklede og sydde produkter, 

skinn, lys, pynt til huset, Tuppeware, 

kjøttruller, syltetøy og loddsalg. 

Kl 12.30 startet salget og folk strømmet til 

standene. Det var kafé, salg av pølse med 

brød, iste, appelsinjuice og sjokomelk , og 

det meste ble utsolgt der også. 

De fleste av elevbedriftene fikk solgt alle 

sine varer. 

              
 

 

Skolens 50-års jubileum 

              
Nå har vi snakket om dette jubileet snart et 

år og endelig skal vi gjøre noe. På 

grøtfesten vi har siste skoledag skal vi vise 

fram gamle bilder vi har liggende på 

skolen. Er sikkert mange som har bilder 

liggende heime, men vi har tatt fram det vi 

har tilgjengelig. Grøtfesten er jo bare for 

elevene, deres søsken, foreldre og 

besteforeldre, men vi regner med at det er 

flere som vil se utstillinga vi lager. Derfor 

har vi bestemt oss for en åpen dag på 

skolen. Onsdag 9. januar blir det åpen 

skole fra kl. 12.00 til kl. 18.00. Da blir det 

anledning til å se bildene, skolen, 

undervisningen og ta en kopp kaffe. Vi 

ønsker alle velkommen til åpen skole. 

Elevene blir der til 14.30, men kaffe, kake 

og bilder blir det hele dagen. I tillegg viser 

vi animasjonsfilmene som 7. og 8. 

klassingene de siste åra har laget. 
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Vevelstad sentralskole -  

kort historikk 
 

 
 Vevelstad sentralskole. Oppført 1962. 

 

Vevelstad skole. 

 
Samme år som Høyholm fikk sitt 

skolehus, sendte skolestyret en lengre 

redegjørelse om Vevelstad skolehus på 

Åsen til kommunestyret. Det ble satt ned 

en komite som skulle utrede om det var 

mulig med restaurasjon eller om nytt 

skolehus måtte bygges. Lensmann Johan 

Falch Jørgensen fastslo i kommunestyret 

at det var nødvendig med nytt skolebygg. 

Forslaget ble støttet av flertallet mens 

ordføreren gikk inn for restaurasjon av det 

gamle skolehus. Ordførerens forslag fikk 

bare to stemmer og dermed var Jørgensens 

forslag om bygging av nytt skolehus i 

Vevelstad vedtatt. I 1910 ble det satt ned 

en byggekomite og denne hadde følgende 

medlemmer: Johan Grønbech, Eilert 

Pedersen, Edvard Larsen og Albert Lund. 

Skolehuset ble reist samme år. 

Det skulle snart vise seg at denne skolen 

ble for liten. I 1940-åra måtte det leies 

lokale i ungdomshuset. 

Spørsmålet om bygging av nytt skolehus 

kom på tale, men denne sak fikk en trang 

fødsel, for først etter 20 år kunne bygget 

bli tatt i bruk. Den nye moderne 

sentralskole ble tatt i bruk høsten 1962. 
 

Samtidig ble Høyholm skolehus solgt. 

Grunnen til dette var at Høyholm gikk 

over til Vevelstad krets. 

 
 Kilde: Arnt O. Åsvang - Vevelstad 1 

 

 

Utdrag av vedtak fra 

Kommunestyret siden i høst. 

        
 
Finansreglementet - rapportering pr. 

30.08.2012 

Framlagte rapport pr. 30.08.2012 

godkjennes. 

 

Regnskapsrapport pr. 30.09.2012 

Regnskapsrapporten pr. 30.09.2012 tas til 

orientering. 

 

Eiendomsskatt 2013 på bruk og verk - 

økning skattesats 

Skattesatsen for eiendomsskatt på verk og 

bruk for 2013 fastsettes til 6 promille. 

 

Timeressurser 2013 

Timeressursen for vårhalvåret 2013 

fastsettes til 180.75 uketimer, til sammen 

3615 timer på 20 uker. 

Timeressursen for høsthalvåret 2013 

fastsettes til 180 uketimer, til sammen 

3240 timer på 18 uker. Årstimetallet blir 

da 6855 (60 minutters enheter) 

Det bevilges midler til 6 uketimer (60 

minutters enheter) som skal gå til Ny giv 

prosjektet vårhalvåret 2013.  

Dette vil utgjøre en kostnad på ca. kr. 

95000.- 

Det bevilges midler til 1.5 uketimer(60 

minutters enheter) som skal gå til valgfag 

på 9.trinn høsthalvåret 2013. Dette vil 

utgjøre en kostnad på ca. kr. 20000.- 

SFO legges til Storbjørka barnehage som 

tidligere. 

Timefordeling på ulike klassetrinn blir 

som tidligere vedtatt. 

Det blir hele skoledager for alle klasser. 
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Søknad om kommunal driftsstøtte 2013 

– Norsk Landbruksrådgiving 

Vevelstad kommune gir driftsstøtte på kr. 

1400 pr. medlem til  

Norsk Landbruksrådgiving (3 

medlemmer) og  

Helgeland Landbruksrådgiving 

(24 medlemmer) for året 2013.  

Samlet støttebeløp blir kr 37.800. 

 

Utskifting av varmtvannsberedere på 

Allbrukshuset 

Tilleggsbevilgning på kr. 73.000,- for 

utskifting av varmtvannsberedere på 

Allbrukshuset godkjennes. 

 

Erstatningskrav Lomsdal Visten 

Nasjonalpark og Strauman LVO 

Vevelstad kommune godtar statens tilbud 

på 60 % av skogverdiene i Strauman 

landskapsvernområde, totalt kr. 1 056 

397,- pluss avsavnsrenter fra 2009. 

Vevelstad kommune vil arbeide videre 

med saken om tapte konsesjonsinntekter 

ved ikke-utbygging av vassdrag i 

Lomsdal/Visten nasjonalpark og Strauman 

landskapsvernområde. 

Det tas kontakt med politisk ledelse i 

departementet for dette kravet. 

 

 

Veinavn - diverse vedtak 

1. Følgende vei - og områdenavn tas ut av  

veinavnprosessen: 

Syvikveien, Syhågjen, Syskogveien, 

Kilvågen, Almosen, Tverrlandet og 

Ausen. 

2. Navn på veier navnsatte i 1996 vedtas 

som følger: 

Nordre Åsvei, Søndre Åsvei, Øvre 

Slåttvikåsen, Industriveien, Svingen og 

Korsvikveien 

3. Skrivemåten til de nye vei - og 

områdenavnene vedtas i henhold til 

følgende liste: 

 

 

 

 

 

Veinr: Veinavn: Beskrivelse av 

veistrekning: 

 

1 Forvikveien  Fv17 fra Andalen til Forvik 

2 Vistnesveien Fv111 fra Forvik  

til Vistnesodden 

3 Hamnøyveien Fv112 fra Vågsodden til 

Hamn 

4 Stokkaveien og Visthusveien Fv114 fra 

Stokkasjøen til Visthus 

Deles i skillet mellom gnr 38 og gnr 40 

5 Nerveien Kommunal vei på Høyholm 

6 Slåttvikåsen Øvre og Nedre 

7 Osodden Kommunal vei til Osodden 

8 Nordvika Kommunal vei i Nordvika 

Havn, Forvik 

9 Nordodden Kommunal vei på 

Vågsodden 

10 Bjørnvikveien Kommunal vei på 

Hesstun, til Bjørnviksjøen 

11 Nordsjøveien Kommunal vei til 

båthavna på Hesstun 

12 Brennåveien Kommunal vei til Brennåa 

på Stokkasjøen 

13 Syvikveien – tas ut Kommunal vei til 

Solbu på Visthus 

14 Syhågjen – tas ut Fra avkjørsel 

v/Sigfred Grønbech  

til sjøen (Høyholm) 

15 Strandveien Fra Fv111 til Strand 

16 Lægdet Fra Fv112 v/Ronald Lind til 

Lillegjerdet (Hamnøya) 

17 Vikaveien Fra Fv112 v/Bedehuset til 

Viken (Hamnøya) 

18 Nordmarka Avkjørsel til Leirvika 

Hyttefelt (Hamnøya) 

19 Tuven Fra Fv112 v/Jekthammer til 

”Nordsjøveien” (Hamnøya) 

20 Syskogveien – tas ut Fra Fv114 til  

Britt Nilsen (Visthus) 

 

Områdenr Områdenavn Beskrivelse av 

området 

1 Almosen og Tverrlandet – tas ut 

2 Kilvågen – tas ut Gårdsnr 17, 18 og 19 

3 Strandbukta Se kart 

4 Kvalvågen Se kart 

5 Ausa – tas ut. Forslag 

om Ausen. Navnesak. 

6 Innervisten Se kart 

7 Fjordholman Fjordholmen, gårdsnr 4 

8 Nesodden Hytter på Høyholm 

9 Andalsvågen Andalen, gårdsnr 5 
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Kino i biblioteket 

Vevelstad kommunestyre vedtar at kinotek 

i Vevelstad etableres i bibliotekets lokaler. 

Innkjøpt utstyr til formålet skal kunne 

flyttes dersom det blir etablert mer 

permanent lokale for kinotek og møterom. 

De årlige kostnadene fra og med 2013 

innarbeides i årlige budsjett. Under 

forutsetning av at dette er basert på innsats 

fra lag og foreninger (frivillighet) blir dette 

kr. 16.200. 

 

Ny vegforbindelse til Brennå - Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommunestyre vedtar ny 

vegløsning til Brennå. 

Eksisterende kommunal veg fra Bakkan 

(krysset mellom Brennåvegen og 

Gidskåvegen) til Brennå, inkludert brua 

over Brennåa, stenges. 

Vevelstad kommune finansierer 

prosjektering og bygging av ny veg fra 

Brennå til vegen til fritidsbolig, g.nr. 41/5, 

som vist på skissen, samt opprusting av 

denne hyttevegen opp til krysset med 

Gidskåvegen (Svingen). Ved Svingen 

(kryss hyttevei 41/5 og Gidskåvegen) 

anlegges en snuplass/P-plass. 

Kommunen tar vedlikehold av 

forbindelsesveien fra Bakkan frem til 

Svingen. Vedlikeholdet innebærer å holde 

veien i kjørbar stand, og årlig brøyting så 

lenge det er fast bosetting i Brennå eller 

Gidskå. 

Etter opparbeiding av trasé fra Svingen til 

Brennå, har grunneierne i Brennå ansvar 

for vedlikehold og brøyting av 

veistrekningen fra Brennå, gnr 41 bnr 2, til 

Svingen. Grunneieren av Gidskå, gnr. 41 

bnr. 1, har ansvar for vedlikehold av egen 

vei fra Svingen til Gidskå. Fastboende kan 

søke kommunen om årlig tilskudd til 

vedlikehold og brøyting av de private 

veier. 

Bygging av ny veiforbindelse forutsetter at 

avtale om vegrett for eiendommene i 

Brennå over gnr 41 bnr 1 og over gnr 40 

bnr 2 i Vevelstad kommune, Nordland, 

undertegnes og tinglyses. 

Kostnadene ved prosjektering og bygging 

av ny veg finansieres ved økning av 

budsjetterte midler for Brennåvegen i 

investeringsbudsjettet for 2012 fra kr. 

200.000 til kr. 400.000. 

Kostnadene finansieres ved bruk av 

disposisjonsfondet. 

Årlige kostnader med vedlikehold og 

brøyting av veg fram til Svingen 

innarbeides i driftsbudsjettet for 2013. 

 

Kommunedelplan - Kulturvernplan 

Vevelstad 

Vevelstad kommunestyre vedtar 

kommunedelplan for Kulturvern Vevelstad 

2012-2016. 

 

Medlemskap i nettverk for fjord- og 

kystkommuner 

Vedtak: 

Vevelstad kommune søker medlemskap i 

foreningen Nettverk for fjord- og 

kystkommuner (NFKK) 

Formålet med NFKK er særlig å ivareta 

kystkommunenes interesse i forhold til å 

sikre retten til lokal forvaltning av sjø- 

og kystsoner. Gjennom ulike former for 

lokal beskatningsandel gis 

vertskommunene en rimelig del av 

verdiskapningen som bruk av 

kommunens sjø- og landterritorium har 

gitt grunnlag for. 

Kontigenten for medlemsskapet er kr. 

6.000 pr år 

 

Valg av forliksråd for perioden 

01.01.2013. - 31.12.2016. 

Valgt til Vevelstad forliksråd for perioden 

1. jan. 2013 – 1. jan. 2017: 

Leder: John Arne Nilsen 

Medlem: Hilde Kristensen 

Medlem: Ivar Vevelstad 

Varamedlemmer i rekkefølge: 

1. Lillian Aarstrand 

2. Lasse Olsen 

3. Heidi Eivindsen 
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Innspill fra Vevelstad kommune til 

handlingsplan for Transportplan 

Nordland 

Uttalelse fra Vevelstad kommune til 

handlingsprogram for Transportplan 

Nordland 

Vevelstad kommune sier seg fornøyd med 

at Nordland fylkeskommune har gått inn 

for en konseptvalgutredning for 

transportkorridoren Brønnøysund – 

Sandnessjøen. 

Vi er også glad for at nytt fergeleie på 

Forvik for Tjøtta-Forviksambandet blir 

realisert i 2013. 

Vi viser til tidligere brev og innspill fra 

Vevelstad kommune og fra Sør-Helgeland 

regionråd og Helgeland regionråd om 

kommunikasjonsløsninger i kommunen og 

regionen. 

Konkrete innspill fra Vevelstad kommune 

er: 

Tunnel mellom Horn i Brønnøy og 

Vevelstad 

Bru til Hamnøya 

Fergeleie i Hamnsundet 

Styrket kapasiteten på Tjøtta-

Forviksambandet med to ferger i 

sambandet på helårsbasis 

Oppgradering av fergeleier og 

seilingsleder i Tjøtta-Forviksambandet. 

 

Vi forutsetter at øvrig kommunikasjon 

som hurtigbåt og bussforbindelser som et 

minimum blir opprettholdt på dagens 

nivå. 

 

Gjennomgang av møteprotokoller - 1. 

halvår 2012 – Vevelstad Kommune 

Kommunestyret i Vevelstad slutter seg til 

revisjonsrapporten – gjennomgang av 

møteprotokoller 1. halvår 2012, og vil be 

om at kommunens administrasjon følger 

de anbefalinger som rapporten inneholder. 

 

        

Plan for gjennomføring av 

selskapskontroll - Vevelstad kommune 

2012 – 2016 

1. Kommunestyret godkjenner forslaget til 

plan for selskapskontroll for Vevelstad 

kommune 2012 – 2015. 

2. Kontrollutvalget delegeres følgende 

fullmakter: 

Definere omfang av, og innhold i 

selskapskontrollene 

Foreta endringer i planen i 

planperioden 

Fatte avgjørelse om hvem som på dets 

vegne skal gjennomføre 

selskapskontroll. 

3. Forhold av særlig betydning for 

kommunestyret skal rapporteres 

omgående. 

 

Budsjettforslag 2013 for 

Kontrollutvalget i Vevelstad 

Vevelstad kommunestyre vedtar 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 

kontroll og tilsynsarbeidet for Vevelstad 

kommune 2013. Budsjettet for 

kontrollutvalget i Vevelstad for 

2013 settes til kr. 28 000. 

 

Diskusjonsgrunnlag for overordnet 

analyse - Plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon - Vevelstad 

kommune 2012 – 2016 

1. Vevelstad kommunestyre godkjenner 

kontrollutvalgets forslag til plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

2012-2016 med følgende prosjekt: 

a) Effektuering av politiske vedtak — en 

gjennomgang av politiske beslutninger 

foretatt i Vevelstad kommune de senere 

år med sikte på en avklaring av 

gjennomføringseffekten, og 

oppfølgingen av disse. 

b) Samhandlingsreformen - Virkninger for 

Vevelstad kommune. 

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å 

revidere planen årlig og eventuelt 

omprioritere eller tilføre nye prosjekter. 

3. Endringer i planen blir sendt 

kommunestyret til orientering. 
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Renovasjonsgebyr 2013 

 

1. Renovasjonsgebyrene for 2013 fastsettes til: 

 

Dunkstr  Grunngebyr      Volumavh.gebyr      Sum eks.mva         Sum inkl.mva 

80 L   kr 1964,-   Kr 355,-     Kr 2319,-   Kr 2898,- 

140 L   Kr 1964,-  Kr 621,-     Kr 2585,-   Kr 3231,- 

240 L   Kr 1964,-  Kr 1065,-   Kr 3029,-   Kr 3786,- 

390 L   Kr 3099,-  Kr 1681,-   Kr 4780,-   Kr 5975,- 

660 L   Kr 8993,-  Kr 8993,-   Kr 11241,- 

Abonnent som har inngått kontrakt om heimekompostering av eget matavfall (våtorganisk avfall) 

gis en rabatt på kr. 450,- eks. mva pr år fram til 1.1.2015. Fra 1.1.2012 var det ikke lenger mulig å 

tegne avtale om 

hjemmekompostering med SHMIL, og få rabatt for det. 

Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. 

mva. 

Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). 

Hytteabonnement økes fra kr 216,- til kr 240,- eks mva. 

Gebyr for dunkbytte økes fra kr 100,- til kr 152,- eks mva pr bytte. 

Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering økes fra kr 288,80 til kr 400,- eks mva 

for 80 L tom 390 L, og fra kr 724,- til kr 800,- eks mva for 660 L dunker. Feilsorteringsgebyr for 

2.gangs overtredelse og utover settes til dobbels sats av første gangs gebyr. 

Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til kr 800,- 

eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften § 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve 

inn gebyret på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. 

Administrasjonsgebyr er kr 35, pr abonnent. 

 

2. Vevelstad kommunes administrasjonsgebyr for 2013 fastsettes til kr 55,00 eks.mva. 

 

Kommunale avgifter 2013 

1. Avgiftene for vann og avløp økes med 5 % fra og med 1.1.2013 

2. Avgiften for søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning økes til kr. 275,- fra og 

med 1.1.2013 

3. Prisene på kontortjenester/-varer fra og med 1.1.2013 blir som følger, (prisene er 

inkludert 25 % mva): 

Kopiering (sort/hvitt) Eget papir 

A4 Kr. 3,- Kr. 2,- 

A3 Kr. 6,- Kr. 3,- 

Kopiering(farger) 

A4 Kr. 6,- Kr. 3,- 

A3 Kr. 12,- Kr. 6,- 

Laminering 

A4 Kr. 15,- Kr. 7,- 

A3 Kr. 25,- Kr. 20,- 

FAX 

Utgående (første arket) Kr 8,- deretter pr ark Kr. 5,- 

Innkommende Kr. 5,- 

Innbinding (spiral) Kr. 20,- 

Kopipapir pr. pakke Kr. 50,- / pr. eske Kr. 200,- 
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Husleie kommunale boliger 2013 

- Med virkning fra og med 1.januar 2013 økes 

grunnleien i husleien for de kommunale 

utleieboligene og eldreboligene med 1,1 %. 

- Med virkning fra og med 1.januar 2013 økes 

husleien for kommunale utleieboliger og 

eldreboliger med 5 % på den kommunale 

avgiftsdelen, og med 3 % på 

renovasjonsdelen. 

 

Årsrapport 2012 Lomsdal/Visten 

Årsrapporten 2012 for Lomsdal-Visten 

nasjonalpark tas til orientering. 

 

Godtgjørelse ordfører 2013 

Ordførergodtgjørelsen for år 2013 settes til kr. 

406 000 

 

Godtgjørelse varaordfører 2013 

Godtgjørelse for varaordfører for 2013 settes 

til kr. 40 600. 

 

Auslia fjellgård - bruk av fondsmidler 

Vevelstad kommunestyre gir Auslias venner 

anledning til å bruke kr. 60.000 av midlene 

fra Auslia-fondet til utgifter iht regnskap i 

forbindelse med legging av nytt tak på 

våningshuset på Auslia. 

 

Budsjettregulering - Drifts- og 

investeringsbudsjett 

Framlagte forslag til budsjettregulering drift- 

og investeringsbudsjettet vedtas. 

Mindreforbruket i driftsregnskapet, kr. 

921.761 avsettes reserverte avsetninger under 

funksjon 10008. 

 

Budsjett 2013 - Vevelstad kommune 

 

Driftsbudsjettet 

Årsbudsjettet for 2013 vedtas i balanse med et 

brutto driftsresultat på kr. 52 833 191. 

Investeringsbudsjettet 

Årsbudsjettet for 2013 vedtas i balanse med 

en brutto finansieringsramme på kr. 6 

434 846. 

 

Økonomiplan 2013 – 2016 

Økonomiplanen for drifts- og 

investeringsbudsjettet for planperioden  

2013 – 2016 vedtas. 

Utdrag av vedtak fra 

Formannskapet siden i høst. 

            
 

Kinotek- lydanlegg 

For å få et tilfredsstillende anlegg bevilger 

formannskapet kr 38.000 av reserverte 

avsetninger til innkjøp av lydutstyr til bruk i 

kinotek og møterom. 

 

TV-aksjonen 2012 

Bevilget beløpssum kr. 3.000. 

 

Søknad om tilskudd til "Jul i Vevelstad 

2012" - U/L "Fremskritt" 

UL Fremskritt gis et tilskudd på kr. 4000 fra 

formannskapets post i budsjettet til 

produksjon av juleheftet ”Jul i Vevelstad” 

 

Tilskudd til Fondet for mottaksstasjoner i 

Nordland 

Vevelstad kommune innvilger tilskudd til 

styrking av grunnkapitalen i Støttefond for 

mottaksstasjoner i Nordland med kr. 5000. 

Beløpet dekkes over formannskapets post i 

budsjettet. 

 

Utdrag av vedtak fra Planutvalget 

siden i høst. 

               
Søknad om rehabilitering av pipe - gnr 41 

bnr 3 - Randi Andersen 

Søknad om tillatelse for rehabilitering av 

eksisterende pipe på gnr. 41 bnr. 3 

imøtekommes. 

Arbeidet må utføres i samsvar med gjeldende 

forskrifter. 

Ansvarsrett for utførende gis til Brønnøy 

Blikk AS 
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Søknad om tiltak gnr. 28 bnr. 7. Oppføring 

av uthus/parkeringsareal- Nora og Ole J 

Hansen 

Søknad om tillatelse til tiltak/oppføring av 

uthus/parkeringsareal på gnr. 28 bnr. 7 

imøtekommes. 

Bygningenes plassering må skje som vist i 

søknaden mottatt av kommunen. 

1. Det forutsettes at teknisk forskrift à 2010 

(TEK 10) følges i byggeprosjektet. 

2. Ansvarsrett gis søker. 

 

Søknad om tiltak gnr. 14 bnr. 1, NOVA 

SEA AS, tilbygg. 

Dispensasjonssøknad om 

tiltak/rammetillatelse, oppføring av tiltak på 

gnr. 14 bnr. 1, tilbygg: 

Dispensasjonssøknad om oppføring av 

tilbygg imøtekommes. 

Fordelen ved å gi dispensasjon anses etter 

en samlet vurdering å være klart større enn 

ulempen. 

Ansvar i byggesaken tildeles Byggmester 

Alf Egil Andreassen som omsøkt. 

Det forutsettes at tiltaket oppføres i henhold 

til byggteknisk forskrift av 2010 (tek 10). 

Byggesaksgebyr forutsettes innbetalt før 

tiltaket iverksettes. 

Ansvarssøknad for VVS og elektrotekniske 

arbeider skal fremlegges før dette arbeidet 

startes. 

Gjennomføringsplan skal signeres og 

oversendes kommunen før ferdigattest 

utstedes. 

 

Klage på planutvalgets vedtak 04.07.2012 

og søknad om forlenget 

frist for tiltak - 1816/40/3 - Arnesen 

Punktene 1. – 4., av planutvalgets vedtak av 

04.07.2012, forblir gjeldende: 

1. Bølgevernet rives i sin helhet inntil 1 meter 

fra vertikale søyler. 

2. Søylenes plassering opprettholdes. 

3. Tomten tilbakestilles til opprinnelsen, da 

målt en meter utenfor søyler. 

4. Fri ferdsel i fremkant av naustet ivaretas. 

 

Punkt 5. i vedtaket blir, foruten fristen, ellers 

gjeldende. Fristen for ferdigstilling i pkt 6. 

settes til 1.august 2013, begrunnet i 

værforhold i vinterhalvåret. 

Krav om riving/retting er hjemlet i plan og 

bygningslovens § 32-3. Det gjøres 

oppmerksom på at det vil kunne ble fremmet 

krav om bøter for ikke å etterkomme 

gjeldende pålegg jamfør pbl. § 32-2. 

 

Søknad om oppføring av basestasjon - gnr 

26 bnr 2 – NetCom 

Pro Invenia AS (NetCom) innvilges 

dispensasjon fra kommuneplanens arealplan 

for å oppføre basestasjon på Nonshaugen, gnr 

26 bnr 2, i Ausen i Vevelstad kommune. 

 

Søknad om oppføring av basestasjon på 

Visthus, gnr 37 bnr 2 - NetCom 

Pro Invenia AS (NetCom) innvilges 

dispensasjon fra kommuneplanens arealplan 

og plan- og bygningslovens § 1-8, for å 

oppføre basestasjon på gnr 37 bnr 2, på 

Visthus i Vevelstad kommune. 

 

Melding om oppstalling av hest på Åsmyra 

gnr 12 bnr 68 - Klausmark 

Midlertidig vinteroppstalling av hest i Åsmyra 

boligfelt, på Furuly gnr 12 bnr 68, 

godkjennes. 

Oppføring av planlagt stall må følge 

byggeforskriftens § 4-1. 

Plassering av stallen må godkjennes av 

kommunen i hht § 29-4 i plan- og 

bygningsloven. 

Dyrevelferdsmessige forskrifter må følges. 

Hvis det viser seg at oppstallingen forårsaker 

konflikter/problem, vil det bli vurdert 

tilbaketrekking av godkjennelse og pålegg om 

flytting av hesten. 

 

Søknad om dispensasjon for bygging av 

garasje / redskapshus 

Osodden gnr.12 bnr.9/38 - søker Skjalg 

Kristensen. 

Dispensasjonssøknad om tillatelse til 

oppføring av garasje/redskapshus på gnr. 12 

bnr.9/38 imøtekommes. Dispensasjon er gitt 

ut fra pbl § 1-8, jordloven § 9 og kommunens 

arealplan. 

Bygningens plassering må skje som i 

søknaden mottatt av kommunen. 

Det forutsettes at teknisk forskrift (TEK 10) 

følges i byggeprosjektet. 

Ansvarsrett gis søker. 
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Søknad om delingstillatelse og 

ervervskonsesjon gnr 23 bnr og 

gnr 24 bnr 1 tilhørende Helgeland 

Skogselskap - Fjellkraft AS 

Fradeling av fallrettigheten i Svannvasselva 

fra inntak på ca kote 284, Nedresvatnet 

(Nedresvanvatnet) til utløp i Klavesmarkelva, 

ved kote 142, tilhørende gnr. 196 bnr. 1 i 

Brønnøy kommune for bortleie på 60 år med 

rett til forlengelse godkjennes, jf. jordloven § 

12. 

Fradeling av fallrettigheten i Storhaugelva fra 

inntak på ca kote 287, Storhaugvatnet i 

Vevelstad kommune til utløp i Nedre 

svanvatnet for bortleie på 60 år med rett til 

forlengelse godkjennes, jf. jordloven § 12. 

Fjellkraft AS, orgnr. 986055959, innvilges 

konsesjon for leie av fallrettighetene i 

Svannvasselva fra Nedre svanvatnet på kote 

284 til utløp i Klavesmarkelva, ved kote 142, 

tilhørende gnr. 196 bnr. 1 i Brønnøy 

kommune på 60 år med rett til forlengelse iht. 

leieavtalen, jf. konsesjonsloven av 28.nov. 

2003. 

Fjellkraft AS, orgnr. 986055959, innvilges 

konsesjon for leie av fallrettighetene i 

Storhaugelva fra Storhaugvatnet på kote 287 

til utløp i Nedresvanvatnet, ved kote 284, 

tilhørende gnr. 23 bnr 1 i Vevelstad 

kommune, på 60 år med rett til forlengelse 

iht. leieavtalen, jf. konsesjonsloven av 28.nov. 

2003. 

 
 

Søknad om bygging av traktorvei over 

Andalen gnr 5 bnr 2 - Elvebakken samdrift 

Elvebakken Samdrift DA gis tillatelse til 

bygging av 1700 m traktorvei på gnr 5 bnr 2, 

Andalen i hht omsøkt trasé. 

Det settes vilkår om at: 

1. Søker må anlegge veien i henhold til 

naturmangfoldlovens § 12, Lov om 

kulturminner av 1978 og Forskrift om 

planlegging og godkjenning av veger til 

landbruksformål. 

2. Tiltaket må være ferdigstilt innen 3 år fra 

innvilgelsesdato. 

3. Kommunen får melding da veien er ferdig 

bygget før endelig godkjenning. 

Veitraseen skal legges med minimale 

terrenginngrep slik at den blir minst mulig 

synlig fra sjøen, med best mulig tilpassing til 

terrenget, og legges utenfor registrerte 

kulturminner. Hvis nye kulturminner, 

hustufter mv. blir funnet, skal det gis melding 

til kommunen om dette. Fylkeskommunen i 

Nordland har ikke kommet med uttalelse. 

Hvis den kommer inn, må den tas hensyn til. 

Tiltaket ligger i et område som er registrert 

som regionalt viktig kulturlandskap, et preg 

som også skal bestå etter at tiltaket er ferdig, 

og for å bli godkjent. 

            
Søknad om dispensasjon for oppføring av 

molo og utlegging av 

flytebrygge gnr. 3 bnr. 4 - Knut Klausmark 

Søknad fra Knut Klausmark om dispensasjon 

for oppføring av molo og utlegging av 

flytebrygge i Hamn på Hamnøya innvilges 

som omsøkt, jf. Plan og bygningsloven §§ 1-8 

og 19-1 /19-2 og § 20-1, samt lov om havner 

og farvann kapitel 4 § 27. 

Det forutsettes at tiltakets plassering må skje 

som vist i søknaden mottatt av 

kommunen. 

Det også forutsettes at byggingen av moloen 

og forankringen av flytebryggen utføres 

med minimale inngrep i terreng. 
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Torhild Haugann - ny avdelingsleder 

på Vevelstad bygdetun 

 

 
Jeg vil starte med å takke for en utrolig varm 

velkomst fra det offentlige og private i 

Vevelstad kommune! Både min mann og jeg 

har nesten fått et kultursjokk – med positivt 

fortegn – i og med at vi kommer fra et 

forholdsvis «kjølig» Østlandssamfunn. Vi 

flyttet fra Ringerike, ca. én time nord for 

Oslo, hit til vakre Vevelstad i slutten av 

november, og har stortrivdes fra første stund. 

 

Årsaken til flyttingen var at jeg ble tilbudt 

stillingen som avdelingsleder i Helgeland 

Museum, avdeling Vevelstad. På grunn av 

flere kurs den første tiden har jeg så langt kun 

hatt noen få reelle arbeidsdager. En sak er jeg 

helt sikker i – dette er en meget spennende 

stilling med utviklingspotensialer. Hvem er 

denne personen som hevder dette? Jeg har en 

sammensatt utdanning og arbeidserfaring. 

Førstnevnte rommer alt fra plate-, stål- og 

sveisearbeider til kunsthistoriker. Før jeg går 

videre iler jeg til og understreker at 

sveiseutdanningen ble gjennomført for flere 

tiår siden, og en eventuell oppdragsgiver i dag 

vil bli veldig skuffet over utført arbeid! Jeg 

tar det med for å forsikre om at jeg ikke 

utelukkende er en akademiker som 

eksempelvis tror en vinkelsliper er et verktøy 

som kun brukes til å slipe vinkler!  

Min akademiske utdanning startet etter flere 

tiår i arbeidslivet som resulterte i en 

bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap 

og mastergrad i kunsthistorie.  For sistnevntes 

del nærmere bestemt 1200-tallets 

treskulpturer som viser jomfru Maria med 

barnet. Her kan jeg skyte inn at én av de få 

bevarte originalskulpturer fra 1200-tallet står i 

Dønnes kirke. 

 

Kanskje sitter du og lurer på hva mine planer 

for Vevelstad bygdetun inneholder? Først 

noen ord om min arbeidserfaring. I flere år 

har jeg hatt gleden av å arbeide for Vest-

Agder fylkesmuseum, Kistefos-Museet og 

Veien Kulturminnepark. Dette er solid og 

relevant erfaring for mitt nye, spennende 

arbeid. Sjømann, nå er det nok en del 

maritimt utdannende som fnyser, har jeg vært 

i noen år – bl.a. om bord på ett av Color Lines 

flaggskip; MS Color Fantasy. Kanskje noen 

spør seg om det er relevant erfaring. Dette 

arbeidet, i tillegg til mange år innenfor 

handelsnæringen, er absolutt relevant. Alt 

bunner til slutt ut i: Er du en god vert og 

kremmer? Til det svarer jeg: Ja, det er jeg. 

 

Med denne ballasten satser jeg på å arbeide 

hardt, systematisk og bredt for at Vevelstad 

ikke lenger skal være blant de minste 

avdelingene i Helgeland Museum. Som kjent 

har vi en meget populær og godt markedsført 

nabokommune; jeg håper at vi i fellesskap 

kan mangedoble bygdetunets antall 

besøkende slik at vi innen forholdvis kort tid 

kan bli veldig nærgående, og på noe lengre 

sikt bli større en vår nabo. 
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Alle avdelinger i Helgeland Museum har fått 

tildelt emner - Vevelstad har geologi og 

bergkunst. Interessante og spennende temaer! 

Min plan er å lage en utstilling innenfor de 

respektive emnene i 2013. For at våre gjester 

skal få den beste opplevelsen av bygdetunet 

ønsker jeg å bruke eksterne fagpersoner som 

sikrer høy kvalitet. Dette vil medvirke til at 

det tar noe lengre tid å produsere 

utstillingene, men til gjengjeld vil vi få gjester 

som sitter igjen med et meget godt inntrykk 

av Vevelstad. Målet er at gjestene skal bli 

positivt overrasket, og si til hverandre når de 

drar: «Det må jeg si, her i Vevelstad satses det 

på kvalitet.» Vi er jo i utkanten rent 

geografisk, men vi er i sentrum når det gjelder 

dyktighet!  

                        
Det er selvfølgelig ikke bare tilreisende som 

ønskes velkommen til bygdetunet. Til dere 

alle – bruk gjerne bygdetunet så ofte dere kan! 

Gjennom samarbeid ser jeg for meg gode 

skoleopplegg, særlig innen Vevelstads tildelte 

emner; geologi og bergkunst. Samarbeid med 

lag, foreninger, bibliotek og kirken er, etter 

mitt syn, også helt avgjørende for videre 

vekst. Jeg tar på største alvor den kompetanse 

og lokalkunnskap som mange her i Vevelstad 

innehar. Vi har alle vår unike kunnskap, og 

gjennom gode arbeidsmøter kan vi virkelig 

klekke ut nye og gode ideer. Forankret i et 

bredt samarbeid vil bygdetunet vokse i antall 

besøkende og i rollen som attraktiv arena for 

ulike opplevelser. For å nå målet om å klatre 

på «antall-besøkende-listen» trengs det flere 

arrangement gjennom hele året. Kanskje vi 

kan starte noen nye tradisjoner? Hva med en 

hyggelig 17. mai- og St. Hans-feiring på 

bygdetunet? 

 

I tillegg har Helgeland Museum et 

hovedfokus på samlingsarbeid neste år. I 

praksis betyr det å registrere mange tusen 

gjenstander både i papirversjon og digitalt. 

For å sikre en optimal bevaring av 

gjenstandene har jeg som mål å bygge opp et 

magasin hvor gjenstandene er forsvarlig 

lagret, men samtidig lett tilgjengelig. Noen 

ganger kan det være langt fra ønsker til 

gjennomført handling, men jeg arbeider med 

det mål for øye at dette omfattende arbeidet 

skal være ferdigstilt innen 2013. 

Mange ønsker og planer har jeg for 

bygdetunet, og det kan muligens virke som 

jeg er «helt vill», men både min mann og jeg 

arbeider i lange perspektiver. Nå når vi først 

har kommet til denne perlen av en kommune, 

har vi aldeles ikke tenkt å flytte. Jeg starter 

oppglødd med et arbeid som jeg håper vil 

vare i mange år. 

 

                           
 

Vi sees på bygdetunet!    

 

 
 

Beste hilsen 

Torhild 
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Utdeling av gave til nyfødte vevelstadværinger 

2012 

 
Kommunestyret vedtok i 2009 å gi en ”velkommen til verden”-pakke til alle som blir 

født i Vevelstad. Pakken er en gavesjekk på kr. 3.000 og blomster. 

 

Tirsdag den 18. desember var de nyfødte vevelstadværingene i 2012 samlet på 

Rådhuset, og varaordfører Kari Anne B. Andreassen delte ut gaver og blomster, og 

serverte kaffe og kake til stolte foreldre. 

 
Bak fra venstre: Kari Anne B. Andreassen, Kjell-Einar og Lois M. Paasche med Einar Johannes,                            

Kristin Kværnø og Alf Johan Martinsen med Tobias, Amelia Ronceros med Celina.                                                                

Sittende fra venstre: Anette Almås med Aksel, Lone R. S. Arnesen med Emma Renate. 


