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KOMMUNAL INFORMASJON 

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2017     mars 2017                   Årgang 16 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

 

 

Hei alle vevelstadværinger! 

 

”Vevelstad Informerer” er nå ute med sitt første nummer etter en lengre pause. Dette skyldes 

flere forhold, men også skifte av rådmann og utrulig mange nye oppgaver å sette seg inn i, 

samt at vi alle har måttet prioritere de mange oppgavene som sto i kø i 2016.  

Jeg har vært så heldig å få komme tilbake til denne vakre og vitatale kommunen, som også 

min fødekommune, i jobben som rådmann. Fra første dag har det vært oppgaver å sette 

fingrene i, og jeg kan love det er et stort engasjement som å få til utvikling. Det er flott å 

jobbe sammen med gode kollegaer i hele kommuneapparatet, og politikere som vil noe med 

kommunen sin, og sammen skal vi klare å få til resultater som gagner innbyggerne. 

Går det veien, har vi på plass nye omsorgsboliger og et renovert sykehjem innen utgangen av 

2019. Forhåpentlig også flere arbeidsplasser og folketallet øker. 

 

Oppgavene med å få våre nybosatte inn i sine nye hjem og få satt i gang opplæring i norsk og 

samfunnsfag, har kommunen klart med god hjelp av innbyggerne, og det tyder godt for at 

integrering og inkludering skal lykkes. Introduksjonsprogrammet må alle nyankomne delta i 

for de skal lære språket og kulturen vår, og ordningen med programmopplæringen har 

allerede vært i funksjon siden vinter/vår 2016. Skoleringen foregår i gamle bankbygget tre 

dager i uken og to dager er elevene ute i bedrifter. Det er videre planlagt å starte opp med 

grunnskoleopplæring for voksne fra høsten 2017. Barna får sin opplæring i barnehagen og 

skolen. Dette har allerede skapt flere arbeidsplasser i kommunen. Vevelstad er en 

internasjonal kommune med over 10 % av innbyggerne fra andre land enn Norge. Dette har 

skapt overskrifter nasjonalt, og vi er den kommunen med størst bosetting i forhold til 

folketallet. Dette står det respekt av og Vevelstad har tatt oppgaven med å gi flyktninger en 

trygg havn å lande i. Flere av stillingene i det offentlige Vevelstad bekledes av personer fra 

utenom Norge. En av de siste som har tiltrådt, er lederen på museet Arp Schmidt, som er fra 

Tyskland.  

Arbeidet med å utvikle nye arbeidsplasser er også startet opp, med å igangsette prosjekt for 

næringsutvikling. Dette gjelder både for eksisterende næringer og nye. Ved utgangen av året 

talte vi til sammen 524 personer i hele kommunen. Alt dette er gode tegn på at det går bra 

med hele Vevelstad og samfunnet utvikler seg i takt med resten av verden.  
 

Hilsen John Arne Andersen 
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"Vevelstad informerer" er et nyttig 

informasjonsskriv, og nå er en ny, 

etterlengtet utgave på plass. Siden sist har 

vi, i likhet med alle andre kommuner i 

landet, vært gjennom prosessen med 

kommunereform. I tråd med flertallet av 

innbyggernes ønsker har vi valgt å 

fortsette som egen kommune, men ser 

verdien av et fortsatt godt samarbeid med 

våre naboer. Reformen er ikke avsluttet, 

men vi tror ikke tvangssammenslåing vil 

bli iverksatt i vår region. Trusselen om 

reduserte økonomiske overføringer til små 

kommuner har ikke rammet oss, tvert i 

mot har nivået på frie inntekter økt etter 

nye beregningsmetoder basert på avstander 

og reisetider. 

 

Det er mye spennende på gang i 

kommunen, blant annet gjennom aktiv 

satsing på næringsutvikling. Et forprosjekt 

vil etterhvert gå over i et hovedprosjekt, og 

vi håper på fortsatt støtte fra 

fylkeskommune og fylkesmann for å jobbe 

videre med å skape nye arbeidsplasser. Vi 

skal også støtte opp om og utvikle 

eksisterende næringer - fylkesmannen har i 

sine besøk hos oss blant annet poengtert at 

Vevelstad er den kommunen i Nordland 

hvor landbruket betyr mest 

sysselsettingsmessig. 

 

Sentralskolen har den siste tiden pusset 

opp store deler av sin bygningsmasse, noe 

elever og ansatte virkelig har fortjent. I 

tillegg har kommunen kommet godt i gang 

med egen voksenopplæring, noe som er 

både spennende og utfordrende. Både her 

og på mange andre områder i 

lokalsamfunnet ser vi at frivillige stiller 

opp for å hjelpe der det trengs, dette er noe 

vi alle setter utrolig stor pris på.  

 

Neste store prosjekt er renovasjon av 

sykehjemmet og bygging av nye 

omsorgsboliger på samme område. Det har 

vært jobbet mye og bredt med prosjektet 

"Helse og omsorg i Vevelstad", og vi har 

nå fått skisser som viser hvordan dette kan 

komme til å se ut. I tillegg til planlegging 

av nybygg, er det også fokus på det  

 

framtidige innholdet i våre helse- og 

omsorgstjenester. Det overordnede målet 

er at man skal ha minst like gode tjenester 

som nå, og alle skal føle seg trygge på at 

de får den hjelpen de trenger. Det er 

planlagt at alle helserelaterte tjenester skal 

flyttes til det nye helsesenteret, dog er det 

viktig å presisere at for eksempel 

sykehjem og legekontor skal ha 

forskjellige inngangsparti. I 

ombyggingsprosessen vil vi også kunne få 

et nytt og bedre kjøkken, og 

forhåpentligvis kan man på sikt få til en 

ordning hvor varm mat herfra kan serveres 

på skolen. 

 

Vi er alle avhengige av ferger og 

hurtigbåter, noen i større grad enn andre. 

Den siste tiden har vært utfordrende for 

reisende i Tjøttabassenget, spesielt for alle 

som skal til og fra noen av mellomstedene. 

Kommunestyret har nylig oversendt en 

uttalelse til fylkeskommunen, som 

gjenspeiler de mange 

frustrasjonsmeldingene som har kommet 

inn. Vi er i jevnlig dialog med de 

forskjellige parter, og håper og tror på en 

snarlig bedring. For de mer langsiktige 

planer er det gledelig å konstatere at 

fylkesrådet foreslår for fylkestinget at man 

skal gjøre nye vurderinger av fergefrie 

fjordkrysninger mellom Brønnøysund og 

Sandnessjøen når tilsvarende løsninger for 

E39 foreligger. 

 

Det er som sagt mange ting på gang, også i 

tillegg til det som er nevnt her. Samtidig er 

det mye som er ugjort - og vi må alltid ha 

noe å strekke oss etter. Vi setter pris på 

innspill, og håper framover å kunne skape 

flere møtearenaer på forskjellige fronter. 

Mulighetene er mange, folk er fantastiske - 

jeg heier på Vevelstad! 

 

Kari Anne B. Andreassen 

Ordfører 

 

 

 

 

 

KJÆRE VEVELSTADVÆRINGER! 
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Gatelys i kommunen   
Høsten var uvanlig mørk og lang, der 

opplyste veier er ønskelig for å skape 

trygghet og glede i omgivelsen. 

Kommunen står som abonnent for de fleste 

gatelysanlegg. For å unngå unødvendige 

strømutgifter, er kommunen opptatt av at 

anleggene brukes og vedlikeholdes på en 

forsvarlig måte. 

  

Våren 2016 påbegynte kommunen en 

kartlegging av eksisterende avtaler med 

gatelysforeninger/grendelag om lokale 

gatelys og bruken av dem, men uten 

resultat.  

Som grunnlag for et framtidig møte med 

disse foreningene, har kommunen sendt ut 

et spørreskjema med spørsmål om 

gatelysanlegg til hver enkelt forening, slik 

at kommunen får en oversikt over antall 

lyspunkt, påler mv. Etter hvert er målet å 

utarbeide felles retningslinjer for de lysene 

som kommunen er abonnent for og 

foreningene administrerer. 

 

Gatelysforeninger som ikke har fått brukte 

gatelyspåler og trenger noen til allmenne 

(ikke privat) formål, kan ta kontakt med 

kommunen. Utenfor brannstasjon finnes 

fortsatt noen brukbare trepåler igjen. 

Foreningene må sørge for henting, 

transport og oppsett selv.  

 

Kommunen vil at gatelysforeningene 

følger med bruken av sine gatelys, slik at 

de ikke unødvendig står tent døgnet rundt. 

En allerede tidligere brukt tid er at 

gatelysene er tent klokken 05.45 – 22.30, 

noe avhengig av fergeanløp og lokale 

forhold.        

      

 

Vedlikehold av kommunale veger 
Enkelte av veiene med kommunalt 

vedlikehold lider av en vegstandard, som 

kommunen innimellom mottar merknader 

om. Store nedbørmengder og snøsmelting 

bidrar til at overflatevann eroderer 

kjørebanen og skaper problemer for 

veibrukerne. Særlig utover høsten, under  

 

 

en mild vinter og tidlig på våren har dette    

blitt et økende problem. Gjennom stedvis 

første hjelp prøver kommunen å utbedre 

vegene, men dette er dessverre ikke nok. 

På sikt skal kommunen få utbedret 

vegstandarden for kommunale veger. 

 

Kort orientering om brøyting av 

kommunale veger 
I Vevelstad kommune finnes to typer av 

veger som blir offentlig brøytet og 

vedlikeholdt.  

Fv 17 over Vevelstadlandet, Fv 111 ut til 

Vistnesodden, Fv 112 over Hamnøya og 

Fv 114 fra Stokkasjøen til Visthus og 

fergeleiene blir brøytet i regi av Statens 

vegvesen/Mesta.  

Kommunen står for brøyting av mindre 

veger bl.a. ved Allbrukshus, Barnehage, 

Sentralskole, kirka, Sykeheim, 

Slåttvikåsen, Åsmyra, Svingen, gamle 

riksvegen på Høyholm, til Hesstunsjøen og 

Skaret på Hamnøya, til Sjøviken og molo 

på Visthus og på Stokkasjøen til Svingen 

på Brennåveien. 

 

Ifølge brøyteplan for kommunale veger, 

varer beredskapstiden for brøyting fra 15. 

oktober til 15. april følgende år. Brøyting 

skal foretas når snølaget er 10 cm eller 

mer. Alle veger skal være brøytet innen 

første fergeavgang, dvs. omtrent kl. 06.00 

på hverdager og innen kl. 08.30 på søn- og 

helligdager, noe avhengig av rode.  

Under de siste brøytesesongene har været i 

perioder skiftet brått mellom kraftig 

snøfall, sludd, snøsmelting, frost og glattis, 

slik at brøytemannskapet har til tider 

vansker å følge brøyteplan men de gjør sitt 

beste.  

For å være forberedt til uventete omslag i 

vintervær og kjøreforhold, vil kommunen 

påminne trafikanter, syklister og gangende 

om å vise forståelse og respekt for rådende 

værforhold, være forsvarlig skodd og 

kledt, beregne noe mer reisetid utover det 

vanlige for å nå ferge, barnehage, skole og 

andre mål lenger unna.   

 

 

 

INFORMASJON FRA PLAN OG RESURSAVDELINGEN 
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Kommunale avgifter og gebyr 

2017 
Gebyrregulativ for 2017 ble vedtatt av 

Kommunestyret i møte av den 15. 

desember 2016.  

Her nevnes noen av dem: 

 Gebyrregulativ 2017 for plan-

byggesak-oppmåling-

utslippstillatelse og saker i henhold 

til jord- og konsesjonsloven og 

havne- og farvannsloven er blitt 

justert. 

 Endringer i plan- og 

bygningsloven, i en retning som 

fritar enkelte tiltak for 

søknadsplikt, har bidratt til en 

påkrevd meldeplikt, etter at tiltaket 

er ferdigstilt. Melding for tiltak 

uten søknadsplikt er gebyrbelagt, 

fordi utført tiltak krever en 

registrering av nye opplysninger i 

Matrikkelen. 

 Søknadspliktige tiltak som tas i 

bruk uten tillatelse og ikke 

søknadspliktige tiltak som tas i 

bruk uten at disse er meldt til 

kommunen er blitt gebyrbelagt. 

 Gebyr for saksbehandlingsarbeid, 

som omfatter innleid ekstern 

kompetanse, f.eks. oppmåling og 

reguleringsplanarbeid, er oppjustert 

i tråd med påkrevde merutgifter 

som kommunen blir fakturert for. 

 Purregebyr på kr. 67,- etter forfalt 

faktura er innført. 

 Kommunale avgifter for 2016 

gjelder inntil nye avgifter blir 

vedtatt av KS.  

 

Kommunale avgifter, gebyrregulativ 2017 

og kommunale forskrifter for vann, avløp 

og slamtømming finnes tilgjengelige på 

kommunens hjemmeside 

www.vevelstad.kommune.no.  

 

 

 

 

 

 

 

Veiskilting 
Om status for Fv. 17 og Fv. 111 ved nytt 

fergeleie på Forvik og krysset til Korsvik, 

etter info fra Statens vegvesen.  

 

 
Kart 1: Kilde: Statens vegvesen – Vegkart (NVDB) Geovekst. 

Bearbeidet av Plan- og ressursetaten (Vevelstad kommune) 

 

Etter henvendelse informerer Statens 

vegvesen følgende:  

 Veien forbi nytt fergeleie til 

hurtigbåtkaia skal fortsatt kalles Fv 

17 (Fv. 17 hp61).  

 Fv. 17 gjennom hele Vevelstad vil 

være hovedveg (Primær veg). Fv17 

hp61 til hurtigbåtkai og Fv111 vil 

være sideveg (Sekundær veg). 

 Ut i fra skiltplan for nye fergekaia 

på Forvik, skal forkjørsvegskilting 

på Fv. 17 til Hurtigbåtkaia og 

vikeplikt skiltet på Fv111 blitt tatt 

ned. Gjenopprettet høyreregel i 

krysset (merket som Kryss 1). 

 Fv. 17 til hurtigbåtkaia har 60 sone. 

Fv111 har generell fartsgrense 

utenfor tettsted, 80 km/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON FRA PLAN OG RESURSAVDELINGEN 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Kart 2: Kilde: Statens vegvesen – Vegkart (NVDB), Geovekst. 
Bearbeidet av Plan- og ressursetaten.  

 

Om krysset fra Fv 111 til Korsvik (merket: 

Kryss 2): 

Her gjelder høyreregelen. De som kommer 

fra Vistnesodden har vikeplikt for de som 

kommer fra den kommunale vegen (fra 

Korsvik).  

 

Kommunen har mulighet for å sette opp 

gate-/veinavnskilt i krysset. Ikke behov for 

annen skilting i krysset. Vegen er smal, 

har møteplasser for at biler kan passere og 

er lite trafikkert.   
Her må en være oppmerksom og opptre 

hensynsfullt. 

 

Betydelige endringer i ordningen 

produksjonstilskudd i jordbruket      

fra 2017                                                           

Det blir nye telledatoer og søknadsfrister 

for produksjonstilskudd etter 

søknadsomgangen 20. januar 2017. 

Dette er den siste søknadsomgangen med 

"gammel" telledato og søknadsfrist. 20. 

januar 2017 søkes det om husdyrtilskudd 

og avløsertilskudd (for 2016) etter gammel 

ordning.                                            

Utbetaling etter denne søknadsomgangen 

blir i juni 2017. 

 

Deretter i 2017 gjelder følgende 

telledatoer og søknadsfrister: 
Telledato 1. mai med søknadsfrist 15. mai 

og telledato 1. oktober med søknadsfrist 

15. oktober. 

 

 

 

Utbetaling etter disse søknadsomgangene 

blir i februar 2018 (NB !  Bare én 

utbetaling). 

 I 2017 vil det altså være 3 

søknadsomganger for produksjonstilskudd, 

fordi dette er å regne som et overgangsår 

mellom gammel og ny ordning. 

Hva kan det søkes om, og når etter ny 

ordning?                                               

Ved søknadsfristen 15. mai kan det søkes 

om: Areal- og kulturlandskapstilskudd 

(økologisk og konvensjonelt), 

husdyrtilskudd (økologisk og 

konvensjonelt), 

driftstilskudd til mjølkeproduksjon og 

driftstilskudd til spesialisert kjøttfe 

produksjon.                                            

Ved denne søknaden oppgis antall dekar i 

de ulike vekstgruppene og dyr i de ulike 

husdyrgruppene. 

Ved søknadsfristen 15. oktober kan det 

søkes om husdyrtilskudd, driftstilskudd til 

mjølkeproduksjon, driftstilskudd til 

spesialisert kjøttfeproduksjon, tilskudd til 

dyr på beite, tilskudd til dyr på 

utmarksbeite tilskudd til avløsning. 

Ved denne søknaden oppgis antall husdyr i 

de ulike husdyrgruppene og antall dyr 

sluppet på beite samt antall dyr sluppet og 

sanket (NYTT FRA 2017) på 

utmarksbeite. 

Beregningen av tilskudd til dyr på 

utmarksbeite foretas på grunnlag av 

oppgitte antall dyr sanket om høsten. 

 

NB ! Dersom det er store avvik i antall dyr 

sluppet og sanket på utmarksbeite, og dette 

skyldes rovdyrtap, må tapet dokumenteres 

med f.eks. rapport fra statens naturoppsyn 

(SNO) eller annen relevant 

dokumentasjon. 

Dersom slik dokumentasjon ikke 

fremlegges, vil antall dyr sanket uansett 

benyttes ved beregning av tilskudd. 

 

 

 

INFORMASJON FRA PLAN OG RESURSAVDELINGEN 
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Enkelte opplysninger kan etterregistreres i 

søknaden etter fristen 15.oktober. Dette 

gjelder: 

- Avløserutgifter for perioden 

15.oktober – 31.desember 

- Dyr på utmarksbeite tatt ned 

seinere enn 15.oktober 

- Slaktagris solgt som livdyr mellom 

15.oktober-31.desember 

Frist for å etterregistrere opplysningene er 

10.januar. 

Fra 2018 vil det være søknadsfrist 15. 

mars og 15. oktober, med telledatoer 

henholdsvis 1.mars og 1.oktober. 

Utbetaling blir da februar 2019 (bare èn 

utbetaling). 

 

Invitasjon for innspill til 

Bredbåndsutbygging 2017 
Vevelstad kommune jobber med å 

realisere bredbånd (fiber) til flest mulig 

brukere i kommunen. Dette er tiltenkt å 

skje på grunnlag av en statlig støtteordning 

for utbygging av bredbånd. 

For 2017 planlegger Vevelstad kommune 

å søke om tilskudd til utbygging av 

bredbånd fra Lauknes til Vistnesodden og 

til deler av Hamnøya og Visthus. 

Informasjon blir lagt ut på kommunens 

hjemmeside. 

Er du næringsdrivende, et grendelag eller 

du er avhengig av bredbånd til daglig bruk 

eller ser nytten av en bedre 

bredbåndskommunikasjon for å 

opprettholde og utvikle din næring, kom 

med skriftlig innspill og begrunnelse for 

ditt behov, slik at det kan utarbeides en 

kostnadseffektiv plan for bredbåndet og 

senere utbygging.      

Frist til å gi innspill er 1. april 2017. 

 

 

 

 

 

Innspill leveres til Rådhuset eller pr. epost 

til; post@vevelstad.kommune.no 

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til:  

Kaj Kylén; tlf. 75038062 eller epost; 

kaj.kylen@vevelstad.kommune.no 

Bjørnar Aarstrand;  tlf. 75038061 eller 

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no 

 

 
 

Økonomiske virkemidler 

Landbruk  
 

For prosjekter i Vevelstad kommune. 

 

 Søknad om midler til (SMIL) 

spesielle miljøtiltak i jordbruket.  

- Krever at søker er berettiget til 

produksjonstilskudd. 

- Krever tillatelse fra eier av 

landbrukseiendommen til 

tiltaket. 

 

 Søknader om tilskudd til drenering 

av jordbruksjord.  

- Krever grøfteplan mv. Ikke til 

tiltak som blitt påbegynt før 

tilskudd er innvilget. 

 

Elektronisk skjema finnes hos 

Landbruksdirektoratet på: 

www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema 

 

Søknadsfrist: 15. mars 2017 
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Som de fleste i Vevelstad sikkert vet fikk 

Vevelstad Bygdetun en ny avdelingsleder i 

fjor. Jeg, Arp Schmidt, begynte på 

stillingen som avdelingsleder i 

begynnelsen av juni. Rett etterpå startet 

sommersesongen i full fart, som ble litt 

kortere for museet enn den hadde vært i 

årene før.  

Jeg skal bruke anledningen å forestille 

meg litt. Opprinnelig er jeg fra Wolfsburg 

i Tyskland, jeg studerte arkeologi og 

skandinaviske språk og litteratur med 

hovedvekt på norsk og norrønt ved 

universitetet i Göttingen. For omtrent tre 

år siden flyttet jeg til Norge, først til Lom, 

hvor jeg jobbet ved stavkirken. Ett år 

senere flyttet jeg fra Lom nordover for å 

jobbe ved Alta Museum og 

helleristningene der. Veldig snart etter 

prosjektstillingen i Alta fikk jeg jobben her 

i Vevelstad og flyttet hit. 

 

I fjor begynte Helgeland Museum også å 

arbeide med appen Kulturpunkt. Dette 

programmet skal brukes til å formidle 

kunnskap om kulturminner i Helgeland 

som ikke ligger rett ved et museum. 

Vevelstad ble valgt ut som en av de fire 

første avdelingene i Helgeland Museum til 

å bidra med et kulturpunkt. Tilbudet skal 

være tilgjengelig til sommersesongen og 

deretter utvides. 

 

I juli feiret Vevelstad kommune 100-

årsdagen og museet var involvert også i 

det. I sammenheng med Vevelstaddagene 

ble Vevelstadspelet urframført på 

bygdetunet og ble en stor suksess. Her 

gjelder det å takke organisatorene av 

skuespillet som gjorde en formidabel jobb, 

slik at jeg ønsker at museet blir involvert i 

fremtidige produksjoner av skuespill. 

 

Avslutningen av Vevelstaddagene, som 

fant sted på bygdetunet, var godt besøkt og 

minnesteinen for Arnt O. Åsvang ble i 

denne sammenhengen avduket.  

 

 
 

Minnesteinen ble stiftet av Vevelstad 

Historielag og markerer rett ved inngang 

den viktigste delen av museets historie, 

nemlig grunnleggingen av Vevelstad 

Bygdetun. 

 

 

 

Fordi sommeren var kort og fordi det først 

var nødvendig å sette meg inn i Vevelstads 

og Helgelands historie, ble det ikke mange 

forandringer på bygdetunet. Vi begynte å 

slå arealet vest for Retirofjøset, noe som 

skal videreføres og avsluttes i 2017. 

Tanken er å etablere en liten hage hvor det 

skal plantes grønnsaker som vanligvis ble 

grodd ved Helgelandskysten. Bygdetunet 

har jo allerede fine stauder som var vanlige 

i norske hager, slik at det er nok med  

prydplanter. Grønnsakhagen er tenkt til å 

komplettere bygdetunet som også har 

bærbusker og rabarbra. Ofte var hagene jo 

litt mer praktisk utformet: det gjaldt først å 

sikre maten, etterpå kunne det plantes 

prydplanter. 

Dersom du vet om en eller annen slags 

grønnsak som absolutt ikke må mangle i 

en slik hage, ta gjerne kontakt og fortell 

om det.  

 

 

 

 

 

 

HELGELAND MUSEUM AVD. VEVELSTAD 
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For 2017 er det planlagt å rydde ut 

Grønbechsmia og å ta bygget i bruk som 

utstillingsrom. Det er ikke bestemt om 

smia skal settes i en tilstand at den virkelig 

kan brukes som smie. Utfordringen ved en 

brukbar smie i et historisk hus er 

selvfølgelig brannvern, som må tas veldig 

alvorlig.  

 

 

I år feirer Norge også 100-årsjubileet av 

det første samiske landsmøte. Samer var 

og er også en del av Vevelstad, museet har 

flere sørsamiske gjenstander i sin samling 

og i fotosamlingen finnes det flere bilder 

av samer som levde i Vevelstad. 

 

  
 

Derfor har vi planlagt å sette opp en liten 

utstilling om samer i Vevelstad. 

Utstillingen skal åpnes til 

sommersesongen og være tilgjengelig over 

hele sommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt «Bosetting og 

næringsutvikling i Vevelstad» 
 

Høsten 2016 ble det startet opp et 

forprosjekt for å kartlegge muligheten for 

en positiv utvikling av næringsliv og 

bosetting i Vevelstad kommune.  

Tidligere fylkesordfører Jon Tørset har 

ledet forprosjektet, og med seg i 

arbeidsgruppen har han hatt ordfører Kari 

Anne B. Andreassen, rådmann John Arne 

Andersen og Bjørnar Aarstrand og Turid 

Færøy fra administrasjonen. Forprosjektet 

har mottatt tilskudd både fra 

Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

Fylkeskommune. 

 

Onsdag den 18. januar ble det arrangert 

idèdugnad om utvikling av næringslivet. 

 

  
 

 
 

Kurset «Ringvirkninger» ble ledet av Alf 

Thynes og Toril Austvik fra 

Fylkesmannen, og hele 27 

vevelstadværinger deltok. Landbruket er 

den største og viktigste næringen i 

Vevelstad, og kurset hadde utgangspunkt i 

landbruk og tilknyttede næringer.  
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Det kom inn mange forslag; videre satsing 

på reiseliv, grønt reiseliv, lokal produksjon 

av mat, foredling av kjøtt med etablering 

av røykeri, satsing på algeoppdrett, 

produksjon av melkeprodukter, senter for 

behandling av hund, kystgeit-produksjon 

og generelle tiltak for effektivisering og 

forbedring innenfor landbruket m.m. 

 

Onsdag den 25. januar vedtok 

Kommunestyret i sak 5/2017:  

Kommunestyret tar til orientering 

rapporten «Forprosjekt om 

næringsutvikling i Vevelstad», og ønsker å 

gå videre med utviklingsarbeidet i et 

hovedprosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen bes å igangsette utarbeidelse 

av prosjektbeskrivelse og gis fullmakt til å 

søke om tilskudd/finansiering til et treårig 

prosjekt, basert på forstudiet/forprosjektet 

innen fristen 1. mars 2017. Kommunens 

eventuelle egenandel belastes næringsfond 

1 etter nærmere søknad til næringsstyret. 

 

Næringsprosjektet «Vevelstad 2025» skal 

fokusere på næringsutvikling, tilflytting, 

innvandring og trivsel. Det engasjeres 

prosjektledelse tilsvarende 100% stilling,  

og oppstart for prosjektet er satt til 1. juli 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info til brukere av Vevelstad legekontor         
 

Åpningstid: 

08.00 – 15.45  (16.09 – 15.05) 

08.00 – 15.00  (16.05 – 15.09) 

 

ALLE henvendelser skal rettes til telefon nr: 750 37 100 og KUN dette nummer! 

 

DET BES OM AT DET IKKE RINGES ELLER SENDES SMS TIL DR. LOCKHART 

DIREKTE, DA DETTE FORSTYRRER HANS ARBEID MED PASIENTER, og mange av 

disse henvendelsene er oppgaver som utføres av sekretær. 

 

På forhånd takk for hjelpen! 

 

Med vennlig hilsen, 

Vevelstad legekontor 
 

 

Ønsker med dette å få takke alle som har gledet helse - og omsorgsetaten med 

besøk og gaver gjennom året. Vi har mottatt alt fra blomster, konfekt og annet 

godteri, til pengegaver. En spesiell takk til gaver gitt ved begravelser. For noen av 

gavene følger spesielle ønsker, de andre vil bli brukt på en best mulig måte for 

beboerne. 
 

 

 

 

 

 

                                Wenche Johansen 
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Nyheter fra frivilligsentralen 

 
Aktiviteter ved sykehjemmet 

Sist år har vi hatt en del aktiviteter ved 

sykehjemmet. Og i år fortsetter vi bare 

med dette.  

Så har vi frivillige som kommer med 

handlevogna. To ganger i måned har de 

med seg godsaker og andre ting fra 

butikken, slik at beboerne får kjøpt seg noe 

ekstra. Like viktig er det at de gjerne setter 

seg ned og slår av en prat, og koser seg 

med en kopp kaffe. 

 

 
 

En gang i måned er det boccia. I fjor var 

det Lolly Nilsen og Hermod Sund som 

kjempet om å bli årets bocciavinner. På 

siste turneringsdag gikk de tett i tett, på 

slutten gikk Hermod Sund av med seieren, 

men bare med et lite poeng forskjell. Alle 

deltakere fikk en liten premie og et 

deltakerbevis. Nå har alle startet med null 

poeng igjen, så det blir spennende hvem 

som går av med seieren i slutten av 2017. 

 

Kafé Pluss, som før var på kirkestua, har 

flyttet til sykehjemmet. En gang i måned 

samles mange seg i storstua for musikalsk 

underholdning med allsang, spille quiz, 

loddsalg og kaffe med noe godt. 

 

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle 

godt voksne. 

 

En takk til alle de som deltar, og de som 

stiller opp som frivillige på de forskjellige 

aktiviteter. 

 

 

Pasientreiser, ledsagere og reiseregning 

Legekontoret og frivilligsentralen har et 

tett samarbeid når det kommer til 

pasientreiser. Så kan du få masse hjelp på 

frivilligsentralen. Vi kan ordne med 

ledsagere, vi kan bestille og planlegge 

reiser, og i etterkant kan vi hjelpe med 

utfylling av reiseregningen for både 

pasient og ledsager. Det er bare å ringe 

eller stikke innom på sentralen. Vi kan 

komme på hjemmebesøk for utfylling av 

reiseregning. 

 

 

Grønne fingrer?! 

 
 

På vegne av Vevelstad Hagelag er vi på 

jakt etter nye medlemmer, som også kan 

stille i styret. 

Flere av dagens medlemmer begynner å bli 

litt opp i årene og de ønsker hjelp fra en ny 

generasjon med både herrer og damer som 

er glade i alt som har å gjøre med hager og 

grønt. Hagelaget har et par møter per år. 

Ellers er det de som ordner med 

blomsterpynt ved de offentlige plasser, 

ordner kirkegårdsdagene og vanning av 

gravblomstene om sommeren. I tillegg har 

de litt aktivitet for de eldre på 

sykehjemmet. Om ønskelig kan hagelaget 

gjøre enda mer, bare de har nok hender å 

stelle med. 

Ved interesse, gjerne ta kontakt med 

Eldbjørg Nergård eller frivilligsentralen. 
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DistriktsMobilen 

Den kjører og den kjører og jeg vil rette en 

stor tak til de gode sjåførene som holder 

den gående! 

I 2016 har bilen kjørt 2287 passasjerer, det 

er en gjennomsnitt av 6 turer per dag. 

Uten disse fantastiske frivillige, blir mange 

brukere negativ berørt. Blant annet mange 

eldre er helt avhengige av 

DistriktsMobilen som hjelper dem med 

sine turer til butikken og legen.  

Vi mangler fortsatt en fast sjåfør, så har du 

anledning, vær så snill å ta kontakt! 

 

 

TV-Aksjonen 2016 

Aksjonen 2016 gikk til Røde Kors 

”Sammen får vi hjelpen helt frem”.  I totalt 

ga Vevelstad kr.26.089,00. Det ga oss en 

183. plass i Norge og 20. plass i fylket. 

Beløpet tilsvarer et gjennomsnitt av 

kr.51,46 per innbygger og ligger kr.7,25 

over landets gjennomsnitt. Ikke verst det 

da   

            
 

Takk til alle som har gitt og alle de flotte 

frivillige som har gått med bøsse. 

 

 

Vevelstad Ungdomsråd 

Sist år har rådet jobbet hard med å få på 

plass en lokale og å få i gang en 

ungdomsklubb. De er ikke helt i mål enda, 

men som det ser ut blir det ungdomsklubb 

”Vævlo” som skal holde til i ridehallen sin 

lokale. Her er det mange muligheter for 

diverse aktiviteter, så går du i 7. klasse og 

oppover, da er det bare å følge med! 

 

Rådets leder Oddvar Tro Nergård, og 

Tonje Pedersen har vært på en del 

samlinger. Så har de i sommeren vært på 

summercamp i Lycksele. Her var alle 

ungdomsråd representanter fra hele 

Helgeland og Vasterbotn i Sverige samlet i 

en uke for å være med på masse kule 

aktiviteter, som for eksempel GoKart 

kjøring, og selvfølgelig for å lære masse 

om politikk og debattekniker. Om høsten 

har de vært i Bodø på samlingen for 

Ungdommens Fylkesting og senest sist 

helg i januar var de på en kjempekoselig 

og lærerikt årsmøte for Helgeland 

ungdomsråd i Mosjøen. 

 

Er du ungdom, fra 7. klasse og oppover, 

og syns du at det egentlig høres ganske kul 

ut å være med på slike aktiviteter? Vil du 

at din mening blir hørt? Syns du Vevelstad 

kommune skulle ha gjort ting bedre, eller 

annerledes for ungdommene? Har du en 

plan? Bli med da vell!! 

Ta kontakt med rådets leder, Oddvar, for 

mer informasjon og påmelding. Det blir 

årsmøte i ungdomsrådet i løpet av april, så 

da kan du bli med, du og! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kosta Nada 

Bruktbutikk og utlånsentralen har åpent på 

hverdager fra 9.30 til 15.00. Har du pent 

brukte klær, ting og tang så tar vi gjerne 

imot. Vi har fortsatt gratis utlån av 

skøyter, akebrett, fiskestang, bilstoler og 

flytevest. Vi selger også en del nye leker, 

nye skateboard med mer til en hyggelig 

pris. Inntektene fra butikken går til et godt 

formål; en utflukt for alle barn og unge i 

Vevelstad. 
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Hvem er du da? 
For å bli bedre kjent med våre naboer, så starter vi en stafett. Den første som skal få stafettpinnen er Wael. 

Jeg, Michelle, er nysgjerrig på hvem han er. Så her kommer fem spørsmål. 

Hvem er du? Jeg er Wael Alkamel.                                                                

Jeg bor på Øvre Slottvikåsen nr.6  

og kom til Vevelstad sist sommer, 

sammen med min kone Souad og                                                                    Hva liker du å gjøre på fri- 

mine barn Sidra som er sju og                                                                          tida? Jeg liker å fiske, og går  

Abdul Hamid som er to og et halvt.                                                                 da ned på kaien, kanskje om  

Hvor kommer du fra? Jeg kom-                                                                    sommeren jeg kan bli med  

mer fra Aleppo i Syria, flyktet til                                                                    noen i båten?! Ellers liker jeg 

Egypt i 2015, og videre til Norge i                                                                  å snekre litt hjemme.  

2016. I Syria bodde jeg i en blokk-                                                                 Hvem vil du bli bedre kjent  

leilighet, her var jeg nabo med mine                                                               med? Jeg har lyst å bli bedre 

søsken og foreldre.                                                                                          kjent med min snille lærer, 

Hva jobber du med? Jeg laget og                                                                 Odrunn Moxnes! 

solgte klær, hadde alt i bilen, kjørte                                                                Så Oddrun, da har du fått stafettpin- 

rundt med de og solgte dem. Her i                                                                  nen fra Wael. Vi håper du tar imot! 

Norge går jeg på voksenopplæring                                                                 Så snakkes vi neste gang vi lager en 

og har to dager i uka språkpraksis                                                                   Vevelstad Informerer! 

på frivilligsentralen.  

 
 

Utdeling av gave til nyfødte vevelstadværinger 2016 
Kommunestyret vedtok i PS 09/63 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 20. desember var de nyfødte vevelstadværingene i 2016 samlet på Rådhuset, og ordfører Kari 

Anne B. Andreassen delte ut gaver og blomster, og serverte kaffe og kake til stolte foreldre. 

 

 
                                  Fra venstre: Kari Anne B. Andreassen, Agnethe Aarstrand med Gabrielle,  

                                  Rigmor Fiveltun med Anker og Thomas Andreassen. Peder Nergård med foreldre  

                                  Birgitte B.Sund og Eilif Peder Nergård, og Ingrid Violeta Herringbotn med foreldre  

                                  Flory Cojocaru og Stian F. Herringbotn var ikke tilstede.   
 


