
Kommunal informasjon

Ny kommunedirektør

Det er med respekt og ydmykhet at jeg 
nå trer inn i stillingen som kommunedi-
rektør for Vevelstad kommune.

Etter flere år innen ledelse i privat næringsliv, ser 
jeg frem til å komme tilbake i offentlig tjeneste 
og ta fatt på de mange varierte og viktige ar-
beidsoppgavene som ligger til stillingen. Jeg har 
kjent på et ønske etter å gå tilbake til kommunal 
sektor for å kunne bruke min evne til å skape 
gode relasjoner og resultater på ulike fagfelt, slik 
at vi sammen kan jobbe helhetlig mot fastsatte 
mål for kommunen. Det å skape god dynamikk 
internt i egen organisasjon, samtidig som politisk 
hensyn må tas, synes jeg er spennende og utfor-
drende. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med 
Vevelstadsamfunnet, innbyggerne, politikerne og 
alle ansatte i kommunen.

Selv er jeg født og oppvokst på Sør-Helgeland, og 
kom flyttende hjem igjen etter å ha bodd 10 år i
Trondheim og Bergen i forbindelse med studier 
og jobb. Da min samboer Espen og jeg stiftet 
familie, hadde vi et ønske om å at våre jenter, 
Alma og Olea, skulle vokse opp i trygge omgi-
velser, og vi har ikke angret en dag på at vi kom 
hjem igjen til vakre Sør-Helgeland.

Vevelstad kommune skal levere gode tjenester 
for innbyggerne, og det stilles derfor store krav 
til de ansatte og driften av organisasjonen. Skal 
en kommune skape bolyst og tilflytting, er det 
svært viktig at kommunale tjenester slik som 
skole/barnehage, helse, arealplaner og land-
bruk/næringsliv og fritidsaktiviteter med mer 
er gode og varierte, og samtidig tilrettelagt for 
innbyggernes behov.

Tjenestetilbudet i Vevelstad kommune er nødt til 
å være bærekraftig, slik at det er attraktivt for
eksisterende og fremtidige innbyggerne. Ver-
digrunnlaget til kommunen skal være basert 
på følgende tre ord: Vilje, Vi, Vern. Dette er et 
verdigrunnlag som jeg kan relatere meg til, og 
det er svært viktig at vi sammen har en evne til 
omstilling og nytenkning, samtidig som vi skal ta 
vare på det som allerede fungerer. Dette er et 
arbeid som krever lagarbeid og god utnyttelse av 
ressursene som til sammen
skaper et godt samfunn.

Min hovedjobb blir å 
sørge for at det politi-
kerne bestemmer faktisk 
skjer i kommunen.

Renate Mathisen

Kommunedirektør
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Nå møtes vi igjen



Tilbake til normalen
Kjære alle sammen!

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad

Tlf. 75 03 80 00
www.vevelstad.kommune.no
post@vevelstad.kommune.no

Den 12. februar kl. 10.00 holdt statsmi-
nisteren en tale som mange har ventet 
på, og av alt som ble sagt på presse-
konferansen er nok beskjeden om at 
regjeringen fjerner alle forskriftsfestede 
tiltak mot covid-19, inkludert krav om 
munnbind, en meter avstand og plikt 
til isolasjon ved sykdom, det som ut-
løste størst glede. Nesten på dagen to 
år etter at forrige regjering iverksatte 
tiltak for å begrense smittespredningen 
i Norge. 

Daværende statsminister beskrev avgjørelsen 
som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene 
vi har hatt i Norge i fredstid». Etter den 12. 
mars 2020 har ulike tiltak påvirket oss alle, både 
privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 

I løpet av de to forutgående år har vi opplevd 
smittereduksjon og -økning med den konsekvens 
at ulike tiltak har blitt endret fra nedjusterte til 
strengere varianter.

Gjennom to år med pandemi, har vi som nasjon 
og lokalsamfunn gjort oss erfaringer, noen av disse 
har vært dyrekjøpt for enkelte. 

Vi har stått sammen om et felles mål; å slå ned et 
virus vi ikke kjente rekkevidden av. Tiden vi har 
lagt bak oss har vært preget av et inkluderende 

fellesskap hvor «oss» har stått i sentrum og ikke 
«vi og de». Gjennom ulike bidrag har fellesskapet 
hegnet om de sårbare i samfunnet for å sikre et 
godt lokalsamfunn etter pandemien.

Vi sender oppriktige takksigelser til helsepersonell 
som har stått på for å yte helsetjenester, til 
renholdere som har jobbet iherdig for å begrense 
smitte, til butikkmedarbeider som har trosset 
smittefare og gitt oss god service når vi har 
handlet. 

Til bønder, fiskere og ansatte i oppdrettsnæringen 
som har sørget for at vi har hatt tilgang på 
ferske råvarer. Stor takk til yrkessjåfører og 
produksjonsarbeidere som har stått på for at 
samfunnshjulene har gått til tross for pandemien. 

Vi retter også en stor takk til våre 
kunnskapsinstitusjoner som over tid har funnet 
gode løsninger for å sikre at barn, unge og 
studenter fortsatt får påfyll av kunnskap og 
aktivitet. 

Videre takker vi regjeringen, Folkehelseinstituttet 
og Helsedirektoratet som også har stått i en ukjent 
og krevende tid.



Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad
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Enkelte mennesker har fått føle ekstra hardt på konsekvensene av koronaviruset; noen har kanskje 
mistet sine kjære som bor andre steder i landet, noen er avstengt fra nærkontakt, og andre igjen sitter 
uten jobb og inntekt - våre tanker og vår medfølelse går til dere alle. De aller fleste av oss er tilbake 
i tilnærmet normal hverdag, men det er mange blant oss som av ulike grunner ikke kan ferdes fritt i 
samfunnet. Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen  pågår, og nye 
bølger og virusvarianter kan komme, og vi håper at fellesskapsfølelsen vedvarer slik at vi fremdeles 
ivaretar mennesker som er sårbare og mer utsatt enn andre.

Vi takker alle vevelstadværinger for den flotte innsatsen dere har bidratt med i en lang pandemi!

Ordfører

Torhild Haugann



Den samiske landsbyen som elevene har lagd.

Steking av pinnebrød ved uteskolen.

I forbindelse med samenes nasjonaldag 
6. februar hadde vi en temauke hvor 
samisk kultur ble tatt inn i ulike fag.

I 1-2 klasse har elevene fargelagt det samiske 
flagget og lært om samiske symboler. De fikk 
også lagd sin egen samiskinspirerte
nøkkelring.

I 3-4 klasse lærte elevene om samisk kultur og 
hvorfor 6. februar er samenes nasjonaldag. De 
tegnet en runebomme med samiske
symboler og lagde lassoringer i tre. Etter at 
lassoringene var ferdig, fikk elevene prøve å kas-
te lasso med dem.

Hele 1-4 trinn gjennomførte en natursti med 
spørsmål om det de hadde lært underveis i uka 
og fikk lage bidos på uteskolen.

I 5-7 trinn lærte elevene om bakgrunnen for den 
samiske nasjonaldagen og om Elsa Laula Ren-
berg. De lagde en samisk landsby som står som 
utstilling på skolen.

«Gjennom Uke 6-kampanjen 2022 håper vi å 
skape dialog og læring rundt sentrale temaer i 
barn og unges liv, som kan hjelpe dem med økt 
forståelse rundt følelser, pubertet og seksuali-
tet.» Hele skolen deltok i kampanjen og det ble 
jobbet med ulike tema i klassene. Alle klassene 
hadde besøk av helsesykepleier i løpet av uka 
og fikk anledning til å stille spørsmål om det de 
lurte på.

Hver torsdag er det uteskole for 1-4 
trinn. 

Skolen får låne et eget område som vi pleier å 
gå til. Her får elevene prøvd sag, øks og spikking 
med kniv. Vi også laget landart, lært å bruke 
kompass, trent på førstehjelp, lagd mat på bål 
og bygd trehytter. Samarbeid og samhandling på 
tvers av trinnene står sterkt i uteskolen. Andre 
ganger er vi i skolegården og gjør ulike aktiviteter 
knyttet til tema elevene har lært om gjennom 
uka.

Nytt fra Vevelstad Sentralskole

Samisk uke Uke 6 - kampanjen

Uteskole
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Kilvågen

Kilvågen

Stokka

Hamnøya

Stokka Vevelstadlandet

Fiberutbygging Vevelstad Kommune
I løpet av de siste årene har det pågått 
både fysisk og administrativt arbeid 
med å få fiber til de fleste innbyggerne i 
kommunen. 

Alle som har bostedsadresse på Vevelstadlandet, 
Hamnøya, Stokka og Visthus har fått tilbud om 
dette. 

I tillegg har fritidseiendommer hatt mulighet til å 
få dette på plass. 2021 markerte sluttetappen på 
landfiberprosjektet, hvor også innbyggerne inne 
i Kilvågen fikk på plass en sjøkabel og har fått 
installert tv og internett i hus. Prosjektet går nå 
over i en annen fase for å styrke mobildekningen 
inne i Vistenfjorden, og dette arbeidet vil pågå 
en tid fremover. 

Ved nyetablering av mobilmast forventer Telenor 
at byggetiden vil være 18 til 24 måneder.
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DistriktsMobilen er en billig, enkel og ubyråkra-
tisk ordning som brukere, kommunen
og fylkeskommunen er svært fornøyd med. 
 
• DistriktsMobilen er et eksempel på en god 

ordning som vi vil ha mer, ikke mindre av. 
Vår klare melding er at DistriktsMobilen skal 
videreføres, sier Siv Mossleth, stortingsre-
presentant fra Nordland.

 
Senterpartiet beklager at Høyre-regjeringen sin 
drosjereform førte til at DistriktsMobilen i Vevel-
stad ble tatt ut av drift. 

• Vi jobber for å sikre at sjåførene på Distrikts-
Mobilen kan fortsette å kjøre Vevelstads 
innbyggere også i framtida, selv om person-
transportloven er endret, sier Erling Sande, 
leder av Stortingets transportkomite.

Dristriktsmobilen

De jobber for Distrikts-
Mobilen

Som sikkert mange har lagt merke til, er DistriktsMobilen midlertidig tatt ut av drift.

Både politikkere, administrasjonen, ansatte i Nordlands fylkeskommune og helt opp til departementet 
har jobbet med, og fortsatt jobber med saken. Målet er å få tilbake vanlig drift av vårt flotte 
transporttilbud.

Situasjonen er meget beklagelig, særlig for de brukere som ikke har andre alternativer for transport. 
Vi håper at mange rundt omkring kan gjøre en liten ekstra innsats for sine naboer, med å strekke ut en 
hjelpende hånd.

Alle sammen fortsetter å jobbe med saken og vi håper å snarest få en løsning på plass. 

Siv Mossleth og Erling Sande er stortingsrepre-
sentanter som engasjerer seg for å få Distrikts-
Mobilen tilbake på veien til nytte og glede for 

folk i Vevelstad.
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Den fremmede arten havnespy er nå funnet flere steder 
på Vestlandet. Vi kan ikke utelukke at den også finnes i 
Nordland.

Om du mener du har funnet havnespy 
bør det meldes inn og verifiseres av 
marinbiologisk kompetanse.

Havnespy er en japansk sjøpung som lever i sto-
re kolonier. Arten ble oppdaget for første gang i 
Norge i slutten av 2020, og er så langt rapportert 
fra Askøy i nord til Stavanger i sør.

Noen steder dekker arten store områder og for-
trenger de stedegne artene.

Arten spres via skipsfart og kan allerede være 
etablert i Nordland, særlig inne i de største hav-
nene som har besøk av utenlandske skip. Arten 
kan også spres til mindre havner via småbåter 
eller festet til tauverk, blåser og andre flyteob-
jekter i sjøen.

De som har oppholdt seg i områder der det er 
registrert havnespy må ta ekstra hensyn.
I forskrift om fremmede organismer er det et 
eget kapittel om hvilke plikter du har.
En kan for eksempel hindre spredning ved å un-
dersøke og rengjøre båt og utstyr som har stått i 
sjøen, før du flytter dette til andre områder.
Du finner flere råd og informasjon hos Miljø-
direktoratet. Oppdatert informasjon om hvilke 
områder det er registrert havnespy kan du finne 
på Artskart.

Funn av havnespy meldes inn til Artsdatabanken 
eller Havforskningsinstituttet på nettsida Dug-
nad for havet.  Om du har anledning til å ta bilde 
eller video av funnet er det flott. Husk bare å 
komme så nært som mulig for å fange opp nød-
vendig detaljer.
Er du usikker på om arten du har funnet er hav-
nespy, kan du kontakte Havforskningsinstituttet 
for hjelp til artsbestemmelse.
Havnespy kan fort forveksles med andre arter på 
avstand. Noen av hovedtrekkene du kan være 
oppmerksom på er: 

• Pannekake-lignende koloni som ser ut som 
den drypper.

Har spredt seg fra Asia

Slik melder du i fra

Vis aktsomhet

• Fargene kan være hvit, beige eller oransje.
• Kan dras av som en tynn pannekake.
• Glatt å ta på, men ru (som bittelitt stubbe-

vekst).
• Går ikke i oppløsning når du tar på den.
• Har stjerneformede åpninger (disse kan kun 

ses under vann) og store porer.
• Har fint årenett.
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Havnespy – meld fra om 
du finner arten i Nordland



Vevelstad Settefisk AS kan bli en svært viktig etablering i Vevelstad. Selskapet er 
etablert, det er gjort avtale med grunneierne om kjøp av tomt. Planleggingen av 
anlegget går nå inn i sluttfasen.

På vestsiden av Fv17 på Lauknes, ønsker Aquaculture Innovation AS legge opp til et næringsområde 
på ca. 100 daa, med tilhørende kaianlegg og adkomst fra fylkesveg 17. Det er lagt opp til planering 
av området og om nødvendig utfylling i sjø for å få på plass kaianlegget. Området planlegges for 
settefiskanlegg og annen marin rettet næring. Bygningsmassen tillates høyde på 20 meter fra pla-
nert terreng. Næringsområdet, slik første fase av settefiskanlegget er planlagt, vil skape om lag 20 
arbeidsplasser.

Forslag til detaljregulering av Lauknes industri- og næringsområde ble vedtatt på møte i Formann-
skapet av den 24.02.2022. I henhold til pbl §12-10 blir planen nå lagt ut på høring. Frist for innspill 
den 11. april 2022

Modell - Fugleperspektiv av planområde sett fra 
sør (Kilde: Planbeskrivelse av Rambøll AS)
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PS 106/2021 Budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 

9. Vevelstad kommunes driftsbudsjett for 2022 
og økonomiplan 2022-2025 vedtas med 
de økonomiske rammer pr hovedansvar 
slik det framkommer i tabellen nedenfor*. 
(*tabellene kan leses på kommunens 
hjemmeside, som nevnt ovenfor)

10. Investeringsbudsjettet for 2022 og 
økonomiplanperioden 2022-2025 vedtas 
med de prosjekter som framkommer i 
tabellen nedenfor. (*tabellene kan leses 
på kommunens hjemmeside, som nevnt 
ovenfor)

11. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 
lån til egne investeringer, tar Vevelstad 
kommune opp nytt lån på kr 8 277 750 
til finansiering av prosjekter i 2022, jfr 
tabell nedenfor. Prosjektene er hjemlet i 
investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren 
gis fullmakt til å foreta låneopptak til 
investeringene, og godkjenne lånevilkårene.

12. Med hjemmel i kommunelovens § 14-17 
lån til videreutlån og mottatte avdrag på 
videreutlån, tar Vevelstad kommune opp 
et nytt lån til videreutlån kr 400 000 for 
2022. Dette prosjektet har nummer 022 i 

prosjektoversikten. Kommunedirektøren 
gis fullmakt til å foretalåneopptak til 
investeringene, og godkjenne lånevilkårene.

13. I henhold til eiendomsskatteloven §§ 
3 og 4 videreføres i 2022 utskriving av 
eiendomsskatt for næringseiendommer, 
tidligere verk og bruk. Skattesats i Vevelstad 
kommune 7 promille.

14. I forbindelse med nye regler for skattelegging 
av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt 
på det særskilte skattegrunnlaget redusert 
med 3/7 i 2022, jfr eiendomsskattelovens 
overgangsregel til §§ 3 og 4.

15. Ved utskriving av forskuddsskatt og 
forskuddstrekk for 2022, og ved endelig 
utregning for samme år, benyttes høyeste 
lovlige satser.

16. Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret 
skal primært skje ved reduksjon av 
eksisterende tiltak.

17. Administrasjonen utreder overgang til 
EL-biler for kommunens bilpark med 
finansieringsløsninger.

Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er 
gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra 
offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt 
eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Fra innsynsløsningen kan du åpne dokumenter direkte i PDF-format når de ikke er unntatt 
med lovhjemmel. Hvis et dokument ikke blir direkte publisert, kan du be om innsyn. Dette 
kan gjøres enten via e-post og et skjema.
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Kommunestyremøte 15. desember 2021

Politiske saker



18. Investeringsbudsjett renovering kjøkken 
tas ut av budsjettet. Ved behov for nytt 
utstyr fremmes egen sak over dette til 
Formannskapet.

19. Gang- og sykkelsti fra Skredderviken til 
Stig Roar Olsen. Finansieres ved lån og 
Havbruksfond.

20. Det må settes av penger til å regulere 
steinuttak. Dette er tenkt til avtale med 
Forvikgården, hvis denne blir godkjent av 
grunneier og kommunestyre. Finansieres ved 
bruk av Disposisjonsfond.

21. Det må settes av penger til uteområde 
mellom brannstasjon og Coop Marked. Dette 
området bør asfalteres, mener at det var noe 
penger til dette i prosjektet. Det bør gjøres 
en avtale mellom Coop og kommunen om 
oppdragering av dette området. Finansieres 
ved bruk av Disposisjonsfond.

22. Det må settes av penger til grusing av 
kommunale veier. Finansieres ved bruk av 
Havbruksfondet.

23. a) Det bevilges penger til å ferdigstille 
Tøymvasshytta – kr. 70 000

       b) Ferdigstille gangvei i Strauman – kr. 30 000

       c) Mulig gapahuk i Forvikgrønnlia – kr. 60 000

       d) Lysløype nærtursti – midler til egenkapital                                                                          
kr. 200 000

24. Vevelstad kommune innfører gratis SFO. 
Oppgitt kostnad i formannskapsmøte er NOK 
55270

25. Omstillingsprosjektet budsjetteres i budsjett/
økonomiplan 2022-2025. Utgifter i prosjektet 
2022/MNOK 3.7, 2023/MNOK 3.2, 2024/
MNOK 2.2. Finansieres slik: NFK 2022/MNOK 
2.0, 2023/MNOK 2.5, 2024/MNOK 1.5 VK 
2022/MNOK 1.7, 2023/MNOK 0.7, 2024/
MNOK 0.7

26. Det settes av egen pott til ordfører NOK 50 000

27. I budsjett på område «NAV kommune» er 
det tatt høyde for at barnetrygd ikke er 
med i grunnlag for inntekstberegning ved 
sosialstønad. 

28. Vevelstad kommune forskutterer inntil 
3 millioner kroner til opplevelses- og 
kunnskapssenter ved Vevelstad bygdetun», 
for å sikre igangsettelse. Det forutsettes 
at kommunen vil fortsette arbeidet med å 
innhente midlene fra eksternt hold. 

Midlene tas av kommunens havbruksfond.

Administrasjonen bes utarbeide en helhetlig 
finansieringsplan i dialog med Helgeland 
Museum
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PS 3/2022 Søknad fra Visten Skytterlag

•  Visten Skytterlag innvilges MNOK 1 000 
000 i lån til mellomfinansiering under 
byggeperioden til klubbhus/servicebygg.

•  Visten Skytterlag og Vevelstad kommune 
utarbeider en betalingsavtale.

PS 4/2022 Landbruksforvaltning - 
Vevelstad kommune

1. Administrasjonen bes videreføre 
dialogen med Alstahaug kommune 
angående utredning samarbeid innen 
landbruksforvaltningen.

2. Administrasjonen bes igangsette 
ansettelsesprosess av egen landbrukssjef, 
bl.a. hvilke funksjoner/oppgaver stilingen skal 
inneha, 100%.

3. Vevelstad kommune deltar i arbeidet 
med å utrede og utarbeide felles 
beslutningsgrunnlag for et forpliktende 
interkommunalt samarbeid for kommunens 
landbruksforvaltning Representant 
styringsgruppen: Ken-Richard Hansen. 
Representant prosjektgruppen: næringsleder 
Bjørn Erik Jansen

PS 5/2022 Opprettelse av ny stilling - 
Organisasjon og personalleder

1. Det opprettes en ny stilling som organisasjon 
og personalleder

2. Stillingen plasseres i kommunedirektørens 
stab.

PS 6/2022 Ansettelse av kommunedirektør

Renate Mathisen ansettes som 
kommunedirektør med tiltredelse 7. mars 2022

PS 7/2022 Lånereglement og ordensregler 
for Vevelstad folkebibliotek

Lånereglement og ordensregler for Vevelstad 
folkebibliotek vedtas.

PS 8/2022 Sør-Helgeland forliksråd - ny 
representant

Øystein Arnesen velges som vara representant 
24.02.2022 - 01.01.2025 til Sør-Helgeland 
forliksråd.

PS 9/2022 Fritak fra politiske verv - Heidi 
Eivindsen

Heidi Eivindsen innvilges fritak for sine politiske 
verv ut valgperioden med bakgrunn i Lov om 
kommuner og fylkeskommuner paragraf 7-9, 
andre ledd. Det fremlegges sak om erstatning 
av Heidi Eivindsens ulike verv, både politiske og 
andre, i førstkommende politisk møte.

PS 10/2022 Etiske retningslinjer for ansatte 
og folkevalgte i Vevelstad kommune

Etiske retningslinjer for Vevelstad kommune 
vedtas.

PS 11/2022 Renovasjonsforskriften 2022 – 
SHMIL

Forslag til Renovasjonsforskrift for SHMIL 
godkjennes med tilleggspunkt: Administrasjonen 
sørger for at informasjon om innbyggernes 
mulighet til å søke fritak fra og reduksjon av, 
renovasjonsforskrift bekjentgjøres.

Kommunestyremøte 24. februar 2022
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PS 12/2022 Betalingsregulativ 2022 - 
Vevelstad kommune 

Betalingsregulativ 2022 – Vevelstad kommune 
vedtas. Enstemmig vedtatt.

PS 13/2022 Økonomiplan 2022-2025 - 
endringer og etablering av arbeidsmål

1. Endringer i økonomiplanen 2022-2025 
vedtas

2. Endringer i investeringsbudsjettet 2022-2025 
vedtas

3. Arbeidsmål for 2022-2025 vedtas

4. Utredning av eiendomsskatt i Vevelstad 
kommune igangsettes

PS 14/2022 Rapportering på oppfølging av 
vedtak

Rapporteringen tas til orientering.

PS 15/2022 Høring - Strategisk næringsplan 
2022-2027

Høringsutkast til strategisk næringsplan 
2022-2027 sendes på høring til relevante 
høringsparter.

PS 16/2022 IKT drift og strategiplan – 2022

Planen «IKT drift og strategiplan – 2022» vedtas.

PS 17/2022 Avtale om vann - Vevelstad 
Settefisk AS og Vevelstad kommune

Saken utsettes. Kommunestyret etterspør dette 
med kompensasjon for vann

(selvkostregnskapet). Hva med andre aktører 
som etablerer seg, skal disse aktørene også

betale kompensasjon til grunneierne. Løsningen 
med at kompensasjon mellom grunneierne

og Vevelstad Settefisk AS faktureres via 
kommunen, sjekkes med revisjon.

PS 19/2022 Appell

Vevelstad kommunestyre støtter 
atomvåpenforbudet. Vedtaket oversendes ICAN 
Norge. 

Enstemmig vedtatt.

PS 20/2022 Uttalelse fra kommunestyret

Kommunestyret i Vevelstad fordømmer 
Russlands angrep på Ukraina på det sterkeste.

Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten.

FOR Å LESE VEDTAKENE SOM ER 
BLITT GJORT

Gå inn på www.vevelstad.kommu-
ne.no

Klikk på blå knapp «innsyn»

Klikk på «politisk, saksdokument og 
protokoller 2015-2021», for å se i 
der historiske basen

Ønsker du å lese fra 2022 og utoven 
klikk på påstliste, saksdocumen-
ter og protokoller, alt etter hva du 
ønsker å lese
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Du er alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe 
og en prat på frivilligsentralen. Hvis du trenger hjelp 
med utfylling av reiseregning for pasientreiser, så kan 
vi hjelpe deg.

Trenger du å låne en bilstol til for eksempel barnebarn som kom-
mer på besøk, låne flytevest, skøyter m.m. Eller har du lyst til å ta 
en titt i bruktbutikken? Kosta Nada har åpent på hverdager mel-
lom 09:00 -15:00. Har du pent brukte klær eller ting og tang å gi 
bort? Vi tar gjerne imot.

Har du lyst å låne musikkbingen? Barn og ungdom får låne mu-
sikkbingen helt gratis! Voksne glade musikksjeler betaler kun en 
liten leie. 

Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt. 

Har du lyst å bidra på et eller annet vis? Mange lokale lag og 
forening tar mer enn gjerne imot hjelp til komitearbeid, styreverv 
og annet arbeid.

Forvikveien 118
97 94 15 73
frivev@vevelstad.kommune.no
www.vevelstad.kommune.no
EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral



Hei,

Nytt fra Frivilligsentralen
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og vi jobber på frivilligsentralen. Kanskje du har 
allerede møtt oss, når du har handlet i bruktbutik-
ken og kommet til vår Åpen Kafe.

Vi liker å fortelle litt om oss selv, og om vår tid i 
Norge.

I oktober 2021 kom vi til Norge. Vi hadde en stor 
koffert hver, og mange forventninger. Vi var selv-
følgelig også litt bekymret. Hvordan ville jobben 
gå? Er innbyggerne snille? Hva skal vi gjøre hvis de 
ikke liker oss? Men bekymringene var ubegrunne-
de. Allerede på den første åpne kafeen da vi møtt 
strikkedamene, var de veldig snille og tok imot oss 
med åpne armer. De var vennlige og hjelpsomme. 
Tusen takk for den varme velkomsten! 

Alle har fortalt oss at vi må være forberedt på 
vinteren. Da er dagene kortere, vinden er sterk 
og det kan være mye regn og snø. Men nå, når 
dagene blir lengre og sola delvis er tilbake, synes 
vi ikke at mørketiden var så ille. Det var mørkt, 
vindfullt og vått, men vi hadde også mye snø, så 
det var en viss balanse i det! Målet vårt var å gå 
fra jobben og hjem på ski og det klarte vi!

Et annet høydepunkt til nå er at vi har sett nord-
lyset! Vi har sett det mange ganger, noen ganger 
intenst, og noen ganger ikke så sterkt. Det er 
vakkert! Vi har ikke sett det før, og vi synes dette 
var en magisk opplevelse!

Alt i alt, Norge er et vakkert land, spesielt Vevel-
stad. Vi liker fjord og fjell og røde hus.

Men hva gjør vi om dagene? Vi lager oppslag, og 
organiserer aktiviteter. Vi spiser lunsj med de an-
dre fra kommunehuset og hjelper til i biblioteket. 
En gang i uka får vi norskundervisning av Solbjørg 
Brox. Det er veldig hyggelig! Hun hjelper oss med 
norske spørsmål, ordforråd og prater med oss for 
å forbedre norsken vår. Norsk er litt vanskelig men 
vi har hatt god fremgang.

Konklusjonen er at vi er veldig glad for å være her. 
Innbyggerne er snille og landskapet er rett og slett 
fantastisk! Vi håper at vi får mange gode dager i 
Vevelstad. Og hvis du vil møte oss, så er det bare 
å komme inn på Frivilligsentralen.

Ser frem til å møte deg!

Dette er Steven fra Frankrike          og Johanna fra Tyskland



Vevelstaddagene 2022 

Arbeidet med organiseringen har kommet godt i gang. Komiteen har hatt flere mø-
ter og jobber med å få alle detaljene på plass.

En så lenge kan vi si at vi har et foreløpig program på plass:

Torsdag 7.juli på ettermiddagen/kvelden; åpningen på allbrukshuset med mange forskjellige innslag.

Fredag 8.juli aktiviteter for store og små i regi av Vevelstad Idrettslag. På ettermiddagen inviterer Stok-
ka/Visthus til aktivitet for store og små, som etterfølges av en koselig rekeaften med underholdning.

Lørdag 9.juli inviterer Høyvika båtforening til man-
ge forskjellige aktiviteter og opplevelser i Andalen 
for hele familien. Det blir også sommermarked ved 
Gjestegården, og Handelsstedet Forvik inviterer til 
kvelden.

Søndag 10.juli blir det avslutning på bygdetunet.

Vi håper å kunne hilse på mange deltakere under 
Vevelstaddagene ! 

Pubquiz
Fredag 11. februar inviterte frivilligsentralen, i 
samarbeid med Handelsstedet Forvik, til pubquiz.

Det ble godt oppmøte og alle hadde en trivelig kveld 
med morsomme quizspørsmål og noe godt att med.

Det er allerede planlagt to nye quizkvelder; fredag 
11.mars og fredag 1.april, det er sannelig ingen spøk 
😉

Har du lyst å delta neste gang? Da er det bare å melde på ditt lag, maks 4 personer per lag, til 
frivilligsentralen. Quizen avholdes slik at folk som kommer reisende med ferje/båt nordfra kan delta!
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Dalan

Det finnes mange fine turmuligheter på 
Hamnøya, både på fjellet og ved sjøen. På 4 av 
turmålene er det satt opp kasse med besøksbok. 

Når det gjelder muligheter for toalettbesøk for 
tilreisende, er eneste mulighet utedoen ved 
kirkegården, Bjørnvikveien 4.

En lett tur som går sørover fra krysset ved 
Hamnøyveien 47, og ca 2,5 km. Et eldorado 
for unger, med masse sand og vann. Oppe i 
granskogen litt sørvest for selve sandområdet 
ligger en gapahuk, lunt til mellom trærne. 

Turer på Hamnøya

Dalan

Gapahuken

Steinkirka
Like nord for Bonsteinen, litt opp i ura, ligger det 
2 «huler». Den øverste kalles Steinkirka (eller 
Singelhola). Der du går opp til denne ligger det en 
uthulet stein som kalles Døpefonten, like overfor 
stien til Bonstein. Den nederste har så vidt vi vet 
ikke noe navn. Øst for de to «hulene» finnes det 
flere små jettegryter, og helt oppe på fjellet over-
for dem ligger det flere større. 

Steinkirka
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Turer på Hamnøya Veten og Storvatnet

Bonsteinen

Fra Vågsodden er det ca. 5 km til parkering på 
Hesstun, der det er satt opp et infoskilt om turen 
til Veten. Herfra går du sørover og oppover på 
godt merket sti i lett terreng opp til Veten (278 
moh.), det høyeste punktet på turen. Utsikten er 
upåklagelig, du kan se kjente fjellformasjoner i 
alle himmelretningene.

Fra Veten kan du gå videre sørover til Storvatnet, 
på turen går du forbi ville fjellformasjoner, bl.a. 
Preikstolen. Ved Storvatnet kan du prøve fiskelyk-
ken. Herfra går det en sti ned mot Hamn. Stien er 
bratt, og kan være glatt i vått og fuktig vær.

Helt sør på Hamnøya ligger en kjempestor stein. 
Fra snuplassen i Hamn går det en fin tursti nesten 
helt fram til steinen. En lett tur på ca 1,6 km. 
Turen går via Blesen, et flott kulturlandskap, der 
man ser rett over til Esøya. 

Veten

Storvatnet

Bonsteinen
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Julebord
Den 4. desember ble det avholdt jule-
bord for medlemmene på Høyholm 
Grendehus, der det møttes 30 stykk.

John Lockhart var invitert som gjest og fikk en jule-
stjerne for godt utført arbeid i mange år.

Det ble servert julemat. Ribbe og pinnekjøt med 
tilbehør. Til dessert riskrem, selvfølgelig med kaffe. 
Alt tilberedt av Jack Haukland.

Etter maten og hyggelige stunder rundt bordene, 
fikk vi underholdning av Frank Rune Aanes, med 
datter Mathilde, Jack Haukland og Ole Johnny Ve-
velstad. De framførte nydelig sang og musikk. Jack 
leste også historien om julevasken til Oluf.

Som takk fikk alle sammen en julestjerne. 

Som vanlig hadde vi gratis lotteri, med gevinster 
gitt av medlemmene. Blant annet var det Ole John-
ny som vant en rullepresse, laget og gitt av Svein 
Olsen.
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Krafttak mot kreft

Får du kreft med spredning, finnes det 
et håp. 

Kreftforskernes store og små fremskritt 
som gir oss nye, bedre og mer treffsikre 
behandlingsmetoder. 

Det er disse forskerne og deres arbeid vi støtter 
i årets Krafttak mot kreft.

Gir du penger, gir du håp.

Litt mer tid kan bety alt.

Ragnhild Olsen



Kosta Nada

Ung i Vevelstad
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Gjennom tilskudd fra Bufdir og folke-
helsemidler har vi fått muligheten til 
å kjøpe inn en god del utstyr, spill og 
leker til gratis utlån for alle i Vevelstad.

Så har vi smørefrie langrennsski, med sko og 
staver i så å si alle størrelser. Det samme gjel-
der skøyter. Ideelt å låne istedenfor å kjøpe; 
barna vokser fort og været er uberegnelig. På 
denne måten bidrar vi også i det grønne skifte. 
Ikke kjøp og kast, men heller lån de få gangene 
været tillater disse type vinteraktiviteter. 

Vi har også fått mange nye brett- og puslespill 
for både store og små. Har du planlagt en ko-
selig kveld med venner? Kom og lån et spill da 
vel! Vi har blant mye annet også diverse qui-
zspill og det beryktede Politisk Ukorrekt.

Ellers har vi nesten alt du trenger for å gå på 
tur, som hengekøye, lettvekt telt, brenner og 
kjøkkenutstyr med mer. I tillegg har vi mor-
somme leker som spikeball og kin-ball. Har du 
ikke hørt om dette før? Bare stikk innom, så 
kan vi vise deg hvordan disse skal spilles.

Kosta Nada har åpent på hverdager mellom 
09:00 og 15:00, eller etter avtale, det er bare å 
ringe.

Håper mange i Vevelstad kommer til å bruke 
dette flotte gratis tilbud! 

Mitt navn er Unni Vevstad og jeg er en ny digital innbyg-
ger i Vevelstad kommune.

Jeg er her for deg som er UNG og bor i, eller har tilknytning til Vevel-
stad.

Jeg er laget av en prosjektgruppe som jobber med Tilhørighet og 
Trivsel, med som mål at DU trives med, og er stolt av å være en Vevel-
stadværing.

På denne siden: http://www.vevelstad.kommune.no/tjenester/sko-
le-barnehage-og-familie/ung-i-vevelstad/ 

har vi samlet masse nyttige lenker og annen informasjon til deg.

Vi har også laget en egen Facebook side « Ung i Vevelstad » hvor du 

kan se om det er noen planlagte aktiviteter du har lyst å delta på og hvor vi jevnlig poster relevant 
informasjon for deg mellom 13 og 30 år. Så gjerne lik siden vår og få det med deg!

Gjennom vår FB-side kan du også benytte deg av chatfunksjonen via Messenger. Om du har et spørs-
mål, trenger hjelp med noe, eller det er noe annet du ønsker å ta opp; vedkommende som betjener 
chatfunksjonen har pedagogisk bakgrunn, kan ha gode råd og tips, og har selvfølgelig taushetsplikt! Så 
ikke nøl med å ta kontakt!



Aktiviteter på Allhjørnet
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Frivilligsentralen flyttet inn i bibliote-
kets lokaler sist høst.

Vi har opprettet et godt samarbeid og har som 
mål å legge til rette for jevnlige aktiviteter for sto-
re og små, i de nye lokalene som vi har døpt om til 
Allhjørnet.

Vi har hatt en spillekveld, med både brettspill, 
sjakk og dataspill. Her ble det godt oppmøte.

I november fikk vi besøk av Christian Stejskal som 
spilte fiolin og fortalte mye om sitt oppholdt i 
Egypt. Da hadde vi pyntet kommunestyresalen 
og Eldrebølgen sto for servering av vin og nydelig 
ostefat.

Når det nærmet seg jul, ble det juleverksted og 
deltakere laget sine egne miljøvennlige handleves-
ker. Disse ble malt med en teknikk som kalles for 
Tie Dye, noe som gav veskene et fint særpreg.

Det er også mange andre aktiviteter i utvikling. 
Så skal vi forsøke å ha «Åpent hus» en lørdag i 
måned. Her kan alle, store og små, stikke innom 
for litt kaffe og vafler, spille spill, bruke hallen eller 
prøve seg litt i musikkbingen. 

Fra mandagen etter vinterferien holder vi åpent 
fra 14:30 til 18:00 for alle elever fra 5. klasse og 
oppover. Her kan de henge litt mens de venter på 
musikkundervisning, band og eller fotballtrening. 
Vi har en vannkoker og mikro, så hvis de vil ha 
med seg noen nudler e.l. så kan de lage det.

Det som også står på programmet er oppstart av 
en turgruppe. Her går vi en tur i nærområde og 
avslutter med litt enkel servering.

Lørdag 2. april vil vi tilrettelegge for «Klesbytteda-
gen». Da kan du levere fra deg noen pent brukte 
plag, i bytte får du kuponger, som du kan bruke til 
å ‘’kjøpe’’ deg noen andre plag.

Til slutt så planlegger Steven og Johanna flere 
aktiviteter, kanskje noe med design og redesign, 
fotokurs og en turgruppe for litt mer utfordrende 
fjellturer. Gjerne si fra hvis du har interesse av noe 
slikt!

Riktig løsning på kryssordet i forrige utga-
ve ”oktober 2021” var: 

sopp og bær sanking.
Denne gangen ble det ikke innsendt riktig svar, 
dette kan kanskje skyldes at det fantes noen feil i 
selve oppgaven. 

Dette ble dessverre ikke oppdaget før etter at 
avisa gikk til trykk, dette beklages sterkt.

Kryssord

Så vi prøver på nytt...

Finn de 10 bokstavene. Send inn riktig svar til 
Frivilligsentralen innen 30/04/2022 og bli med i 
premietrekningen
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Biblioteket vårt er inne i en spennende tid, 
med både ny nettside og et nytt bibliotek-
system. Tjenestene våre vil med dette bli 
enklere å ta i bruk, både for nye og eksis-
terende lånere.

Besøk oss på vevelstadbibliotek.no

Lanseringen av nettsiden ble avholdt den 7. mars 
på Allhjørnet. Her kunne de oppmøtte få se den 
nye nettsiden, i tillegg til å få en guidet tur gjen-
nom siden for å se hvilke muligheter den gir. Nå 
kan du blant annet:

• Registrere deg som låner
• Få oversikt over dine lån
• Fornye dine lån
• Reservere
• Se bibliotekets nyeste bøker
• Få oversikt over bibliotekets tjenester
• Se kommende arrangement

Vi hjelper deg gjerne i gang med en omvisning 
på siden og viser deg hva du kan gjøre. 

Bibliotekreglement og ordensregler

I februar fikk vi vedtatt bibliotekreglement og 
ordens regler, og vi oppfordrer alle som benytter 
seg av tjenesten til å sette seg inn i begge deler. 

Du finner dokumentene på bibliotekets nettside, i 
tillegg til at du kan lese det når du er innom oss. 

Den viktigste endringen for deg som låner er at du 
vil få tilsendt purringer når lånet ditt forfaller. Det 
fine er at du på nettsiden kan logge inn for å for-
nye lånet ditt, og få oversikt over hva du har lånt. 

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med siden: 
www.vevelstadbibliotek.no

Bjørg Helene Andorsen

Åpningstider

Mandag  10 - 16
Tirsdag  12  - 16
Torsdag 12  - 16



Illustrasjon

Infoavis  mars  2022          23

Ivar Smith-Nislen

Vi er et Bok til alle-bibliotek og målet er at alle uansett leseferdighet, skal få 
tilgang på gode leseopplevelser.

Vil du lese høyt for andre?

Prøv deg som leseombud 
Leseombud er frivillige 
som leser høyt for dem 
som ikke kan lese selv. 
Som leseombud er du 
en historie forteller og 
gledes spreder. Kanskje 
også et lyspunkt i 
hverdagen for lytteren?

Det er flere i kommunen som har meldt inn ønske 
om leseombud, og vi oppfordrer alle som vil prøve 
seg som dette til å ta kontakt med biblioteket.

• Det stilles ingen krav til omfanget av frivillig innsats, 
prøv én gang, og så ser vi om du trives. 

• Biblioteket stiller med hjelp til både planlegging, 
bokvalg og opplæring (om ønskelig).

bibliotek@vevelstad.kommune.no
www.vevelstadbibliotek.no

Eller ta kontakt med oss 
i vår betjente åpningstid
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