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Kommunedirektøren har ordet
På kalenderen står det mars allerede og vi er kommet til første 
vårmåned og tiden går veldig fort. Det er mange prosjekter som 
pågår hos oss i tillegg til de lovpålagte oppgaver, og vi jobber hardt 
for å levere gode tjenester for våre innbyggere. I denne artikkelen 
ønsker jeg å skrive litt om de oppgavene som administrasjonen 
jobber mye med for tiden, og som er oppgaver som politisk nivå har 
valgt å prioritere høyest.
KPA
Kommuneplanens arealdel (KPA) er en svært viktig oppgave som vi 
jobber med. I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret 
hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i 
planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og 
formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. Men før KPA 
kan fastsettes i kommunestyret, er det mye arbeid i administrasjonen 
som først må gjennomføres. Vi har gjennomført en innspillfase der 
alle innbyggerne har hatt muligheten til å komme med innspill til 
kommunens KPA, og gjennomgått disse. I tillegg har vi vært i dialog 
med de som har fått negative signaler på sitt innspill, og forsøkt å få 
innspillet innenfor rammeverket. Planen er nå å jobbe videre med å få 
definert et klart sentrumsområde for kommunen. Administrasjonen 
planlegger å legge frem forslag til KPA i to omganger til politikerne for 
innspill, før den endelig behandles før sommeren. Det er en tidsplan 
som er ambisiøs, men vi mener at det er mulig å få gjennomført slik 
arbeidsmengden er per tiden.
Aktivitetspark
Søknad om tippemidler er sendt for å innhente ekstern finansiering av 
prosjektet. Det er satt av 1 million i kommunens budsjett til oppstart 
av aktivitetsparken. Vi ser etter å ha innhentet pris på aktivitetsparken 
at det er nødvendig med ekstern finansiering også. Vi håper på positivt 
svar på tippemidlersøknaden. Administrasjonen planlegger å arbeide 
med aktivitetsparken som delprosjekt. Det betyr at vi ser at vi er nødt 
til å ha en trinnløsning slik at vi sikrer finansiering av hele prosjektet. 
Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som endelig godkjenner hvordan 
aktivitetsparken skal se ut. Det er et spennende prosjekt som vi tror vi 
glede mange av kommunens innbyggere. Planen er å starte arbeidet 
i skoleferien. Om tidsplanen holder avhenger av svaret på søknad om 
tippemidler og at vi får tak i entreprenør til å utføre arbeidet blant 
annet. 
Opplevelses- og kunnskapssenter
Vi er kommet godt i gang med arbeidet med vårt nye opplevelses- og 
kunnskapssenter. I august 2022 ble Harald Nilsen AS tildelt kontrakt på 
byggingen av Opplevelses- og kunnskapssenteret. Før signering

av kontrakt ble det gjennomført en samspillfase der formålet var å 
få bygget innenfor en budsjettramme på 10 MNOK. Endelig kontrakt 
ble signert i slutten av september 2022, og i perioden frem til 
årsskiftet ble bygget prosjektert i detalj og nødvendige tillatelser kom 
på plass. Kommunen har sørget for adkomstvei til byggeområdet. 
Grunnarbeidet ble gjennomført av underentreprenør i løpet av januar, 
og betongarbeidet er nå i gang. Oppstart med å reise konstruksjonen 
(tømmerarbeid) er planlagt i uke 10. Vi jobber fortsatt med å skaffe 
ytterligere finansiering til prosjektet, og det er sendt flere søknader til 
eksterne aktører. Vi gleder oss til at bygget begynner å ta form, og vi 
har stor tro på at et Opplevelses- og kunnskapssenter vi glede mange 
av våre innbyggere, samt bidra til at flere turister besøker kommunen.
Boligfelt
Det er et stort behov for boligtomter i kommunen, og det er gledelig å 
se at flere velger å flytte til kommunen og etablere seg med sin familie. 
Kommunen har kjøpt 20 mål tomt i Slåttvikåsen med ferdigregulerte 
boligtomter. Administrasjonen jobber med ulike alternativer for 
hvordan boligfeltet skal se ut. Det er mye arbeid som gjenstår før 
boligtomtene står ferdige, men det jobbes fortløpende med prosjektet.

I tillegg har vi flere oppgaver som er høyt prioritert og som 
administrasjonen bruker mye tid på. Vi jobber kontinuerlig med 
næringsetablering, vannverk og ny IT plattform blant annet. Det er 
viktige oppgaver som krever stor innsats fra ansatte i kommunen. 
Jeg er stolt av de ansatte i kommunen, som jobber veldig godt for 
å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, samtidig som vi 
klarer å utføre prosjekter og andre oppgaver på toppen av de daglige 
oppgavene. Vevelstad kommune er også så heldige og får besøk av 
Kongeparet den 6. juni. Programmet for dagen er ikke offentliggjort 
enda, men vi gleder oss til en folkefest i vår kommune. Jeg håper 
at alle innbyggerne gleder seg til å vise kommunen fra sin beste 
side, og jeg oppfordrer alle til å starte allerede nå med forskjønning 
rundt omkring. Vi har allerede startet dette arbeidet på kommunens 
områder.

Våren er en fantastisk tid hvor det gror og spirer og nytt liv kommer til. 
Vi i kommunen jobber hver dag for å gi innbyggerne gode og stabile 
tjenester, og sammen skal vi skape økt bolyst.

Med vennlig hilsen,
Renate Mathisen
Kommunedirektør



Aller først, jeg er stolt av hva politikere og ansatte 
i fellesskap har fått til i løpet av året. Det at begge 
parter er med på å sikre god tjenesteproduksjon 
og samfunnsutvikling, legger det beste grunnlaget 
for at vi i uoverskuelig fremtid skal bestå som 
egen kommune. Det er selvfølgelig ikke mulig å 
ramse opp alt som til enhver tid pågår, men jeg 
vil nevne noe.

For å begynne med de store sakene er det 
fremdeles nytt sykehus og samferdsel som tar 
mye tid. Hva som blir det endelige svaret for 
Nye Helgelandssykehuset, tror jeg ingen kan 
gi sikkert svar på. Som de aller fleste vet er det 
svært krevende økonomi for helseforetaket, og i 
kombinasjon med pågående kamp om ressurser, 
blir mulighetsvinduet, slik jeg ser det, stadig 
mindre. Uansett hvilket valg en til slutt lander 
på, vil noen tape og andre vinne. Plassering av 
ambulansebåt er et godt eksempel; én base gir 
høy sikkerhet for noen, mens andre må vente 
lenge. Ved bytte av base blir situasjonen lik, men 
andre blir «vinnere/tapere». Helsetjenester kan 
aldri gi et samfunnsøkonomisk godt resultat, og 
det som heller burde ligge lengst frem i tankene 
hos de øverste beslutningsmyndigheter er at 
alle– uansett hvor du bor i landet – skal ha et 
forsvarlig, trygt og likeverdig tjenestetilbud!

Vi har kommet godt i gang med nytt år og det er mye spennende på gang hos oss; 
næringsetableringer, aktivitetspark, opplevelses- og kunnskapssenter for å nevne noe. 
Det blir interessant å følge med utover i året etter hvert som prosjektene ruller ut.

Vi kan ikke, og skal ikke, ha et dårligere tilbud selv 
om befolkningstettheten ikke er like høy som i 
andre regioner eller fylker.

Når det gjelder samferdsel arbeides det med 
to store prosjekt; forprosjekt for landfast 
forbindelse Vevelstad-Brønnøy-Alstahaug og bro 
til Hamnøya. Førstnevnte har egen prosjekt- og 
styringsgruppe, og Vevelstad er selvsagt med i 
begge. Broprosjektet, som mange har arbeidet 
med i en årrekke, kom, etter betydelig arbeid, 
på førsteplass på Helgelandsrådets prioriterte 
liste for Regional Transportplan for de ti neste 
år! Videre er det slått fast i fylkeskommunens 
sak at ingenting skal gjøres med fergeleiet på 
Vågsodden før bro til Hamnøya er utredet. Dette 
er gode nyheter for oss!

Vårt nye opplevelses- og kunnskapssenter, et 
samarbeidsprosjekt med Helgeland Museum, 
har kommet godt i gang, og jeg ser frem til at 
bygget reiser seg om ikke altfor lenge. Parallelt 
arbeides det med en moderne utstilling, og i 
sum vil dette bidra til flere turister, som igjen kan 
legge grunnlag for flere gjester hos våre viktige 
reiselivsaktører. Kommunen har vært en viktig 
tilrettelegger for våre private næringsaktører, og 
det er slik et samarbeid  

Kjære alle sammen!

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad

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

Tekst og bilder T. Haugann
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skal være. Det er kun gjennom samhandling vi i 
sum blir bedre. En lenge planlagt aktivitetspark 
har nå kommet et langt steg videre, og jeg følger 
spent med på hva som vil vises i løpet av våren. På 
nyåret har både ordfører og administrasjonen hatt 
møte med en aktør som arbeider for opprettelsen 
av et ladepunkt for elbil i Vevelstad. For å trekke 
veksler på ulike prosjektverdier planlegges 
ladepunktet ved aktivitets-/opplevelsespark. 
Forhåpentligvis vil parken bli et godt sted for 
både unge og eldre i kommunen. 

I Næringshuset har nå flere eksterne aktører fått 
kontor. Det er virkelig gledelig at prosjektet blir slik 
det var tiltenkt. Utover de faste kontorplassene 
har vi hatt «feriearbeidende» folk innom. Det vil 
si de er egentlig på ferie i Vevelstad, men velger 
å kombinere oppholdet med arbeid. I tillegg har 
vi en flott utstilling om Trollfjell UNESCO Global 
Geopark, og det er planlagt en oppgradering/
utvidelse av eksisterende utstilling om Lomsdal-
Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve 
i løpet av inneværende år.

Kommunevalg 11. september 2023 

Som alle kjenner til, er det kommunevalg til 
høsten, og jeg håper mange ønsker å ta del i 
lokalpolitikken ved å stille på en politisk liste. 
Vevelstadsamfunnet blir bedre jo flere som 
deltar aktivt i politikken fordi mangfoldet rundt 
det politiske bordet blir større. Vi har mange 
aktive ungdommer, unge voksne og seniorer – 
meld dere på i politikken! Det er ingenting som er 
bedre enn godt og bredt samarbeid på arenaen 
hvor beslutningene tas. Mitt oppriktige håp er at 
vi har tre lister klare når fristen går ut den 31. mars 
kl. 12.00! Vurderer du å bli med i lokalpolitikken? 
Eller har lyst å vite mer om politiske grupperinger 
i kommunen? Ta kontakt med én eller alle av 
følgende:

• Leder for Samarbeidslisten 

Torhild Haugann, tlf. 958 83 506

• Leder for Kommunelista 

Ronald Bjøru, tlf. 472 50 530

• Leder for Vevelstad Senterparti 

Kari Anne Bøkestad Andreassen, tlf. 413 22 388

• Leder for Vevelstad Arbeiderparti, 

Bjørg Ireen Fønnebø, tlf. 472 95 667

For relativ kort tid siden inviterte jeg til «nyfødt»-
fest – for en lykke! Fordi vi hadde nedstenging på 
grunn av pandemi i mesteparten av 2020 og 2021, 
ble alle nyfødte for de tre siste årene invitert. Det 
er en stor glede å se at mange unge par velger 
å slå seg ned og stifte familie i Vevelstad. Måtte 
det bli mange, mange flere, både par og nyfødte, 
i 2023!



Jeg avslutter mitt innlegg i årets første kommunale infoavis med noen av fjorårets 
gledelige ordførergjerninger.
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I Sandnessjøen ble Flusthuset åpnet med et flott 
arrangement. Det ble holdt taler og mange fine 
gaver ble gitt – også Vevelstad. To store fotolerret 
pryder nå veggene i bygningen, som ligger i 
Sandnessjøen sentrum, der statlige, regionale og 
interkommunale virksomheter deler lokaler.

Vi er alle i Vevelstad helt avhengig av ferge og/
eller hurtigbåt for å komme oss rundt omkring. 
Det var derfor stas å dele ut rause julekurver til 
alle fergemannskap og hurtigbåtmannskapet. 
Med julehilsen og en takk for innsatsen fra oss 
alle til de som står på og prøver så godt de kan å 
opprettholde rutene i all slags vær. 

Julekurv til mannskapet Hornstind

Julekurv til mannskapet Snøfjell 

Gave til FLUSThuset i Sandnessjøen 
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Som tidligere avdelingsleder på museet kjenner 
jeg godt til Vevelstad historielags rikholdige 
fotosamling. Jeg har lenge tenkt på at vi burde 
få bilder fra «Vevelstad i gamle dager» på 
sykehjemmets vegger. Det var derfor en stor glede 
å overrekke flere fotolerret som nå er montert – 
forhåpentligvis til glede for beboere og ansatte.

I begynnelsen av desember ble Frivillighetens 
dag markert. Vi hadde et flott arrangement 
i Vevelstad, og en gavesjekk ble overlevert 
øremerket til personer som trenger det mest.

Besøk av gruppelederne

Julegave til Vevelstad sykehjem 

Julegave til Vevelstad sykehjem 



Alt godt i det nye året til dere alle!

Ordfører 

Torhild Haugann

I begynnelsen av februar deltok jeg på Nordlands- og KS-konferansen i Bodø, og dette var interessante 
dager med tanke på kommunenes virksomhet og næringsutvikling i vår region samt i fylket for øvrig. 
Den ene dagen inviterte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen alle ordførere til et 
morgenmøte, og en god del av oss møtte opp. Flyktningsituasjonen var det eneste tema, og det var 
en svært lyttende og lydhør minister som hørte på ulike problemstillinger kommunene opplever i 
forbindelse med bosetting av et høyt antall flyktninger på kort tid. Mange kommuner tok opp 
problemet med transport fordi, i likhet som hos oss, er tilbud av offentlig transport elendig omkring i 
fylket. Det var en god anledning for meg til å selge inn Distriktsmobilen som et finfint alternativ, og at 
de ulike departementene må samarbeide for å sikre en DM-løsning som har reell verdi. Fjern krav om 
gyldig kjøreseddel, teoretisk og praktisk eksamen osv. Jeg skal følge opp saken, og har allerede god 
dialog med andre ordførere som ønsker seg til DM-variant hos seg selv.

Toril Vevelstad  mottar klokken

KS og Nordlandskonferansen 

Møte med Marte Mjøs Pedersen 

Gunn Helmersen mottar klokken

I fjorårets siste politiske møte hadde 
vi gleden av å hedre to personer 
for lang og tro tjeneste i Vevelstad 
kommune. Hele 25 år med innsats for 
oss alle slik at kommunen kan levere 
gode tjenester. Gunn Helmersen og 
Toril Vevelstad fikk hver sin gullklokke 
for deres hederlige innsats!

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

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad
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Vevelstad i fremtiden - arbeidet med 
kommuneplanens arealdel
Alle norske kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen. Denne planen skal vise sammenhengen 
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk i en kommune.

Kommunens arealplan skal angi trekkene i arealdisponeringen, samt rammer og betingelser for 
fremtidige tiltak som kan settes til verks. Den skal også vise hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering 
av arealet i en kommune. Planen setter føringer for hvor fremtidig boligbygging, næringsutvikling og 
samferdsel skal foregå i kommunen. Den tar også hensyn til blant annet landbruksarealer og -ressurser, 
verneverdige områder osv. 

Arbeidet med Vevelstad kommunes arealplan 
er godt i gang. Arbeidsgruppen har vært på 
befaring, og arbeider i disse dager med å 
definere et sentrumsområde. Det definerte 
sentrumsområdet vil vise hva arealet innenfor 
området kan benyttes til. 

Det vil også vise hvilke krav som stilles for å 
sikre offentlige bygg og rom for kommunens 
innbyggere. Å få etablert et sentrumsområde 
vil bidra til planlegging i et langsiktig perspektiv 
og gjøre det mer attraktivt for utvikling både for 
innbyggere og for eksisterende og eventuelt ny 
næring.

Overordnede myndigheter ønsker en fortetting 
av boligbebyggelse i nærheten av kommunale 
tjenesteytinger, slik at man også legger til rette 
for mindre bruk av fossile transportmidler og 
fordrer for økt ferdsel til fots. Dette i henhold til 
FNs bærekraftsmål 3, 11 og 15, som alle er nedfelt 
i Vevelstad kommunes kommuneplan  

Av R.H. Larsen

Figur: Arealplanlegging. GIZ: 2019

samfunnsdel. Fortetting vil også sørge for mer 
«liv» i sentrum. Når forslaget for sentrumsområde 
er ferdigstilt, så vil arbeidsgruppen fortsette 
med befaringer og planlegging for resten av 
kommunen, herunder Hamnøya, Stokkasjøen, 
Visthus og de andre grendene i kommunen.   

Kommuneplanens arealdel er svært viktig for 
hvordan kommunen skal se ut i fremtiden. 
Derfor er det også viktig å ha et langsiktig 
fokus på planleggingen, slik at man har 
utviklingsmuligheter for flere ulike formål. 
Som kommuner flest i Norge, så ønsker også 
Vevelstad kommune økt innbyggertall, samt økt 
næringsutvikling. For å få til dette er det derfor 
viktig at man gjennomgår arealene i kommunen, 
og planlegger for fremtidig disponering av de 
områdene med størst utviklingspotensiale. 
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Utbedring av gangbru i Strauman 
landskapsvernområde
Tekst og bilder B. Aarstrand

Vevelstad kommune og Lomsdal-
Visten nasjonalparkstyre har i fjor høst 
fått utbedret gangbrua i Storstraumen 
i Strauman landskapsvernområde.

Gangbrua er en del av et stisystem fra 
Aursletta til Laksmarka og går blant 
annet forbi store og unike jettegryter 
og den flotte tidevannsstrømmen, 
Strauman. Stien er til dels bratt, men 
er tilrettelagt med små trapper og 
håndwire. 

Gangbrua er et flott kulturminne fra 
tidlig på 1900 - tallet, men hadde et 
sterkt behov for en utbedring etter 
mange års slitasje av både vind, vær 
og isgang i vassdraget.

Videre fra Laksmarka kan du fortsette til 
Tøymvatnet, hvor Vevelstad kommune eier 
ei åpen hytte med enkel standard.
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Trollskogen og den spisse trolltanna
Tekst og bilder barnehagen

Da var det bare å ta på hetta å gå videre. På veien 
møtte de en mamma som de sa hei til. For å 
komme til trollskogen så måtte de over veien. For 
å komme over veien måtte de gå over seks hvite 
striper. 

Førskolebarna gikk videre opp bakken, og nede 
på veien så de tolv biler som til sammen hadde 
mange runde hjul. I bakken fant de mye søppel. 
Søppel skal ikke kastes ute, fant de ut, og plukket 
det med seg samtidig som de så trollskogen 
nærme seg. I trollskogen plukket de kongler og 
lette etter troll. Plutselig fant de en trolltann! 

Fortelling skrevet av førskolebarna i Storbjørka 
Barnehage 2023. 

Det var en gang 
på Vevelstad at 
fø r s ko l e b a r n a 
skulle ut for å 
finne troll. De gikk 
fra barnehagen 
og oppover mot 
t r o l l s k o g e n . 
Akkurat i det de 
gikk så begynte 
det å regne. 

Den var veldig spiss og 
de bruke lang tid på å 
borre og banke den ut. 
Når de endelig fikk ut 
tanna tok førskolebarna 
den med til barnehagen. 
Snipp snapp snute så var 
eventyret ute på en liten 
gullpute.

Valgdagen er mandag 11.september.
For å kunne stemme ved høstens valg til Kommunestyre- og fylkestinget må du stå i manntallet.
Manntallet blir lagt ut til ettersyn på Rådhuset og Matkroken Visthus i begynnelsen av juli.
I Vevelstad er det to stemmekretser: Visthus stemmekrets og Vevelstad stemmekrets. På valgdagen 
må du stemme i den kretsen du tilhører.

Frister:
31.mars kl.12: Innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget.
20.april kl.12: Tilbakekalling av listeforslag, innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget.
1.juni: Valgstyret avgjør om forslag til valglister kan godkjennes.
3.juli: Tidligstemmegivning starter og varer til 9.august.
10.august: Forhåndsstemmegivningen starter og varer til og med fredag 8.september.
11.september: Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Det vil også være anledning til å forhåndsstemme på Vevelstad sykehjem og Hamnøya ungdomshus.I 
tillegg er det anledning til å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). Mer informasjon og 
datoer kommer.

Kommunestyre - og 
fylkestingsvalget 2023
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Utdrag av politiske vedtak i kommunestyret
Kommunestyremøte 10. november 2022
PS 60/2022 Revidert økonomiplan 2022-2025
Vedtak
Revidert økonomiplan 2022-2025 vedtas med 
vedlagte regnskapsrapporter.
Budsjettert låneopptak til investeringer for 2022 er 
kr 840 000, og for perioden 2022-2025 
kr 12 730 660. 

PS 61/2022 Tertialrapport 31.august 2022
Vedtak
Tertialrapportering for andre tertial 2022 tas til 
orientering

PS 62/2022 Budsjettreguleringer høst 2022
Vedtak
Budsjettreguleringer vedtas med følgende ekstra 
finansiering:
Totalt tillegg lån/låneopptak kr. 3 120 000
Totalt tillegg bruk av disposisjonsfond 
kr. 2 240 000 

PS 63/2022 Budsjettreguleringer 
Vedtak
Budsjettreguleringer på de ulke områdene vedtas 
med følgende finansiering:
Bruk av disposisjonsfond 3 536 000.
Avsetning til disposisjonsfond 3 350 000.
Netto bruk av disposisjonsfond 186 000. 

PS 64/2022 Orientering - budsjett og 
økonomiplan 2023-2026
Vedtak
Tas til orientering.

PS 65/2022 Budsjett og økonomiplan 2023-
2026
Vedtak
- Foreløpig budsjett og økonomiplan tas til 
orientering.
- Formannskapet får 14 dager til å stille 
administrasjonen spørsmål (uklarheter og 
konsekvenser), administrasjonen svarer ut skriftlig 
til neste formannskapsmøte 30. november.

PS 66/2022 Foreldrebetaling SFO
Vedtak
1. Det betales en dagsats for SFO i periodene med 
skolefri der tilbudet benyttes. Pris beregnes ut fra 
månedspris for en hel barnehageplass delt på 20. 
I tillegg betales det kostpenger beregnet ut fra 
samme fremgangsmåte.
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å endre 
vedtektene for skolefritidsordningen i Vevelstad 
kommune slik at vedtektene stemmer med vedtak 
om gratis SFO i skoleperiodene, samt betaling i 
perioder med skolefri.
3. Krav til å avvikle ferie for SFO barn må også 
defineres i vedtektene.
4. Vedtektene legges frem til politisk behandling.

PS 67/2022 Møteplan 2023
Vedtak
Møteplan for 2023 med endringsforslag vedtas.

PS 68/2022 Kjøp av tjenester fra Brønnøy 
kommune ved Boligkontoret
Vedtak
• Avtalen mellom Vevelstad kommune og Brønnøy 
kommune/boligkontoret godkjennes. Med 
følgende endring:
• Konkret gjelder avtalen at Vevelstad kommune 
kjøper (....)
• Punkt 2 - eventuell klagebehandling behandles 
av Vevelstad kommunestyre.
• Punkt 6 - 1. september endres til 1. november i 
hele avsnittet
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PS 73/2022 Omdanning av §27 - samarbeid 
Kontrollutvalget
Vedtak
1. Kommunestyret slutter seg til styrets forslag 
til omdanning av bestående interkommunalt 
samarbeid om sekretariatsbistand til kontrollutvalg 
organisert i tråd med § 27 i kommuneloven av 
1992.
2. Omdanningen skal skje etter overgangsreglene 
i gjeldende kommunelovs § 31-2. Eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser overføres 
kontorkommunen. Jf. kommuneloven § 31-2 fjerde 
ledd. 
3. Kommunestyret slutter seg til forslaget 
til samarbeidsavtale for det kommunale 
oppgavefellesskapet. Styret orienteres om 
beslutningen gjennom særutskrift av vedtaket.

PS 69/2022 Søknad om driftstilskudd 2023 og 
2024 - Norske Kvinners Sanitetsforening
Vedtak
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har invitert 
Vevelstad kommune til å inngå et samarbeid med 
sine Veiledningssenter. NKS søker samtidig om et 
generelt økonomisk driftstilskudd for 2023 og 2024 
med 20 000 pr. år.
NKS sine Veiledningssenter ligger for langt 
unna Vevelstad til at det er naturlig med et slikt 
samarbeid. På dette grunnlaget avslås også 
søknaden om økonomisk støtte.

PS 70/2022 Søknad om medfinansiering av 
Peacepainting Center
Vedtak
• Vevelstad kommune bidrar med NOK 20.000,- 
under forutsetning av økonomisk bidrag fra øvrige 
kommuner.
• Tilskuddet finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond.

PS 71/2022 Søknad om økonomisk 
driftsstøtte til LEVE Helgeland for 2023
Vedtak
LEVE Helgeland søker Vevelstad kommune om 
driftsstøtte til sitt arbeid på kr. 40.000 for 2022, 
og oppfordrer kommunen til å innarbeide dette i 
økonomiplanen som en årlig støtte. 
Organisasjonen mangler forankring i Vevelstad, og 
det er derfor ikke naturlig å bidra med driftsstøtte. 

PS 72/2022 Utredning samarbeid landbruk på 
Helgelandskysten 
Vedtak
1. Vevelstad kommune deltar i prosjektet 
”Samarbeid landbruk på Helgelandskysten”
2. Vevelstad kommune bevilger kr. 20 000 til 
finansiering av eksterne kostnader i arbeidet. 
Interne kostnader belastes kommunens 
landbruksforvaltning.
3. Anbefalinger fra arbeidet forventes å foreligge i 
løpet av første halvår 2023.
4. Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfond.

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 eller et skjema.



For å lese vedtakene som er blitt gjort:

Gå inn på www.vevelstad.kommune.no

Klikk på ”Innsyn og digital forsendelse”

Klikk på ”Saksdokumenter og protokoller”

Klikk på ønsket dato i møtekalender

Et nytt vindu kommer opp. Klikk på dato med 
klokkeslett

Et nytt vindu kommer opp. Her ligger 
møteinnkalling og møteprotokoll

Klikk på den du ønsker og filen kommer opp 
som en PDF.
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PS 74/2022 Etablering Helsefellesskap 
Helgeland 2022
Vedtak
1. Vevelstad kommune inngår i partnerskapet 
«Helsefellesskap Helgeland» i tråd med modell for 
Helsefellesskap mellom Helgelandssykehuset og 17 
kommuner på Helgeland, presentert i denne sak.
2. Vevelstad kommune tilslutter seg 
konsensusprinsippet som innebærer at 
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet 
forplikter Vevelstad kommune. Den formelle 
beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos 
den enkelte kommune. 
3. Vevelstad kommune støtter etablering av en 
kommunal samhandlingsleder i 100% stilling, 
og tilrår at en av regionsenterkommunene 
(Alstahaug/Brønnøy/Rana/Vefsn) ivaretar 
arbeidsgiveransvaret som organiseres i henhold 
til kapittel 20. – Vertskommune i kommuneloven. 
(§ 20-2. Administrativ vertskommunesamarbeid). 
Vertskommunen søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne 
av kommunene i Helgeland helsefellesskap.
4. Vevelstad kommune vil bidra med 
delfinansiering av kommunal samhandlingssjef 
hvor kommunens andel beregnes av en 20 % fast 
sum og 80 % etter folketallet i kommunen per 1. 
januar året før budsjettår.
5. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å lyse ut og 
ansette interkommunale samhandlingsleder 
og avgjøre hvilken kommune som skal være 
vertskommune og arbeidsgiver. 

Tilleggspunkt: Det gjennomføres en evaluering 
av Helsefelleskapet etter to år.

PS 75/2022 Slamtømming hos 
eierkommunene i regi av SHMIL
Vedtak
Kommunedirektørens forslag til vedtak ikke 
vedtatt. 

PS 76/2022 Slamtømming - kunngjøring av 
ny avtale om innsamling/tømming av slam i 
Vevelstad kommune
Vedtak
Vevelstad kommune foretrekker en kunngjøring 
av avtale om innsamling av slam/slamtømming for 
perioden 2023-2026 + to opsjonsår. 
Kunngjøringen av avtalen skjer i fellesskap med 
Sømna, Vega og Brønnøy kommuner, ved Brønnøy 
kommune som koordinator. 
Administrasjonen gis rett til å avtale om 
avtaleinnhold. 



PS 78/2022 Budsjettreguleringer
Vedtak
Budsjettreguleringer vedtas med følgende 
finansiering:
Bruk av lån til investeringer reduseres med kr 1 
330 000.
Bruk av lån til videre utlån økes med kr 400 000.
Netto (avsetning og bruk) av disposisjonsfond er 
bruk kr 2 177 800.

PS 79/2022 Budsjett og økonomiplan 2023-
2026
Vedtak
Vevelstad kommunes driftsbudsjett for 2023 
og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de 
økonomiske rammer pr hovedansvar slik det 
framkommer i vedlegg:
2 Bevilgningsoversikt drift §5-4 andre ledd
Investeringsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 
2023-2026 vedtas med de prosjekter som 
framkommer i vedlegg nr 3:
3 Tiltaksliste investeringer
Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta 
låneopptak til investeringene, og godkjenne 
lånevilkårene. Med hjemmel i kommunelovens 
§ 14-15 Lån til egne investeringer, tar Vevelstad 
kommune opp nytt lån kr 3 850 000 til finansiering 
av prosjekter i 2023, jfr vedlegg 4:
4 Bevilgningsoversikt investering §5-5 første ledd
Med hjemmel i kommunelovens §14-17 lån til 
videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån, 
tar Vevelstad kommune opp nytt lån til videre 
utlån kr 600 000 for 2023. Kommunedirektøren gis 
fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene, 
og godkjenne lånevilkårene.
I henhold til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
videreføres i 2023 utskriving av eiendomsskatt 
for næringseiendommer, tidligere verk og bruk. 
Skattesats i Vevelstad kommune er 7 promille.
I forbindelse med nye regler for skattelegging av 
tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 i 
2023, jfr eiendomsskattelovens overgangsregel til 
§§ 3 og 4.

Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk 
for 2022, og ved endelig utregning samme år, 
benyttes høyeste lovlige satser.
Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret skal 
primært skje ved reduksjon av eksisterende tiltak.
Tilleggspunkt:
kr. 150 000 til Nordvika havn - søppelskur og 
parkering.
kr. 150 000 til carport på sykehjemmet.
kr. 10 000 til utlevering av sandsekker til eldre.
Tilleggspunktene finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond. 
- Det settes av kr. 500 000 til Gang- og 
sykkelvei Svalvik- Skredderviken. Dette tas av 
disposisjonsfond enstemmig vedtatt.
- Molo i Bjørnvika - utbedring av skade kr. 500 
000. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond - 
enstemmig vedtatt.
- Vevelstad kommunestyre tar med 
innspillene fra Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse og Eldrebølgen, og ber 
administrasjonen komme tilbake med en 
saksutredning til kommunestyret på egnet måte. 
Kommunestyret vil trenge et utredet grunnlag for 
å gjøre videre prioriteringer - enstemmig vedtatt.

PS 80/2022 Søknad Nord-Norge permisjons 
tilskudd til fastlege
Vedtak 
-Søknad om Nord-Norge permisjons tilskudd til 
fastlege godkjennes
-Beløpet kr. 500 000 finansieres gjennom bruk av 
disposisjonsfond

PS 81/2022 Renovasjonsgebyr 2023
Vedtak 
1. Gebyrregulativ for 2023 (SHMIL) 
fastsettes i henhold til sak 23/22 fra møtet i 
representantskapet 18.11.2022.
2. Vevelstad kommune sitt kommunale tillegg 
fastsettes til kr. 85,00 eks. mva for 2023. 
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Kommunestyremøte 15. desember 2022



PS 82/2022 Vevelstad vannverk - 
konsesjonssøknad NVE, eksisterende anlegg
Vedtak 
Vevelstad kommune søker NVE om konsesjon for 
vannuttak i eksisterende anlegg.

PS 83/2022 Søknad om støtte til fotballbaner 
for barn i Syria
Vedtak 
Vevelstad kommune har ikke tradisjon for slike 
bevilgninger, og søknaden avslås. 

PS 84/2022 KLP fordeling pensjon Sør-
Helgeland regionråd
Vedtak
-Vevelstad kommune signerer skjema D-275 
Overføring av pensjonsforpliktelser og overtar 
pensjonsforpliktelsene etter avviklingen av Sør-
Helgeland Regionråd.
-Pensjonsforpliktelsen blir fusjonert inn i 
gjeldende kommuneavtale Vevelstad kommune 
har med KLP. 

PS 85/2022 Høringssvar - grunnrenteskatt 
havbruk
Vedtak 
1. Vedlagte høringsuttalelse i forbindelse med 
grunnrenteskatt havbruk, med endringer vedtas
2. Kommunedirektøren sender inn høringssvar 
innen tidsfristen

PS 86/2022 Digitale Helgeland - kommunalt 
oppgavefellesskap
Vedtak 
1. Kommunestyret vedtar at det skal opprettes 
oppgavefelleskap og tiltrer samarbeidsavtalen 
om Kommunalt oppgavefelleskap Digitale 
Helgeland med ikrafttredelse 01.01.2023. 
2. Kommunedirektør/Rådmann undertegner 
samarbeidsavtalen
3. Vevelstad kommunestyre ber om at den 
økonomiske fordelingsmodellen tas opp til 
ny vurdering etter to års drift, hvorpå det da 
vektlegges at innbyggerandelen skal gjenspeile 
hver kommunes gevinstuttak av samarbeidet. 
4. Det bevilges kr 140 000 til dette samarbeidet 
med Digitale Helgeland. Dette legges inn i 
budsjettet for 2023. 

PS 87/2022 Etablering av nytt datterselskap i 
Helgeland Kraft AS
Vedtak 
Vevelstad kommune støtter opprettelsen av et 
nytt datterselskap i Helgeland Kraft AS i tråd med 
det som er beskrevet i saksfremlegget til styret i 
Helgeland Kraft AS sitt møte 8. juni 2022.
Vevelstad kommune er positiv til at det etableres 
et nytt datterselskap av Helgeland Kraft AS, 
som foreslått av konsernstyret i selskapet 8. 
juni 2022. Vevelstad kommune ber om at dette 
datterselskapet underlegges samme eierstyring 
som de andre datterselskapene i konsernet. 
Kommunen imøteser forslag til nødvendige 
vedtektsendringer for Helgeland Kraft AS, og 
utkast til de nye vedtekter for datterselskapet.

PS 88/2022 Ny vertskommuneavtale for felles 
brann og redningstjeneste
Vedtak 
1. Vevelstad kommune tiltrer ny avtale fra 
1.januar 2023 slik den er fremstilt i vedlegg 1 til 
saken. 
2. Årskostnaden for Vevelstad kommune blir 
kr. 1 306 886 fra 1.januar 2023 og innarbeides i 
Vevelstad kommune sitt budsjett.
3. Vevelstad kommunestyre delegerer sine 
oppgaver etter Lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter 
til Brønnøy kommune. Hjemlet i kommunelovens 
§ 20-1 Vertskommunesamarbeid.
4. Delegering gjelder så lenge avtalen gjelder. 

PS 89/2022 Gjennomgang vedtekter 
Vevelstad Ungdomsråd
Vedtak 
1. Vedtektene til Vevelstad Ungdomsråd rulleres 
i forhold til punkt om godtgjørelse
2. Godtgjørelse for kommunens lovpålagte 
ungdomsråd følger vedtatt Forskrift om 
folkevalgtes godtgjøring i Vevelstad kommune. 
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Bibliotek:
Telefon: 90 17 95 63                                                            
E-post: vevelstad.folkebibliotek@vevelstad.kommune.no
www.vevelstadbibliotek.no
FB: vevelstadbibliotek
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Allhjørnet befinner seg i hjørnet på allbrukshuset, der folkebiblioteket og            
frivilligsentralen holder til. 

Her er du alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat. 
Eller finn deg en rolig krok til å bare henge litt, gjøre lekser, eller spille spill.

Ellers kan vi hjelpe til med utfylling av reiseregning for pasientreiser, forskjellige data- og telefon 
utfordringer, utskrifter med mer. 

Hos oss kan du selvfølgelig låne bøker, lydbøker og dvd. Men vi har også et bredt utvalg av diverse 
(tur-) utstyr som for eksempel bilstol og skøyter, pluss mange spill for hele familien. 

Eller har du lyst til å ta en titt i bruktbutikken? Kosta Nada har åpent på hverdager mellom          
09:00 -15:00. (eller etter avtale). Har du pent brukte klær, eller ting og tang å gi bort? Vi tar gjerne 
imot.

Har du lyst å låne musikkbingen? Lyst å få i gang en aktivitet? Sitter du på en god ide? 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. Uansett, så er det bare å stikke innom. Velkommen!

Frivilligsentralen:
Telefon: 97 94 15 73

E-post: frivev@vevelstad.kommune.no
www.vevelstad.frivilligsentral.no

FB: EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral

Bibliotekets åpningstider 

 

Tirsdag Torsdag 

12 – 16     12 – 16 
 

  



Nytt fra Hamnøya ungdomslag

Ungdomslaget legger opp til et aktivt år i 2023. 

For 1. halvår kan vi nevne:

Påskebingo, 17. mai feiring, felles St. Hans feiring, sommerlotteri, sommerkafe og slåttgraut. 

Følg med på vår hjemmeside Hesstun.no eller facebooksiden Hamnøya for mer info.
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Aktiviteter

Åpent hus

Kontaktinfo: Unn Helen Nergård (leder), 

telefon 995 11 905

Mailadresse: hul@hesstun.no

Vi fortsetter med Åpent Hus hver onsdag kl. 19 – 21 på Ungdomshuset. 

Dette er vår sosiale møteplass. Et helt uformelt arrangement hvor man kan spille dart, biljard eller 
ulike spill. Eller bare slappe av i sofakroken, drikke kaffe, strikke og prate med naboen. 

I 2023 hadde vi i gjennomsnitt 7 stk. innom hver gang. Dette synes vi selv er veldig bra, tatt i betraktning 
hvor mange (eller få) som bor på Hamnøya.

Av  B. Andorsen

fra Bjørg Helene 
«Høyholmstindan»

Vi vil også i år invitere folk som er interessert i å stille ut/selge ting til å benytte huset 
gratis. Det kan være ting du har laget eller brukte ting du vil selge – bare fantasien setter grenser. Ta 
kontakt for nærmere avtale. I fjor hadde Bjørg Helene en salgsutstilling med akvareller.

Det er også mulig å leie huset til ulike møter, vi har både internett og projektor.   



I dansering

Jeg forberedte en plakat til dette arrangementet, 
og selvfølgelig ville jeg delta og prøve noe nytt. 
Michelle og jeg lekte redaktører, forberedte 
noen spørsmål til danserne, jeg satte opp 
kameraet mitt og så gikk vi i gang.

Først intervjuet jeg Else Gunn Nergård, som jeg 
er sikker på at mange kjenner godt. Else Gunn 
innrømmet at dans har vært hennes lidenskap 
hele livet. Det hjelper hjertet hennes, forbedrer 
balansen, engasjerer tankene og dessuten har 
det gitt henne nye venner og gjør henne glad. 
Hun trener en til fem ganger i uka, ikke bare på 
Vevelstad, men hun reiser rundt på hele Sør-
Helgeland.

Else Gunn gjør seg klar til dans

Tekst og bilder  M.Heere og Z.Szaboova

I dansering
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Glad Dans
Torsdag 2. februar ble det arrangert et flott kveldsarrangement med god musikk og moro, 
med kaffe og forfriskninger i regi av Glad Dans. Vi ble ønsket velkommen med vennlige 
ord av styremedlemmene Reidun, Jørgen og Hilde. 

Målet var å vise gjestene hvordan en vanlig dansekveld ser ut, og å tiltrekke seg nye medlemmer. 
De uttrykte også takknemlighet til kommunen og frivilligsentralen for gratis bruk av lokale og 
annet hjelp. Gjestedansere kom fra Seniordansgruppene fra Vega, Sømna og Brønnøysund, som 
ofte hjelper og besøker hverandre. 

Det offisielle navnet på gruppen i Vevelstad er Svingom og består av 10 medlemmer. Kvelden ble 
besøkt av 18 dansere og ca. 13 besøkende. 



Guttorm Gullsvåg

Fra Sømna hadde vi med oss Margrete Hansen, 
som er utdanningsleder for Helgelandsregionen. 
Hun er en av tolv personer i hele Norge som har 
denne stillingen. Hun begynte å danse i 1998 i 
Velfjord. Dansing er bra for kroppen hennes, 
bidrar til å forebygge Alzheimers og hun synes 
det er veldig sosialt. På Sømna møtes de hver 
søndag fra 19:00 til 21:00 og danser blant annet 
Rock´n´Roll og Samba. Margrete inviterer også 
til dansekurs i Sømna fra 14. til 16. april. Mer 
informasjon finnes på https://www.nordnorsk-
pensjonistskole.no/seniordans-varingr.html.

Margrete Hansen

En annen interessant person fra Vevelstad 
er Reidun Enoksen. Hun og ektemannen er 
danselærere i Vevelstad, deltar på Seniordans-
kurs og videreformidler sine kunnskaper og 
erfaringer til andre medlemmer i Glad Dansen. 
Reidun husker opprinnelsen til Glad Dansen. Den 
ble startet i november for ti år siden i samarbeid 
med kommunen og frivilligsentralen. Glad 
Dansen består ikke bare av en gruppe seniorer. 
Det yngste medlem er bare 50 år. 

Alle som liker å danse og kommer med et smil kan 
bli med. Du trenger ikke noe mer. Men hvis du vil, 
kan du kjøpe spesielle sko og få en T-skjorte som 
er sponset av Helgeland Kraft. Dansene du lærer 
er vals, tango, reinlender og mange andre. 

Det som er interesant er at musikken og trinnene 
er spesielt tilpasset eldre eller personer med 
muskel- og skjelettproblemer. Så dans, i tillegg 
til å ha det morsomt er medisin for kropp og sjel. 

Reidun Enoksen
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Siden vi hadde noen 
gjester fra andre plasser 
her denne kvelden, fant 
vi Guttorm Gullsvåg 
fra Vega. Guttorm har 
danset siden han var 
tolv år gammel, og han 
synes fortsatt det er gøy 
å danse. I tillegg til å ha 
det gøy, trener han også 
kropp og sinn. Han møter 
dansepartnerne sine en 
gang i uken på tirsdager 
fra cirka kl. 17.00 til 20:00.



Og mine følelser og erfaringer 
fra denne kvelden? Jeg var 
veldig fornøyd. Jeg kom hit 
med forventninger som ble 
overoppfylt. Ikke bare lærte 
jeg nye dansetrinn, men jeg 
hadde en perfekt stund. Og 
la meg fortelle deg, ikke alle 
dansetrinnene var helt enkle. 
Men jeg møtte mange vennlige 
mennesker som prøvde å 
hjelpe meg. Jeg lo mye og likte 
atmosfæren. Jeg dro hjem 
med et smil om munnen og 
vissheten om at dette definitivt 
ikke var siste gang jeg kommer 
til å besøke Glad Dans.

Hvis du vil oppleve noe lignende, ikke nøl med å bli med dem. De vil helt sikkert ønske 
deg velkommen med åpne armer og et smil om munnen. Hver torsdag fra 16:30 til 19:00 
i kommunestyresalen kan du bevege kroppen, engasjere tankene og ha mye moro med 
de hyggelige medlemmene av Glad Dans.

Dansere og besøkende
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Tekst og bilder  R. Olsen

I Vevelstad oppfyller jeg en gammel drøm 
om å jobbe frivillig. Jeg ble veldig overrasket 
over hvor mange gode og hjertevarme 
mennesker som bor på et så lite sted. 
Naturen minner meg om hjemme, og jeg er 
veldig glad for å være her og for å dele smil 
og kjærlighet med deg.

Hvis noen ønsker å dele kjærligheten til 
naturen med meg, ta en tur eller bare ta 
en prat, er det bare å ta kontakt, og jeg vil 
gjerne møte andre gode mennesker.

Kontakt:
IG: zana_.zu._
FB: Zana Zu
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Eldrebølgen, Vevelstad har avholdt 
årsmøte den 08.02.23 
Styret består av 
Formann Svein Olsen
Sigrid Andersen
Reidun Enoksen
Ragnhild Olsen

Svein Murbræch og Hermod Kleivhaug underholdt på julebordet

Underholdning fra årsmøte

I mai fikk vi den triste beskjed om at 
Trond var gått bort etter en tid med 
sykdom. Etter ønske fra familien 
stilte vi opp og hadde bevertningen 
i begravelsen. Vi fikk pengegaver i 
forbindelse med hans begravelse 
etter ønske fra familien. 
Vi fikk også en flott pengegave fra 
Svanhild Jenssen, som vi skulle bruke 
på kaffe og kos. Vi er veldig fornøyde 
med at vi har fått 15 nye medlemmer. 
Økonomien er god.
Medlemstall pr 31/12 2022 er 66.

Underholding fra 
årsmøte

5 medlemsmøter er blitt avholdt og 30 til 40 medlemmer har 
møtt opp hver gang. Vi har hatt foredrag hver gang og servert 
middag og hatt underholdning.
Tur nr. 1 ble i juni med tur til Vega og besøk til Vega kystmuseum, 
Vegatrappa  med middag på Vega kro for 32 medlemmer
Tur nr. 2 ble i august, det ble en to dagers tur til Trøndelag og 
den Gylne omvei med 25 medlemmer. Overnatting på Tingvold 
Park hotell.
Tur nr. 3 fikk vi til i november da 27 stk. ble med på tur til 
Hemavan, 4 av de 27 var fra Sømna.

Sluttord
Vi er har hatt et ganske 
normalt år med møter, 
vi er fornøyde med å ha 
hatt 3 bussturer og ikke 
minst at medlemmene 
har stilt opp både på 
møter og bussturer.

Sammendrag av 
årsmeldingen
Det er blitt avholdt 
11 styremøter og ett 
årsmøte. 40 saker 
er tatt opp. Vi har 
planlagt 3 bussturer. 
Styret og medlemmer 
sto for bevertningen i 
begravelsen til Trond.

Årets ESC-frivillige 
Jeg heter Zuzana 
og jeg kommer fra Slovakia

Hei, 

Sanggruppe er et prosjekt 
som vi startet sammen 
med Jazzmine. Jentene 
fra skolen besøker det, og 
jeg er stolt av dem fordi 
de gjør fremskritt. Vi deler 
en kjærlighet til musikk og 
sang sammen.



Syng deg glad 
Av Vevelstad Sangkor

Bodø 2024 og ALLEMED
Av Vevelstad Frivilligsentral

Ønskene fra Bodø 2024 er klar: hele Nordland skal være med, og alle kommuner får en unik anledning 
til å vise seg fram til både andre nordmenn og internasjonale gjester.
I denne sammenhengen har frivilligsentralene i Nordland fått i oppdrag til å skape arenaer for lokale 
lag og foreninger, der man kan dele erfaringer og jobbe sammen for å skape et godt samarbeid, samt 
legge til rette for et inkluderende fritidstilbud for alle.
Lokale lag skal derfor få en invitasjon til å være med i vårt lokale frivillighetsforum, der vi skal se hva 
vi kan jobbe sammen om, hvilke felles utfordringer vi har, hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer 
og mye mer. I den forbindelse har kommunen ved frivilligsentralen også meldt seg inn i ALLEMED. 
Denne organisasjonen skal komme til Vevelstad og gjennomføre en workshop med lag/foreninger, 
enkelte frivillige, ungdommer, foreldre, ansatte og politikere. Målet er å få til god dialog mellom 
det private og det offentlige, samt at vi skal få nyttige verktøy som kan hjelpe oss med å skape et 
inkluderende samfunn med gode fritidstilbud. Noe som vi tror kan være et positivt tiltak for nye, og 
gamle, Vevelstadværinger til å føle tilhørighet og at alle trives med å bo i vår kommune.
Mer informasjon om Bodø 2024: www.bodo2024.no
Mer informasjon om ALLEMED: www.allemed.no
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Har du noen ganger tenkt på om å synge i et kor kan være noe for deg?
Da skal vi fortelle litt om oss, så kanskje du får lyst til å bli med en gang og prøve ut!
Vi er en koselig gjeng med stor aldersspredning, der den yngste er noen og tjue, og den eldste er opp 
i sytti årene, og vi møtes hver tirsdagskveld i kirkestua. 
Noen av oss har kanskje jobb, mens andre kanskje har noen helsemessige utfordringer, så vi er ikke 
alle sammen der hver eneste uke, eller på alle tilstelninger, men det gjør ikke noe. Vi prøver så godt 
som vi kan å møtes når vi kan, og har lydfiler på telefonen, slik at vi kan øve hjemme.
Det er forskjellige musikkstiler vi synger, alt fra norske skatter fra for eksempel Halvdan Sivertsen, 
til gamle popplåter som Barbara Ann, mer klassiske perler, særlig til jul, og alt imellom, det er litt 
avhengig av hva slags tilstelning vi øver til. 
Dirigenten vår er ivrig etter å utvikle seg selv og koret, så hun er med på diverse kurs og har fått oss 
med på en mentor-ordning med Thor Halvard Nilsen, som er en anerkjent dirigent for både kor, korps 
og orkester, og vinner internasjonale premier med sitt eget kor Namdal Vokal Ensemble. 
I denne sammenhengen skal vi i juni til Sømna og møte 4 andre kor fra Sør-Helgeland og synge 
sammen, det gleder vi oss til.
Siden vi har en uformell atmosfære blir det en god del latter, men samtidig prøver vi jo å synge så fint 
som vi kan, og vi syns nå egentlig selv at vi høres ganske fine ut når vi trår til! Og vi kjenner på kroppen 
hvor herlig det er å synge sammen, etter øvelsene føler man endorfinene strømme gjennom kroppen!
Har du fått lyst å prøve ut en gang? Da er det bare å komme til kirkestua på tirsdager kl.19:15, eller 
ta kontakt med korets leder Synnøve Aakervik: 971 26 241.
Du er hjertelig velkommen!

Frivilligsentralen jobber for tiden mye med foreningslivet og inkludering av alle, og er i full 
forberedelse til neste år, da Bodø er Europas kulturelle hovedstad.



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. 

På Vevelstad kommer bøssebærerne for Krafttak 
mot kreft mellom 11. - 19. mars. 

In Memoriam
Ivar Smith-Nilsen

Siden oktober 2020 har Ivar vært en trofast leverandør
av nydelige og morsomme illustrasjoner til «kommunal 

informasjon».
Vi takker Ivar for de fine tegningene.

Illustrasjon
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Vevelstad ungdomsråd
Av Murat Barkho

Representanter
Solveig Maria Smith-Nilsen (leder)
Murat Barkho (nestleder)
Martin Lindholt Johansen (økonomiansvarlig) 
Jorne Joseph Heijnis (sosiale medier ansvarlig)
Margaret Cristina Lockhart (vara) 
Trym Klyver Sneli Solsem (vara)

VUR (Vevelstad ungdomsråd) representerer ungdommer og barn i kommunen. De gjør også viktige og 
gøye aktiviteter i kommunen. Her ser du noe av tingene de gjør.

Ungdoms Politisk Dag
VUR gjennomførte sin første ungdoms politiske dag om våren 2022, der 6.-10. klasse i Vevelstad 
sentralskole deltok. Etter det valgte VUR å gjennomføre dette en gang i året. 
Under den ungdomspolitiske dagen går ungdommene, uten de voksne tilstede, gjennom viktige 
saker som transport, psykisk helse og fritidsaktiviteter. Det ble en vellykket dag og vi fikk gode 
tilbakemeldinger.
Politiske saker
VUR jobber med politiske saker, og skal ha mulighet til å uttale seg i saker som angår barn og unge.
HUR og Ungdommenes Fylkesråd 
Vevelstad ungdomsråd er med i HUR (Helgeland ungdomsråd) og møter opp i Ungdommens Fylkesråd, 
der de snakker om viktige saker som betyr noe for ungdommer og de gjør gøye ting sammen. 
HUR bruker å ha to møter i året med ungdommer fra hele Helgeland. 
Aktiviteter VUR gjør i kommunen
LAN
VUR prøver å gjennomføre to LAN per år for ungdomskolen, en før jul og en før sommerferien. Nå har 
de gjennomført den før jul og det gikk veldig bra og alle koste seg. Snart skal de begynne å planlegge 
LAN-natten som skal være før sommerferien. 
Lasertag
VUR arrangerer også lasertag for blant annet 5.-7. klasse. Nå har de ikke gjennomført det på noen 
måneder, men skal prøve å få det til igjen snart. De gangene de har hatt lasertag så har det gått veldig 
bra og alle har kost seg.
Ungdomsklubb 
VUR har ungdomsklubb en gang hver uke i flotte lokale på Høyholm Grendehus. De første gangene så 
kom det mange folk og etter hvert så ble det mindre og mindre folk, derfor har ungdomsrådet tatt en 
liten pause fra ungdomsklubb. Vi skal se på hvordan vi kan få flere folk til å komme.
Arrangerer turer
VUR arrangerte en tur for hele skolen. VUR ga rundt 15.000 kroner til skolen for å arrangere en badetur 
til Sandnesjøen for 1.-10. klasse og lærerne. Dessverre ble bassenget stengt da vi kom fram, så da ble 
det kino for hele skolen. De hadde en koselig tur sammen og så på en bra film. 
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Kryssord
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Riktig løsning på kryssordet i 
forrige utgave «oktober 2022» 
var: VINTERSOLVERV
Blant de riktige innsendinger
har vi trukket en vinner:
Kjell Rune Nergård
Gratulerer! Du skal snart få din
premie!

Løs kryssordet i mars 2023 
utgaven og sendt riktig svar til 
frivilligsentralen (97 94 15 73).
Gjør dette senest 30. april og
bli med i premietrekningen.

Vannrett Loddrett
4. Jeg-et (psykologi) 1. Annet ord for utetoalett
5. Italiensk dessert 2. Fugl som vandrer mellom hekke- og

overvintringsplass
6. En av årstidene 3. Stort land i sørøst Mellom-Europa
8. Diger, hårete edderkopp 7. Internasjonal havneby i Nederland
10. Kristen høytid 9. Småplanet som befinner seg i det

indre solsystemet
11. Adjektiv: sett i forhold til noe annet
12. Fiktiv land som kan besøkes ved å gå gjennom klesskapet
13. Sterk, bitter smak


