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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2012     mai år 2012    Årgang 13 

 

Rådmannen har ordet 
 

Kjære Vevelstadværinger! 

 

For mange er vi nå inne i en hektisk tid, ikke minst i landbruket. Mye regn og kulde har 

dessverre ført til en sein vår – det er bare så vidt kvitveisen har begynt å vise seg. Når først 

varmen kommer vil det imidlertid grønnes fort, og alle dager med snø, sludd, regn og bare 0 – 

5 plussgrader vil være glemt. Vi bor jo faktisk i et av de flotteste områder i landet ! 

 

Alle er vel mer eller mindre preget av de daglige gjøremål, det som haster, og som må gjøres 

der og da. Samtidig må vi ta oss tid til å løfte blikket og se framover. Det er dette 

vevelstadværingene nå har en god anledning til. I den nye Plan- og bygningsloven er det 

fastsatt at det nye kommunestyret i første år av ny periode skal ha en gjennomgang av de 

utfordringer og muligheter kommunen står overfor, se noen år fram i tid, og gi retningen for 

kommunen framover. Dette gjøres gjennom kommunens arbeid med planstrategi og 

kommuneplaner. Kommunestyret vedtok i sitt møte 18. april at planstrategi og planprogram 

for kommuneplanen for Vevelstad legges ut på høring i seks uker. Høringsrunden er 

omfattende, både til regionale myndigheter, til nabokommuner og ikke minst viktig: til 

kommunens egne innbyggere. Jeg vil derfor oppfordre alle til å gå inn på heimesida til 

kommunen (www.vevelstad.kommune.no) og sette dere inn i det planarbeidet som er på gang 

– det er nå muligheten til påvirkning er størst. Bruk heimesida på nettet – vi prøver etter beste 

evne å holde den så godt oppdatert som mulig, ha den informasjon som innbyggerne etterspør, 

og også være en link for lag og foreninger og det som skjer i kommunen. 

 

Også to kommunedelplaner – Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser og Kulturvernplan 

for Vevelstad – er i sluttføringen. I planstrategien er det pekt på hvilke planer som bør 

prioriteres i kommunen. Noen mener kanskje at slikt arbeid er unødvendig i en såpass liten og 

oversiktlig kommune som Vevelstad. Planer er imidlertid grunnlaget for prioriteringer, samt 

at vi ofte får beskjed at vi ikke kan søke på regionale eller statlige midler fordi vi ikke har 

planer og prioritering av tiltak på plass. I samarbeid med de andre kommunene på Sør-

Helgeland arbeider vi nå for at vi skal ha et fullstendig, og forenklet, planverktøy på plass i 

inneværende kommunestyreperiode. Det betyr bl.a. at både politikere i formannskapet og de 

som arbeider med planer av de kommunalt ansatte får muligheten til å kurses i dette arbeidet. 

 

Vevelstad frivilligsentralen åpnet i mars, og vi håper denne etableringen gir et løft for 

kulturarbeid, for tiltak opp mot barn og ungdom, og ikke minst for de eldre. Jeg oppfordrer 

derfor lag og foreninger til å ta kontakt med frivilligsentralen, og bruke de tjenester den kan gi 

dere. Det gjøres mye bra frivillig arbeid allerede, bl.a. mandagskafeen for eldre, og jeg håper 

dette tiltaket kan styrke slikt arbeid ytterligere. 

 

Med håp om noen flotte mai- og forsommerdager ønsker jeg alle i Vevelstad en riktig fin vår 

og 17. mai ! 

          Hilsen Ronald 

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

 

 
 

Kaj Kylén er midlertidig tilsatt som leder 

for Plan- og ressursetaten, han vikarierer 

for Bjørnar Aarstrand som har permisjon 

til 1. februar 2013. 

Kaj kommer opprinnelig fra Finland. Han 

har tidligere jobbet i Vevelstad kommune 

fra 1992 til 1997, da jobbet han på 

Agreast-prosjektet på Stokkasjøen. 

Vi ønsker Kaj velkommen som 

medarbeider i Vevelstad kommune! 

 

Jan Kristiansen har sagt opp sin 60% 

stilling som vaktmester i Vevelstad 

kommune. 

Vi ønsker Jan lykke til i sin nye jobb! 

 

Barnevern 

 
Vevelstad kommune kjøper 

barneverntjenesten fra Brønnøy kommune. 

 

Barneverntjenesten har kontordager i 

Vevelstad på følgende dager i 2012: 

16. mai, 1. juni, 15. juni, 29. juni, 13. juli. 

Flere datoer vil komme etter hvert på 

kommunens hjemmeside. 

 

Kontoret betjenes av Hilde Kristensen. 

Barneverntjenestens telefonnummer er: 

750 12 000 eller 750 38 000. 

NAV kontoret kan ta imot henvendelser 

som videreformidles til Brønnøy 

kommune. 

 

 

 

Innføring av veiadresser i 

Vevelstad kommune 
26.10.2011 ble det vedtatt i 

Formannskapet at arbeidet med innføring 

av veiadresser i kommunen skulle starte 

opp. Formannskapet er styringsgruppe for 

arbeidet. 

Det ble sendt ut brev til lag og foreninger 

på Hamnøya, Stokkasjøen, Visthus, Kilen 

og Indre Visten, med frist 1.mars for å 

komme med forslag. 

På Vevelstadfastlandet vil det bli arrangert 

et allmøte for å diskutert vei- og 

områdenavn for denne delen av 

kommunen. 

Etter avholdt folkemøte vil Formannskapet 

se på alle innkomne forslag og bli enige 

om veinavn som skal legges ut på høring. 

Det må også innhentes uttalelse fra Statens 

navnekonsulenter ang. skrivemåten. 

 

Innkomne forslag 

1.mars var det innkommet følgende forslag 

på veinavn: 

Stokkasjøen: Stensrudveien, Brennåveien, 

Stokkaveien, Gidskåveien, Stensrudveien 

Visthus: Stokkaveien, Visthusveien, 

Kirkegårdsveien, Syvikveien, Moloveien, 

Syskogveien, Granmoveien 

Hamnøya: Hamnøyaveien, Nordodden, 

Høyvikæ, Legdet, Fredheim, Vågsvikjen 

el. Langgjerdet og Vikjen, Storhågskaret, 

Skoleveien, Nygårdsveien, Bjønnviksjøen, 

Kirkegårdsveien, Sankarveien, 

Nordsjøveien, Normarka,Tuven og 

Elvneset 

Kilvågen: Kilveien el. Nerveien, 

Øverveien, Ytterveien, Marjavika 

Vevelstadlandet: Syveien el. Sjøveien el. 

Moloveien, Nyheimveien, Solvang, 

Øvermarka, Nermoveien 

Bønå: Områdenavnet Bønå 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Dette bør tas hensyn til ved valg av 

veinavn: 

- bør bygge på og føre videre den lokale 

navnetradisjonen 

- bør passe på stedet 

- ikke virke støtende eller komisk 

- varierte og entydige 

- lett å lese, skrive og uttale 

- unngå å bruke navn på nålevende 

personer 

 

NB: 

Et adressenavn kan bare benyttes en 

gang innenfor kommunens grenser. 

Kan gjerne bestå av navnet på stedet veien 

fører til eller hvor i kommunen veien 

ligger. 

Iflg Kartverkets Adresseveileder bør 

følgende faktorer vurderes når man skal 

bestemme om en sidevei eller stikkvei bør 

utgjøre en egen adresseparsell: 

- lengden på sideveien (gjerne over 2 

km i spredtbygde strøk). 

- antall adresseenheter i sideveien 

(gjerne mer enn 2-4 adresseenheter 

i spredtbygde strøk). 

- evt videre utbygging i sideveien. 

- lengden på hovedveien. 

- ujevn nummerering langs 

hovedveien om sideveien 

adresseres til denne. 

 

Adressetilleggsnavn: 

Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den 

som har grunnbokshjemmel til 

eiendommen kreve at den offisielle 

adressen også skal omfatte gårdsnavnet, 

dersom navnet faller språklig og 

geografisk sammen med et nedarvet 

stedsnavn. (lov av 18.mai 1990 nr 11 om 

stadsnamn) 

Dette gjelder såkalte ”kulturhistoriske 

bruksnavn”. Også navn på særlig kjente 

institusjoner eller bygninger kan være med 

som adressetilleggsnavn. 

 

Plan - og ressursetaten ønsker innspill på 

veinavn på Vevelstadfastlandet også. 

 

Følgende veinavn er vedtatt tidligere: 

Søndre Åsvei, Nordre Åsvei, Slottvikåsen, 

Industriveien, Svingen, Nerveien og 

Korsvikveien. 

 

Har du forslag til navn på veien du bor i 

kan disse sendes Vevelstad Kommune 

enten på e-post eller i brev, helt frem til 

folkemøtet blir avholdt. 

 

 
 

Den grønne spalte 

Informasjon fra plan- og 

ressursetaten 

 
1) Vevelstad kommune lyser ut elgvald i 

Laksmarka. Søknadspapirer fåes hos 

Vevelstad kommune. Søknadsfrist 1.juni 

2012. 

2) Retura/SHMIL kommer snart og samler 

inn siloplast, jernskrap og hvitevarer fra 

Hamnøya og Stokkasjøen/Visthus. 

Nærmere tidspunkt via oppslag.  

3) Søknad om erstatning av vinterskade på 

eng. Ordningen er hjemlet i Forskrift om 

erstatning ved klimabetingede skader i 

plante- og honningproduksjon. 

Mandag 21.mai kl 19.30 

 
vil det bli holdt møte på kantina på 

Rådhuset om innføring av veiadresser 

i kommunen. 

Alle er velkomne til å si sin mening 

om hvilke navn veiene på  

Vevelstad-fastlandet skal ha. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Vinterskader på eng defineres som skader 

forårsaket av:  

- frost 

- isdekke 

- vanndekke 

- uttørking 

- oppfrysing 

- biotiske forhold som overvintringssopp 

Foretaket må gi melding om vinterskadet 

eng til kommunen i god tid før 

utbedringen påbegynnes, slik at 

kommunen kan kontrollere vinterskadene. 

Utbedringen må gjøres så tidlig at enga gir 

avling i skadeåret, og senest innen 15. juni. 

I strøk av landet der veksten kommer 

senere i gang, kan fylkesmannen gi 

dispensasjon fra denne fristen. 

For at erstatning skal kunne gis, må 

engarealet etter utbedring være pløyd, 

harvet, frest eller direktesådd og være 

tilsådd med frø av eng- og/eller 

grønnfôrvekster. Når tiltaket er en del av 

normal fornying av enga om våren, gis det 

ikke erstatning. 

Hvem kan søke?  
Erstatning ved klimabetingede skader i 

plante- og honningproduksjon gjelder for 

foretak som har rett til 

produksjonstilskudd i jordbruket og 

foretak som driver med 

honningproduksjon der foretaket er 

registrert som merverdiavgiftspliktig etter 

lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 

§ 28. 

Søknad:  
Søknad om erstatning sendes til 

kommunen innen 15. juli i skadeåret, 

sammen med dokumentasjon på at enga 

faktisk er utbedret. 

                     

Foretaket skal selv dekke en egenandel på 

20 prosent av kostnadene med utbedring 

av foretakets totale engareal. 

Elektronisk søknad om erstatning kan 

sendes via Altinn. Dette gir preutfylte 

søknadsopplysninger fra 

produksjonstilskudd i søknadsskjema 

f.eks arealer og avlinger fra tidligere år. 

 

Folkehelsekampanjen: 

 
 

SHAKE - 

Sør- Helgeland Aktiv for 

Kroppen  
 

Fysisk aktivitet er en kilde til helse 

og trivsel blant barn, unge, voksne og 

eldre. Fysisk aktivitet bedrer den fysiske 

formen, gir energi, reduserer stress, virker 

positivt på humøret, bedrer søvnkvaliteten, 

er en kilde til sosialt samvær og bedrer 

forholdet til egen kropp. Samlet sett gjør 

fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre 

hverdagens krav og utfordringer. 

 

Nordmenn er for lite fysisk aktive. Til 

tross for at flere rapporterer at de trener, 

kompenserer ikke det for manglende 

aktivitet i hverdagen. Forskning viser et 

kraftig fall i aktivitetsnivå fra 9-åringer til 

15-åringer. Aktivitetsnivået faller 

ytterligere med 31 % fra 15 til 20 år. 

Aktivitetsnivået er relativt stabilt fra 20-års 

alderen til 70-årene. Om lag 1 av 5 av den 

voksne befolkninga oppfyller 

anbefalingene om å være moderat fysisk 

aktiv 30 minutt hver dag. Det er ingen 

biologisk årsak til at aktivitetsnivået faller 

slik med alderen. 

                          

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.nfk.no/default.aspx
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SHAKE strekker seg over ett år for å få 

mosjon/fysisk aktivitet inn som en vane.  

Dette er også et forsøk på å lage en 

konkurranse som ikke er så krevende at 

den når alle uavhengig av form, 

funksjonsnivå eller alder. En behøver 

heller ikke noe spesielt utstyr for å delta. 

Målet er å øke aktivitetsnivået hos 

Vevelstad / Sør-Helgeland sin befolkning, 

og spesielt de som beveger seg minst fra 

tidligere. 

 

Hensikt: 

Flere år med god helse for Vevelstad / Sør-

Helgeland sin befolkning. 
 

Aktivitetsperiode:  

Oppstart 1. mai 2012 til 30.04.2013 

(ett år). 
                

Konkurransen går ut på at du får poeng 

for utført aktivitet, ett poeng for å følge de 

generelle anbefalingene på 30 minutt for 

voksne og 60 min. for barn. Ett ekstra 

poeng dersom du får med deg flere. Det 

blir utdelt poengkort som du noterer dine 

poeng for hver aktivitet. Hvert kort gjelder 

for en person, og flere registreringskort vil 

henge lett tilgjengelig forskjellige steder 

rundt om i kommunen. På baksiden av 

kortet står poeng-kravene, og målet er 300 

poeng i løpet av ett år. Når du dette er du 

med i trekningen av mange fine premier.  

 

Annenhver måned (innlevering innen 1. 

juli, 1. august osv.) trekkes det mindre 

premier blant innleverte poengkort.  

I denne konkurransen er aktivitetskravene 

så lave at de bør være gjennomførbare for 

de fleste vevelstadværinger / Sør-

Helgelendinger. Håpet er at deltagerne 

underveis opplever mestring ved å få 

gjennomført kravene, og at det er en 

drivkraft til å fortsette. Etter ett års 

deltagelse har en forhåpentligvis fått en 

opplevelse av mestring, en har oppnådd 

helsegevinst og er med i trekningen av 

lokkende premier. Forhåpentligvis har en 

også endret levevaner slik at en fortsetter 

med mosjon/fysisk aktivitet våren og 

sommeren 2013 og videre i livet. 

 

 

Pleie-og omsorgsavdelingen. 

TRIM GRUPPE 
 

                      
På Vevelstad sykehjem vil vi starte 

opp med en trim gruppe for eldre. 

Tilbudet er først og fremst til 

pasientene på sykehjemmet, men vi 

tilbyr også brukere av 

hjemmesykepleien å delta i denne 

gruppen. Dett er et helsefremmende 

og forebyggende tiltak som tar sikte 

på å vedlikeholde funksjon og skape 

generell aktivisering, og i tillegg blir 

det et sosialt møtepunkt. 

                 
Trimmen vil foregå på sør-stua på 

sykehjemmet hver torsdag med 

oppstart torsdag den 26.april 2012. 

Vi håper at så mange som mulig fra 

hjemmesykepleien også har 

anledning til å komme og få rørt litt 

på kroppen. Det blir ikke bare et 

”slit”, vi vil også få en riktig trivelig 

stund sammen. 
 

Gruppen blir ledet av fysioterapeut 

Kari Olsen som har det faglige 

ansvaret. 
 

VELKOMMEN! 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Vevelstad Folkebibliotek 
 

 

 

 

 
Vi har gratis utlån av bøker, lydbøker, 

DVD og VHS film. 

Publikums - PC, enkelt kaffesalg og 

boksalg. 

 

BOKSØK: 
Du kan sjekke hjemmefra om boka du 

tenker på finnes på biblioteket ved å gå inn 

på hjemmesida til Vevelstad kommune: 

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

Under Tjenester til venstre finner du 

Biblioteket. Klikk deg inn og gå til 

Katalog under Nyttige lenker nederst på 

biblioteksida. Her kan du søke etter boka 

og se om den er ledig. Hvis vi ikke har det 

du leter etter, kan vi fjernlåne til deg. 

 

NYHET 1 – UTPRØVING: 

Vi vurderer innkjøp av digitale bøker og 

har nå en  

Digispiller og bok til utlån. Ørepropper må 

du holde selv.  

Først til mølla..  

 

 
 

NYHET 2 –TOSPRÅKLIGE 

LYDBØKER 

Biblioteket kan nå tilby tospråklige 

lydbøker med norske folkeeventyr. 

Russisk/norsk og polsk/norsk. 

 

ETTERLYSNING :     

Lydbok : ”Lillebror og Knerten” av Anne-

Cath.Vestly; CD nr. 3 mangler. 

Bok med DVD: ”Tigerens rike”; DVD`en 

mangler. 

Takknemlig om noen kan hjelpe!   
(..fort gjort at plata blir liggende igjen i 

spilleren..) 

 

OBS: Sjekk om du har bibliotekbøker med 

forfalt lånetid. Forny om du trenger! 

 

 

JUL I VEVELSTAD: 

Er det noen som har utgaver av juleheftet 

som de kan tenke seg å overlate til 

biblioteket? Vår tidligste utgave er fra 

1975 og siste fra 1998. Vi mangler hefter 

fra årene 1982, -87, -89, -90, -91, -92, -94, 

-95, -96 og 1997.  

Kjenner noen til om det ble utgitt Jul i 

Vevelstad alle disse årene, og om første 

utgave kom i 1975 og siste i 1989? 

 

BOKSALG: 

Her kan du finne bøker og lydbøker på 

kassett for både voksne og barn, - kanskje 

trengs et lite lager på hytta?  

Kasserte bøker selges for kr 10,- pr bok. 

 

SOFAKROK: 

Vi har en koselig sittegruppe hvor 

du kan sitte ned med ei bok, se i 

tidsskrifter eller ganske enkelt ta en 

kopp kaffe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅPNINGSTID: 
Man kl 12:00 –  19:00 

Tir    kl 09:00 – 15:00 

Tor   kl 12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

Enkelt kaffesalg. 

 
 

 

Velkommen på biblioteket! 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.vevelstad.kommune.no/
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Informasjon fra Vevelstad 

Frivilligsentral april 2012 

 
Vevelstad Frivilligsentral har fått inn 

overraskende mange forslag på hva som 

kan startes opp i Vevelstad kommune, og 

det er bare fantasien som setter grenser for 

hva som kan gjøres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vi må derfor finne ut hva som er størst 

interesse for, og ut fra dette hva som skal 

prioriteres å jobbe videre med. Nedenfor er 

det ei liste med forslag som har kommet 

inn til Vevelstad Frivilligsentral hittil: 

 

Kurs: 

 SMS kurs 

 Datakurs 

 Kurs for styrer i lag, foreninger og 
klubber. 

 Kursing for aktivitetsledere (eks 
fotball og barneidrett.) 

 Kurs for besøksvenner (eks for 
besøkstjenesten) 

 Barnevaktkurs 

 

 

 

 

Aktiviteter: 

 Møteplass (for eksempel: sjakk, 
bridge, baking osv…) 

 “Trim i lag” (enten ute eller inne) 

 Motorsport (cross ol.) 

 Besøkstjeneste (støtte og 
oppmuntring for mennesker har 
behov for kontakt) 

 Seniordans (landsomfattende 
opplegg) 

 “Sumba” (dans) 

 Leksehjelp (utover det opplegget 
som skolen gir) 

 Diverse aktiviteter for barn og 
ungdom  

 “innflytterguide” (være en 
hjelper/kontaktperson for folk som 
flytter til kommunen) 

 “Bygdeservice” – privatpersoner 
kan få betalt eller ubetalt hjelp til 
mindre arbeidsoppdrag fra andre 
privatpersoner, lag eller foreninger 
organisert gjennom 
Frivilligsentralen. 

 Annet 

Gi beskjed hvis du ønsker å være med på 

en eller flere av disse aktiviteter/kurs ene, 

eller hvis det er andre ting du vil at vi skal 

prøve å få til. Kontakt Vevelstad 

Frivilligsentral på telefon 97 94 15 73,     

e-post: frivev@vevelstad.kommune.no, 

eller stikk innom kontoret for en prat. Ved 

inngangsdøra til Vevelstad Frivilligsentral 

finner du også en postkasse hvor du kan 

legge forslag og tilbakemeldinger. 

 

PS: Vevelstad Frivilligsentral har sendt ut 

brev til alle registrerte lag og foreninger i 

Vevelstad kommune om hva vi kan hjelpe 

til med. Ta kontakt med Frivilligsentralen 

hvis ditt lag eller forening ikke har fått et 

slikt brev. 

 

 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Nytt fra Vevelstad Frivilligsentral. 

 
Hjelp til utfylling av 

reiseregning/skjema for dekking av 

reiseutgifter ved pasientreiser: 

         
Som en prøveordning ønsker Vevelstad 

Frivilligsentral å hjelpe til med utfylling av 

skjema for dekking av reiseutgifter for 

pasientreiser. Bakgrunnen for dette er at 

NAV ikke lengre har lov til å hjelpe til 

med dette, og et ønske fra befolkningen i 

Vevelstad. Vi har foreløpig satt av 

tirsdager mellom 09.00 til 14.30 til dette 

arbeidet, men hvis behovet skal vise seg å 

være større kan vi tilpasse dette. Ta gjerne 

kontakt med Vevelstad Frivilligsentral på 

telefon 97 94 15 73 hvis det er spørsmål. 

 

 

Navneforslag til bygget:  
Ved åpningen av Vevelstad Frivilligsentral 

ble det invitert til å komme med forslag til 

navn på bygget som huser 

Frivilligsentralen, Notbøteriet og 

Fiskemottaket. Det er kommet inn mange 

fine forslag, men det er ønske om flere! 

Fristen for å komme med forslag er satt til 

1. juni 2012. 

 

 

 

 
 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: Vevelstad Frivilligsentral, 8976 

Vevelstad 

Daglig leder: Bjørnar Aarstrand 

Telefon: 97 94 15 73 

E-post: frivev@vevelstad.kommune.no 

 
 

 

 

 

Strandryddedagen 2012 
 

Vevelstad Sentralskole og Vevelstad 

Frivilligsentral samarbeidet om å arrangere 

strandryddedag den 24 april. Vevelstad 

kommune består av mye kystlinje, men i år 

ble det delt opp i grupper som ryddet på 

forskjellige stykker fra fergeleiet i Forvik 

til Slotvik på Vevelstad.  

 

 

Mange av de som deltok ble overrasket 

over hva man kan finne ute naturen. Det 

ble blant annet funnet glass med syltetøy, 

klær, penger, kokosnøtter og nye dekk på 

felg. Alt søppel ble levert til 

gjenbruksstasjonen hos SHMIL. 

 

 
 

Dagen ble avsluttet med grilling på 

Vevelstad bygdetun, hvor Helgeland 

museum avdeling Vevelstad spanderte 

kaffe og saft til de frammøtte. 

        

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Plukk fra vedtak i 

Kommunestyret og 

Formannskapet i 2012 
 

Utdrag fra Formannskapsvedtak 

 

           
 

Oppnevning av nytt styre for 

Helgelandssykehuset HF 2012 – 2014. 

Vevelstad kommunes forslag til kandidater 

til nytt styre for Helgelandssykehuset HF 

for perioden 2012 – 2014: 

Styremedlem: Turid Næss, Vega 

Varamedlem: Kjell Trælnes, Brønnøy 

 

Innspill vedrørende 

konkurranseutsetting av 

veterinærvakten - Vevelstad kommune. 

Dagens ordning for veterinærvakt har 

fungert godt i vaktområde Brønnøy og 

Vevelstad siden 2008, og bemanningen har 

vært stabil. Det har sikret nødvendig 

tilgang på veterinærtjenester også for de 

delene av vaktområdet hvor veterinærene 

har lengst reiseavstand. 

Vevelstad kommune henstiller derfor om 

at det blir gitt et permanent unntak fra 

konkurranseloven av hensyn til 

dyrevelferd og beredskap mot smittsomme 

sykdommer. 

Kommunen forutsetter at en videreføring 

av dagens vaktordning medfører en 

fullfinansiering gjennom overføring av 

øremerkede statlige midler også i framtida, 

slik at vaktordningen ikke blir en 

belastning for kommunene økonomisk. 

Vevelstad kommune stiller seg spørsmål 

ved om det er riktig å bruke relativt store 

ressurser til utforming av anbud og 

oppfølging av ordningen i den enkelte 

kommune når man til nå har hatt 

en velfungerende ordning. 

 

Finansiering av tunnel og bru. 

Formannskapet stiller seg positivt til at 

Vevelstad kommune tar opp med 

Nordland fylkeskommune og Statens 

vegvesen muligheten til et påslag på 

billetten for personbil med kr. 5 

pr tur på fergestrekningen Horn – 

Andalsvåg. Formålet med kr. 5 ekstra pr 

billett er starten på finansiering av 

framtidig samferdselsløsning med tunnel 

og bru mellom Brønnøysund og 

Vevelstad. 

 

Søknad om konsesjon ved erverv av fast 

eiendom 1816/41/1, fritak fra boplikten. 

1. I medhold av konsesjonslovens §§ 1, 5 

og 9 innvilges Greta Susanne Bantow 

konsesjon i forbindelse med boplikt på 

erverv av eiendommen Gidskå gnr. 41 bnr. 

1 i Vevelstad. 

Eiendommen erverves i eneeie og vedtaket 

bygger på en samlet vurdering, jfr. 

saksframlegg. 

2. Alt jordbruksareal skal drives. Dersom 

søker ikke vil drive eiendommen selv, 

settes det som vilkår at jordbruksarealet 

blir leid bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og at leieavtalen er på 

minst 10 år, jfr. jordlovens § 8. 

 

Søknad om bygging av landbruksvei - 

Storhaugveien, Vevelstad Kommune. 

Helgeland Skogselskap gis tillatelse til 

bygging av 3650 meter skogsvei på gnr 21 

bnr 1, Åsen og gnr 24 bnr 1, Stormarken i 

Vevelstad kommune jfr. skoglovens §7. 

Dette etter de beskrivelser som er gitt i 

søknad til Vevelstad kommune den 

19.01.2012. Det settes vilkår om at: 

1. Søker må anlegge veien i henhold til 

naturmangfoldlovens § 7-12 og Lov om 

kulturminner av 1978 og forskrift om 

planlegging og godkjenning av veger til 

landbruksformål. 

2. Tiltaket må være ferdigstilt innen 3 år 

fra innvilgelsesdato. 

                   
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Utdrag fra Kommunestyrevedtak 

 

Avtale om samhandling mellom 

Vevelstad kommune og 

Helgelandssykehuset HF. 

1. Vevelstad Kommunestyre vedtar at 

følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov 

om kommunale helse og omsorgstjenester, 

skal gjelde mellom Vevelstad kommune 

og Helgelandssykehuset HF fra og 

med 08.02.2012: 

Felles samarbeidsavtale 

Enighet om hvilke helse- og 

omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er 

pålagt ansvaret for og en felles oppfatning 

av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 

utføre. 

Retningslinjer for innleggelse i sykehus. 

Retningslinjer for samarbeid om 

utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter 

utskrivning fra institusjon, 

Omforente beredskapsplaner og planer 

for den akuttmedisinske kjeden 

2. Forhandlinger om forhold i avtalene 

som er uavklart, skal vedtas på et senere 

tidspunkt jfr. vedlagte protokoll. Vevelstad 

kommune vil spesielt peke på følgende 

svakheter/uklarheter i de foreliggende 

avtaler: 

a. Ved definisjon av utskrivingsklar 

pasient må det tas hensyn til avstand til, og 

kommunikasjon mellom sykehus og 

pasientens bosted eller kommunens 

sykeheim 

b. Ledsageransvar og pårørendes 

involvering bør avklares og komme 

sterkere fram. 

c. Det må være adgang til åpen retur av 

pasient, dvs at pasient selv kan kontakte 

sykehuset for direkte gjeninnleggelse 

Vevelstad kommune regner med at disse 

momenter blir tatt hensyn til i framtidig 

gjennomgang av avtalene. 

3. Kommunestyret delegerer mandat til 

rådmannen for utarbeidelse og 

forhandlinger av degjenstående kapitler i 

avtalen.      

       

   
 

Avtale om treningstilbud for 

kommunens innbyggere. 

Vevelstad kommunestyre vedtar 

foreliggende avtale mellom fysioterapeut 

Kari Drevvatn Olsen 

og Vevelstad kommune om gratis trening 

for kommunens innbyggere. Avtalens 

kostnadsramme er kr. 133 000 pr år for en 

periode på minimum 4 år fra 01.03.2012, 

og omfatter eksisterende treningslokale 

med tilsvarende utstyr som i dag. 

Instruksjon og veiledning av nye brukere 

er inkludert i avtalen 

Kostnaden er budsjettert i budsjettet for 

2012 under post 147077 - 24102. 

 

Forebyggende helsearbeid i Vevelstad 

kommune 

Som en del av Vevelstad kommunes 

satsing på forebyggende helsearbeid 

etableres et tilbud om 

aktivitet og trening for de eldre i 

kommunen, både gruppevis og ved 

individuell oppfølging. 

Som del av skolebarnsundersøkelsen 

etableres en undersøkelse av fysisk form, 

motorikk mv for 1. og 7. klassene i 

kommunen, samt oppfølging av 

enkeltelever ved behov. 

Kostnadene vil for 2012 tilsammen utgjøre 

kr 42 000. Beløpet ligger inne i budsjettet 

for 2012 på post 137000 – 24102. 

                          
 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Finansiering av Samhandlingsreformen. 

 

Vevelstad kommunestyre vedtok i sitt 

møte 8. februar å sende en henvendelse til 

Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kommunal- og regionaldepartementet om 

manglende finansiering av samhandlings-

reformen for Vevelstad kommunes 

vedkommende. Vedtaket var enstemmig. 

                
Høringsbrev til Helseplan for 

Helgeland. 

Vevelstad kommunestyre ser det som 

viktig at Helseplan Helgeland del 2 

utformes slik at det blir et nyttig redskap i 

videre helsearbeid i kommunene og i 

regionen ut fra hovedmålet om at 

pasientenes behov må være det viktigste. 

Planen må vise modeller for hvilke 

oppgaver og funksjoner som den enkelte 

kommune selv må ivareta, og hvilke 

oppgaver som krever et samarbeid med 

andre kommuner. Avklaring av 

samarbeidsområder og kompetansedeling 

blir derfor sentralt. Spesielt vil økt krav til 

kapasitet og kompetanse bli en utfordring 

framover. 

 
"Vårres unga - vårres framtid", 

deltakelse i prosjekt i regi av 

Fylkesmannen i Nordland. 

Vevelstad kommune blir deltar i prosjektet 

”Vårres unga – vårres framtid”. 

1. Rådmannen iverksetter og følger opp 

satsingen. 

2. Formannskapet fungerer som 

styringsgruppe for det lokale prosjektet. 

Økt bemanning i Visthus barnehage. 

Bemanningen i Visthus barnehage økes i 

tidsrommet 20. april - 20. juli 2012. 

Dette vil utgjøre en kostnad på kr. 60.000. 

 

Utvidet barnehagetilbud ved Visthus 

barnehage. 

Utvidet barnehagetilbud innvilges fra og 

med 20.april 2012, slik at barnehagen på 

Visthus har åpent tre dager i uken, alle 

dager mellom 0815 og 1500. 

Dette vil utgjøre en kostnad på kr. 40.000 

på årsbasis. 

For 2012, fra og med 20. april, vil dette 

utgjøre kr. 25.000. 

 

Valg til eldreråd, domsmenn m.v. 
 

Råd for eldre og funksjonshemmede 

Medlemmer: 

Johan Vevelstad (leder)  

Sigrid Andersen (nestleder)  

Sigrid Vevelstad  

Sølvi Solsem 

Magne Fiveltun 

Aud M. Jenssen 

Knut Hagen 

Varamedlemmer (i rekkefølge) 

Tora Wikstrøm 

Gunnar Andersen 

Petra Dahl Ingebrigtsen 

 

Heimevernsnemnd: 

Representanter:      Vararepresentanter: 

Vegar Pedersen             Ivar Vevelstad 

Ingunn Sørensen           Ellbjørg Pedersen 

 

Meddommere til herredsretten 

John Arne Nilssen 

Anita Rønning 

Ole Arnold Bønå 

Ketil Venås 

Tone B. Andreassen 

Åse Lohne Kristiansen 

 

Meddommere ved lagmannsretten 

Hilde E. Pedersen 

Johan Rune Larsen 

                   
 

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

(01.01.2013 – 31.12.2016) 

Sigrid Vevelstad 

Jørgen Enoksen 

Odd Bønå 

Kyrre O. Grønbech 

Øystein Arnesen 

Toril Vevelstad 

Åse Lohne Kristiansen 

Gro Skarstad 

Svein Klausmark 

Svein Andersen 

Nancy Lind 

Unn Helen A. Nergård 

Harald Nilssen 

Aud Arnesen Ansnes 

Bernt Andreassen 

Siw Kristin G. Solli 

 

Kommunens representant til 

Interkommunalt arkiv Nordland 

(IKAN) 

Representant:               Vararepresentant: 

Rita Merethe Nilsen       Turid Færøy 
         

Kommunens representant til 

HelgelandsKraft bedriftsforsamling 

Representant:              Vararepresentant: 

   Ordfører                      Varaordfører 
 

Representantskapet i Kom.Rev 

Trøndelag IKS 

Medlem:                Varamedlem: 

Ordfører                Varaordfører 

 

Kommunens representant i 

Lomsdal/Visten Nasjonalparkstyre 

Medlem:                Varamedlem: 

Ordfører                Varaordfører 

                    
Skolerute 2012/2013. 

Skolerute 2012/2013 for Vevelstad 

kommune, vedtas som skolerute for 

skolene i Vevelstad kommune med de 

endringer som er lagt inn. 

Skolestart for elevene er 21.august 2012 

og skoleslutt er ettermiddag / kveld 20. 

juni 2013. 

 

Gebyrøkning for jordlov og 

konsesjonslovsaker i Vevelstad 

kommune 2012 

1. Endringene av gebyr for konsesjon og 

delingssaker fastsatt i forskrift av 

14.12.2011 tas til etterretning. 

2. Vevelstad kommune fastsetter gebyret 

til kr. 4.000,- for behandling av 

gebyrpliktige konsesjonssaker og kr. 

2000,- for delingsbehandling etter 

jordloven. De nye satsene trer i kraft med 

øyeblikkelig virkning. 

 

Kulturmidler - retningslinjer og 

søknadsskjema 

Komité for kultur og fritid setter frem 

forslag til nytt 

Reglement for tildeling av kulturmidler i 

Vevelstad: 

Formål: 

Formålet med kulturmidlene er å stimulere 

til utvikling av et variert kulturliv i 

Vevelstad kommune. 

  
Hvem kan søke? 

Interesseorganisasjoner, lag, foreninger 

eller enkeltpersoner. 

Hva kan det søkes tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til et bredt 

spekter tiltak og prosjekter innenfor 

kulturområdet. 

Det kan søkes tilskudd til 

prosjekter/tiltak som hovedsakelig skal 

gjennomføres i det 

kommende budsjettår. 

Det vil til en hver tid bli tatt hensyn til 

gjeldende politiske prioriteringer innenfor 

kulturområdet, og søknadene gis en 

skjønnsmessig vurdering i forhold til disse 

ved behandling 

 

Søknad om tilskudd skal inneholde: 

Søkers navn, adresse, kontaktperson og 

telefonnummer. 

Målsettinger for tiltaket det søkes om 

midler til. 

Beskrivelse av hvilke målgruppe tiltaket/ 

prosjektet retter seg mot, og hvilke 

aktiviteter som skal gjennomføres. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Tidsplan for når tiltakene skal 

gjennomføres. 

Kopi av siste års regnskap. 

Budsjett og finansieringsplan for tiltaket. 

Søknadsfrist: 

Søknadsfrist: 1. april samme året som 

tiltaket skal gjennomføres. 

Rapportering: 

Innen 1. april året etter tildeling skal det 

avgis en enkel rapport om bruken av 

midlene. Nytt reglement gjelder fra 2013. 

Administrasjonen gis fullmakt til å 

utarbeide nytt søknadsskjema. 
 

Støtte til kjøp av melkekvoter 2012. 

1. Vevelstad kommune støtter kjøp av 

private- og offentlige melkekvoter med  

kr. 1,- pr. literog opp til kr 5500,- pr bruk 

for kvoteåret 2012. 

2. Melkeprodusenter i Vevelstad 

kommune anmodes om å søke personlig 

om støtte til kjøp av melkekvote fra 

næringsfond II. Søknad må være hos 

kommunen innen 31.12.2012. 

3. Vilkår er at kvoten drives av søker 

minst 5 år fra støtten utbetales. 

4. Søkerne skal dokumentere kvotekjøpet 

med kopi av kvittering for betalt 

kvotekjøp. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å behandle 

og avgjøre søknadene. 

6. Rapport over tildelingen av tilskudd til 

kvotekjøp legges frem for formannskapet 

etter samlet behandling. 

7. Støttemidler tas fra Næringsfond II. 

        
 

Søknad fra Vevelstad båtlag vedr. 

leiekostnader i Nordvika Havn. 

Årlig avgift pr båtplass til Vevelstad 

kommune for båtlagets medlemmer for 

2011 bortfaller. 

For perioden 2012 – 2015 betaler 

Vevelstad båtlag halvparten av tidligere 

vedtatt havneavgift pr båtplass for 

båtlagets medlemmer til Vevelstad 

kommune. Årlig avgift vil være kr. 300 i 

denne perioden. 

Valg av kommunens representant til 

styret for Auslias venner 

Vedtak: 

John Arne Nilssen velges som kommunens 

representant til styret for Auslias venner, 

med Ivar Vevelstad som vararepresentant. 

            
Bruk av fondsmidler til Auslia fjellgård 

Vevelstad kommunestyre gir Auslias 

venner anledning til å benytte inntil 100 

000 av midlene fra Auslia-fondet til videre 

vedlikehold av fjellgården. 

 

Valg av overtakstnemnd (ankenemnd) 

for eiendomsskatt i Vevelstad kommune 

2011-2015. 

Følgende velges som medlemmer av 

ankenemnd for eiendomsskatt 

(overtakstnemnd) for Vevelstad kommune: 

Leder:  

Arnold Ovid, Åsvegen 3, Brønnøysund 

Nestleder: 

Helge Lande, Svalevegen 14 F, 

Brønnøysund 

Medlemmer:  

Aasa Storlien, Valvegen 17, Brønnøysund 

Leon Aune, Tettingvegen 5F, Brønnøy 

Judith Wenneberg Horn Brønnøysund 

*I tillegg til disse medlemmene er det også 

valgt syv varamedlemmer. 

 

Planstrategi 2012-2016 og planprogram 

for kommuneplan 2012-2024 for 

Vevelstad kommune 

Siden vedlagte dokument både er utkast til 

planstrategi og til planprogram for 

kommuneplanen gjøres det to vedtak i 

saken: 

1. Utkast til planstrategi 2012-2016 for 

Vevelstad kommune legges ut til offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens 

(pbl) § 10-1, 2. ledd. 

2. Utkast til planprogram for 

kommuneplanen sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn  

etter pbl § 11-14.  

Høringsfristen er seks uker. 
              

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Kartlegging av friluftsområder i 

Vevelstad kommune 

Vevelstad kommune starter opp med 

kartlegging av friluftsområder i samarbeid 

med Nordland fylkeskommune, og som en 

del av arbeidet med ny arealplan for 

kommunen. Arbeidsgruppe for prosjektet 

er: Turid Færøy, lokal prosjektleder/sekr., 

Odd Olsen, leder Komité for kultur og 

fritid og Bjørnar Aarstrand, leder 

Vevelstad frivilligsentral 

 

Transportplan Nordland - 

høringsuttalelse fra Vevelstad 

Kommune. 
Transportplan Nordland 2013-2024 – 

Høringsuttalelse fra Vevelstad 

kommune 

Vi viser til utsendte forslag til 

Transportplan Nordland 2013-20124. 

Vevelstad kommunestyre har i møte 

18.04.2012 gitt følgende høringssvar: 

Vevelstad kommunestyre ser betydningen 

av gode og framtidsretta samferdsels- og 

transportløsninger for lokalsamfunn og 

næringsutvikling. Skal Sør-Helgeland 

fungere som en reell bo- og 

arbeidsmarkedsregion, er det nødvendig 

med nye samferdselsløsninger for å knytte 

regionsenter og omland tettere sammen. 

Også næringslivets behov for en mer 

moderne infrastruktur og effektive 

transportsystem i viktige 

transportkorridorer er vesentlig for å 

knytte Sør-Helgeland med regionsenteret 

Brønnøysund tettere til Ytre Helgeland og 

regionsenteret Sandnessjøen. 

Helt konkret har Vevelstad kommune 

disse innspill: 

Under pkt. 2.3 er den største flaskehalsen 

på fylkesveg 17 (Kystriksvegen) utelatt. 

Ferjesambandet mellom Tjøtta og Forvik 

har over flere år vært det sambandet i 

Nordland med flest gjenstående biler, og 

for et par år siden var dette sambandet på 

topp i Norge mht andel biler som ikke kom 

med. I tillegg er det ca. tre timer mellom 

hver avgang. 

Dette har ført til at en vesentlig del av 

trafikken – både fra næringslivet og 

private – nå kjører via E6 og Mosjøen og 

dermed 12-13 mil ekstra når de skal 

mellom Sandnessjøen og 

Brønnøysund. Likevel registrer vi at det 

gjennom vinteren nesten daglig blir 

stående biler igjen på Tjøtta eller på Forvik 

eller på ett av de fire anløpssteder ferga 

har mellom Tjøtta og Forvik. 

Dagens ferge har vært i sambandet i 25 år, 

og har bare halve kapasiteten 

sammenlignet med korresponderende 

samband. Dette er også bakgrunn for 

statistikken i tabellen s. 38. I oversikten 

på s. 8 over de største flaskehalsene for 

næringstrafikk på fylkesvegnettet bør 

derfor dette sambandet komme med. 

 

På denne bakgrunn vil vi derfor sterkt 

understreke den transportløsningen som to 

regionråd og 11 kommuner har gått inn for 

i transportkorridoren mellom basebyene 

Brønnøysund og Sandnessjøen, og for å 

gjøre regionen til en reell bo- og 

arbeidsregion: 

                          
Tunnel under Velfjorden, og dermed 

avvikling av fergesambandet Horn-

Andalsvåg. 

                   
Bru over til Hamnøya, og nytt fergeleie 

på yttersida av Hamnøy for trafikken 

Hamnøy-Vega-Tjøtta. 

                      
Snarest mulig styrking av fergetrafikken 

mellom Tjøtta og Forvik med to ferger på 

helårsbasis.  

Vevelstad kommune er derfor glad for det 

som står i siste avsnitt i pkt. 7.2 om 

gjennomføring av konseptvalgutredning 

for transportkorridoren fv. 17 

Brønnøysund – Sandnessjøen. 
                     

Vi forventer at det konkrete 

handlingsprogrammet som utarbeides på 

bakgrunn av strategiene også får en bred 

høringsrunde i kommunene i Nordland. 
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Hva skjer rundt om i Vevelstad kommune 2012: 
 

Dato Aktivitet 
13.mai Hjertemarsj. Oppmøte ved Eldreboligen kl 12.00 Naturstiquiz og 

matsalg 

14.mai Eldrekafe på Eldreboligene kl 10.00 til 12.30, annenhver mandag 

(partallsuker som følger skoleferien), Middagssalg, bingo og gratis 

frukt. 

17.mai Arrangement på Vevelstad Allbrukshus, viser til eget oppslag. 

17.mai Arrangement på Visthus Ungdomshus kl 12.00, viser til eget 

oppslag. 

18.mai “Mailøp” med kiosksalg. Oppmøte på Åsmyra kl 18.00 

20.mai Uteaktivitet. FKV (Friluftsklubben Vevelstad) - for store og små kl 

11.30 – 13.30. Oppmøte i “Vottvika” på tur til Andal. Barn under 5 

år må ha med en voksenperson.  

21.mai Arbeidsliv på Helgeland. Vises i “Det lille galleriet” oppe på 

bankbygget fram til 4. juni. 

25.mai “Mailøp” med kiosksalg. Oppmøte på Åsmyra kl 18.00 

25.mai Konfirmasjonsoverhøring i Vevelstad kirke kl 19.30 

27.mai Konfirmasjonsgudstjeneste i Vevelstad kirke kl 10.30 

1.juni “Mailøp” med kiosksalg. Oppmøte på Åsmyra kl 18.00 

1.juni “Teaterlagets dramatiske grillfest” på Høyholm Grendehus. 

1 – 3 juni FKV (Friluftsklubben Vevelstad) – Tur til Bønå Villmarksferie med 

overnatting og uteaktiviteter. Voksne må betale eget opphold, barn 

gratis. 

Start av juni Kaffebrenneriet i Forvik holder åpent hver dag fra kl 09.30 – 16.30 

Helga 14.juni Naustloftet i Forvik holder åpent hver dag 

17.juni Sommeråpning på Vevelstad Bygdetun kl 12.00 – 16.00 med 

fotoutstilling av Per Lillegård (Bygdetunet er åpent fram til 

17.august åpent tirsdag – søndag, mandager stengt.) 

23. juni St.Hans feiring på Visthus, nærmere informasjon kommer med 

oppslag 

23.juni St.Hans feiring på Hamnøya, nærmere informasjon kommer lokalt 

7.juli Husflidskafe på Visthus Ungdomshus kl. 12.00 – 15.00 

14.juli Bryggedans i Forvik 

14.juli Husflidskafe på Visthus Ungdomshus kl. 12.00 – 15.00 

15.juli Søndagskafe på Hesstun Ungdomshus kl 12.00 

21.juli Husflidskafe på Visthus Ungdomshus kl. 12.00 – 15.00 

22.juli Gudstjeneste i Vevelstad kirke kl. 10.30, jubileum med 

“50årskonfirmanter” 

28.juli Husflidskafe på Visthus Ungdomshus kl. 12.00 – 15.00 

4.august Sjøbergmarsj i Austerfjorden, se nærmere info: 

www.sjobergmarsjen.com 

11.august Bryggedans i Forvik 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.sjobergmarsjen.com/
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18.august Jubileumsarrangement, Vevelstad Idrettslag 50 år, div aktiviteter. 

nærmere informasjon kommer med oppslag 

19.august Høring av lokal gudstjenesteordning i forbindelse med gudstjeneste 

i Vevelstad kirke kl. 10.30. 

Sommer Dugnad på Auslia, nærmere informasjon kommer med oppslag 

Sensommer Utegudstjeneste på Auslia, nærmere informasjon kommer med 

oppslag 

5.september Utstilling, Kulturminnedagen, Lag og foreninger i Vevelstad. Vises 

på Coopkafe fram til 8.september 

9.september Høring av lokal gudstjenesteordning i forbindelse med gudstjeneste 

i Vevelstad kirke kl. 10.30. 

Oktober “Jul i Vevelstad”, det tradisjonelle juleheftet blir lagt ut for salg. 

8. oktober Utstilling, “Den glemte konflikten”. Vises i “Det lille galleriet” 

oppe på bankbygget fram til 24.oktober. 

11.november Farsdagskafe i bygdene, nærmere informasjon kommer med oppslag 

November “Vevelstadkalenderen” blir lagt ut for slag 

Høst Konfirmasjonsalbum, ny utgivelse fra Vevelstad Historielag 

24.november Julemesse på Vevelstad Allbrukshus  

9.desember Advent på bygdetunet med juleverksted kl. 12 – 15. 

Desember Julekonsert med koret i Vevelstad kirke, nærmere informasjon 

kommer med oppslag 

Mellomjul Juletrefester rundt om i bygdene, nærmere informasjon kommer 

med oppslag 
 

Ta kontakt med Vevelstad Frivilligsentral hvis du ser at det er arrangementer som ikke er kommet 

med eller som er feil. Dette vil bli rettet opp på aktivitetskalenderen som ligger på hjemmesiden til 

Vevelstad kommune samt i senere utgave av Vevelstad Informerer. 

 

 

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


 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside : www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

17 

 

 

 

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


 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside : www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

18 

Program for 17. mai 
 17. mai på Vevelstad 
07.00  Salutt 

10.00  Gudstjeneste Vevelstad kirke 

❦  Kransnedleggelse for de falne 

                             
Ca. 11.30  Barnetoget går fra kirkestua og til fiskerbautaen 

hvor det legges ned blomster. 
❦   Toget fortsetter så til Vevelstad sykehjem hvor 

 Vevelstad musikkorps og Vevelstad sangkor 

deltar. 

❦  Utdeling av blomst til kommunens eldste 

❦  Toget returnerer til Allbrukshuset 

                             
13.00  Middagssalget starter på Allbrukshuset 

❦  Meny: Hjemmelagete kjøttkaker med tilbehør 

 Pølse m/potetmos 

❦  Salg av kaffe og kaker 

❦  Salg av is og brus 

❦  Tale for dagen 

❦  Leker for barna 

❦  Loddsalg 

Arr.: Vevelstad sangkor              
 

 17. mai på Visthus 
 

Visthus Ungdomshus 

                                                     

12.00.   Oppmøte på Visthus Ungdomshus     

12.30.      Toget går til Visthus kapell, kransnedlegging og sang 

13.30.  Middagssalg på ungdomshuset     

“17. mai-quiz”, leker for barn og voksne, is og brus 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Velkommen! 

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

