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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2013     mai år 2013     Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

Helgeland Museum – Gratulerer med jubileet! 

Helgeland Museum har 10-års jubileum i år, og fra Vevelstad kommune vil vi gratulere med 

de ti årene, og med en vellykket organisering av museumsarbeidet på Helgeland! I dag er 17 

av de 18 Helgelandskommunene med i samarbeidet, og dette kan bare utvikles videre. Som 

det framgår av dagens utgave av informasjonsheftet er det stor aktivitet også på avdelingen i 

Vevelstad. Framover arbeides det også med muligheten til et anlegg som skal dekke flere 

praktiske og nødvendige behov på bygdetunet som en ikke har i dag, som bl.a. toaletter, 

skikkelig magasin, utstillingslokaler mv. Avdelingen i Vevelstad har et regionalt ansvar 

innenfor Helgeland museum for et viktig område som geologi og bergkunst, og det er 

nødvendig å få presentert dette temaet på en god måte! 
 

Banktjenester i Vevelstad? 

Nedleggingen av Helgeland sparebank sin avdeling i Vevelstad har preget lokalsamfunnet de 

siste ukene. Egen bank i Vevelstad er nå historie, og mange har spørsmål om hvordan de kan 

få utført sine banktjenester. Mulighet for minibank i kommunen ser det ikke ut til å være 

grunnlag for. Til orientering så har vi en løsning med tilbudet ”post i butikk”. Denne tjenesten 

medfører at publikum både kan sette inn og ta ut penger, betale giroer og få de vanligste 

tjenestene en har behov for. Vi viser forøvrig til annonse i denne utgaven der DNB orienterer 

nærmere om ordningen og vilkår. Betjeningen på butikken kan også være behjelpelig med 

mer informasjon om tjenestene. Utfordringen framover vil være hvordan utenlandske turister 

kan få tatt ut penger. Dette er det pr dato ingen løsning på. 
 

Planarbeid 

Kommuneplanarbeidet er kommet i gang. Som en del av kommunens planstrategi ønsket våre 

politikere å prioritere og framskynde arbeidet med Boligpolitisk plan som også skal omfatte 

boligsosiale utfordringer. Vi tar gjerne i mot innspill til denne planen, både på nåværende 

skissestadie i planarbeidet, og ikke minst når planen blir lagt ut på høring. Vi vil senere 

komme tilbake til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og hvordan 

innbyggerne skal involveres og medvirke i arbeidet. 
 

Folkehelse 

Siden det er billigere å forebygge enn å reparere sjukdom, og dette samtidig gir flere gode 

leveår, er det i dag et sterkt fokus på folkehelsetiltak. Her har kommunen i en årrekke 

gjennomført en rekke tiltak, både gjennom skoleverket med daglig Fysaktime, 

røykekontrakter med ungdommen mm, gjennom støtte til idrettslag, gratis trening til 

innbyggerne i treningsstudio osv. En del av disse tiltakene som våre politikere har prioritert, 

vurderes nå innført på landsbasis. Et hyggelig resultat er at Vevelstad kommune i siste 

nummer av Kommunal Rapport ble presentert både som den beste kommunen i Nordland 

fylke i forebyggende tiltak for bedre helse, og med en karakter i helsedelen av barometeret 

som førte kommunen på førsteplass i landet sammen med fem andre kommuner. Gratulerer! 
 

Sein og kald vår? Vi får håpe på finere vårdager framover!  Hilsen Ronald
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EKSPEDISJONSTIDER 

SOMMEREN 2013 

 
 

 

 

 

 

 

Fra 15. mai til 14. september er 

ekspedisjonstidene på rådhuset som følger: 

 

Mandag - fredag                

09.30 - 14.00 
Husk å henvende deg i skranken! 

         
Velkommen innom og god sommer! 

 

PERSONALNYTT 

          
Ved Plan- og ressursetaten er Bjørnar 

Aarstrand tilbake som leder ved Plan- og 

ressursetaten. 

Bjørnar har hatt permisjon fra stillingen i 

ett år, og har i denne tiden vært leder for 

Vevelstad Frivilligsentral. 

 

Kaj Kylèn som har vikariert som leder for 

Plan- og ressursetaten, er midlertidig 

engasjert som medarbeider ved samme 

etat. 

 

Som ny leder for Vevelstad Frivilligsentral 

er Michelle Heere tilsatt i stillingen, vi 

ønsker Michelle lykke til i den nye jobben! 

 

Jennifer Bråthen er engasjert midlertidig 

som renholder på Rådhuset, og har dermed 

fått utvidet stilling som renholder til 1. 

august 2013. 

 

Ved Vevelstad sykehjem er Thomas 

Andreassen tilsatt i 50% stilling som 

sykepleier, vi ønsker Thomas velkommen 

tilbake til Vevelstad! 

 

 

Helsekontoen 

 

            
Helsekontoen er en del av Nordland 

fylkeskommunes folkehelsearbeid. Målet 

er å øke befolkningens kunnskap om 

sammenhengen mellom livsstil og helse, 

samt gi gode råd og tips om hvordan man 

kan få til å gjøre grep i hverdagen som vil 

ha positiv effekt på helsen.    Dette gjøres 

gjennom en gratis mobilapplikasjon, 

nettsidene helsekontoen.no og Facebook. 

 

Helsekontoen kan sammenlignes med en 

bankkonto. Hver dag gjør man uttak, og 

derfor må man også gjøre innskudd, det 

gjelder å være i balanse. Det er lett å gjøre 

innskudd og aldri for sent å starte! 

 

Helsekontoens budskap er at alle kan 

opprette og gjøre innskudd på egen 

Helsekonto, ut fra de individuelle 

forutsetningene. 

 

Det er ikke bare aktivitet og godt kosthold 

som fyller på Helsekontoen. Lek, latter og 

sosialt samvær er også viktig for å ha god 

helse og et godt liv. 

 
Lag din egen HELSEKONTO og start 

sparinga i dag!  

 

                                 
 

 



 

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

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

3 

Kulturmidler 2013 

        
Det er i årets budsjett satt av kr. 50.000 til 

kulturmidler til lokale lag, foreninger, 

enkeltgrupper og enkeltpersoner. 

 

Søknadsskjema finner du på vår 

heimeside: www.vevelstad.kommune.no, 

eller du får det ved henvendelse i 

Sentraladministrasjonen. 

 

Søknadsfrist: 15. mai 2013 

 
 

 

 

Vevelstad sentralskole 
 

Kulturelle skolesekken. 

      
Fire elever fra 7.og 8.klasse ved 

sentralskolen har deltatt på et kurs som 

heter «eleven som arrangør» 

Dette er et kurs gjennom den kulturelle 

skolesekken, der elevene lærer hvordan de 

kan være med og lede arrangement, blant 

annet i regi av den kulturelle skolesekken. 

                   
 

Vårt lokalsamfunn. 

 
«Vårt lokalsamfunn» er et 

undervisningsopplegg om ressurser og 

muligheter i vårt lokalsamfunn.  

Opplegget er gjennomført på 3. og 

4.klassetrinn, og er en del av skolenes 

entreprenørskapssatsning. 

 

Undervisningsopplegget «Vårt 

lokalsamfunn» er basert på 5 arbeidsøkter 

og tar elevene med på en oppdagelsesferd i 

lokalsamfunnet med fokus på lokalt 

næringsliv og offentlig forvaltnings 

betydning for innbyggernes velferd og 

trivsel. 

                           

En viktig del av læringen er betydningen 

av enkeltindividets ansvar og muligheter 

til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt 

sted for alle. Elevene vurderer forskjellen 

på behov og ønsker og hvordan man kan 

påvirke sine omgivelser gjennom 

engasjement og demokratiske prosesser.  

Dette ble gjort gjennom et rollespill. 

Ansvarlig for gjennomføringen har vært to 

av trinnets lærere og en 

bedriftsrepresentant/ ekstern veileder. 

                   
Ekstern veileder har vært ordfører Ken 

Richard Hansen. Stor takk til ordføreren 

for at han har funnet tid og vært villig til å 

stille opp på skolens opplegg. 

 

 

 

 

 

 

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

  
Vi har: 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PC-spill. 

 Publikums – PC/ ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

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

 
 

KINO 
Kinoteket startet opp i desember i fjor og 

har vært drevet som et samarbeid mellom 

biblioteket, elevbedriften ”Tv-slavan” og 

frivilligsentralen.   

 

Siden dette er et nytt tilbud, og en ny måte 

å drive på, må ”veien bli til mens vi går”.  

 

Elevene har gjort en god innsats for 

lokalbefolkningen ved å holde kiosk, sette 

ut stoler og rydde etter filmkveldene. 

Antallet i elevbedriften ble halvert i 

oppstartsfasen, dette har ført til en større 

belastning på den enkelte elev som måtte 

være tilstede fra kl. 16 til ca. kl. 22.  

 

Det har vært litt prøving og feiling, men  

”popcorn-produksjon” og prissetting kom 

på plass til slutt. 

Elevbedriften sin inntekt fra kiosken går til 

klassetur for 9. og 10. klasse, og siden 

filmtilbudet er gratis, er det fint å kunne 

bruke de sparte kronene til å støtte 

ungdommene som skal ”ut og se verden”. 

I tillegg får vi popkorn til filmen! 

 

             
 

 

I forbindelse med 

våren og innspurt av 

skoleåret med 

tentamener, eksamen 

og klassetur har nå 

elevene avsluttet sin 

bedrift ”Tvslavan”  

 

Vi takker for en flott innsats, håper dere 

hadde en trivelig klassetur og ønsker 

lykke til med det videre skolearbeidet! 

 

Samtidig ønsker vi en eventuell ny 

elevbedrift velkommen til høsten   

 

 

For at 

kinokveldene 

ikke skal bli så 

lange, kommer 

vi nå til å sende 

bare en film 

hver gang. Det 

vil fortsatt bli 

kinokvelder hver 14. dag, men med en 

film for barn, og en film for 

voksne/ungdom annenhver gang. 

 

Besøkstallet har siden oppstart gått noe 

ned. Det har likevel holdt seg stabilt den 

siste tiden. Spesielt barna uttrykker glede 

over denne nye samlingsplassen  

- og ser fram til neste filmkveld.  

 

De frivillige er en uvurderlig ressurs, og 

fortjener også en  

stor takk for at de stiller opp for andre!  

 

Det er fortsatt behov for flere frivillige til å 

dele på oppgavene. Om du kan tenke deg å 

stille opp, eller om du har spørsmål, er det 

bare å kontakte Michelle på 979 41 573, 

eller Ingegjerd på 75 03 80 57. 

 

Tidspunkt for alle filmvisninger vil nå bli:  

Mandager kl. 17. 
Følg med på kommunens hjemmeside og 

plakatoppslag. Vi vil i tillegg prøve å få 

lagt ut informasjon om filmene på 

”Vevelstad!” på facebook. 

 

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

Lesestundene der skolebarn på 

mellomtrinnet leser for barnehage-barn 

fungerer veldig fint. De små begynner etter 

hvert å bli kjent med de forskjellige 

elevene, som er flike til å lese og forklare 

rundt tekst og bilder. 

 

 

 

 

 
 

 

Arthur leser for Suzanne og Casper. 

 
UTSTILLING 

I anledning 200 år siden Collets fødsel 

åpnet vi i januar plakatutstillingen  

”Å bli en stemme - Camilla Collett”. 

Denne vil stå fram til mai, da den erstattes 

av plakatutstillingen ”Likestillingslandet 

Norge”.  Begge utstillingene hører med til 

bibliotekets markering av  

 

I tillegg blir musikkteaterforestillingen 

”Rosa” vist i biblioteket mandag 27. mai, 

og på sykehjemmet tirsdag 28. mai. 

Det er ”Vinjeproduksjonar” som i fjor 

besøkte oss med ”Vinjes ferdaminne”, som 

står for framvisingen.  

Forestillingen settes opp i samarbeid med 

”Den kulturelle spaserstokken” og ”Den 

kulturelle skolesekken”. 

Det vil komme plakat med nærmere 

informasjon etter hvert. 

 

 

 

POSESALG 
Kasserte bøker/lydbøker selges for  
kr 10,- pr. pose.  

 

 

 

 

NYE BØKER 

 

        

  

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

Velkommen på biblioteket! 
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Info fra Plan og ressursetaten 

                 
Satsing på økologisk landbruk. 

 

Vevelstad kommune er en av de 

kommunene i Nordland hvor andelen av 

jordbruksjorda det søkes økologisk 

tilskudd på er størst. Etter tall fra 

Fylkesmannen i Nordland er denne 

andelen over 15%. 

NILF (Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning) har 

gjennom driftsgranskningene i jordbruket 

konkludert med at økologiske saue- og 

mjølkeprodusenter har oppnådd bedre 

resultater enn de som driver tilsvarende 

konvensjonell drift. (saken kan leses på 

NILFs hjemmesider nilf.no under 

publikasjoner). 

 

Følgende satsninger er aktuelle akkurat nå: 

Satsning på økologisk melk. 

               
TINE er i gang med satsning, og vil nå 

inngå avtaler om økologisk produksjon 

med inntil 60 gårdbrukere i Nord-Norge. 

Kan noen av disse være aktuelle i 

Vevelstad? 

Det er fortsatt etterspørsel etter økologisk 

melk, og TINE jobber sammen med blant 

annet Fylkesmannen i Nordland for å få 

flere melkeprodusenter til å legge om til 

økologisk produksjon, gjennom prosjektet 

«Økt økologisk melkeproduksjon i Nord-

Norge». 

Melkeprodusenter som vurderer 

omlegging til økologisk melkeproduksjon 

kan ta kontakt med sin TINE-rådgiver for 

å vurdere om det er grunnlag for en 

omlegging på gården. 

TINE har en rådgivingspakke som er gratis 

og uforpliktende (Økologisk førsteråd - 

ØFR), for å se på de økonomiske 

mulighetene og ressursutnyttelsene på 

gården. 

Tilskudd til utvikling av økologisk kjøtt 

i Nordland.  

               
Fylkesmannen i Nordland inviterer til å 

søke om finansiering av tiltak som kan øke 

produksjon, eller forbruk av økologisk 

kjøtt i Nordland. 

Det er satt av kr 170 000,- til fordeling. 

 

Midlene skal brukes til prosjekter som 

fremmer økt økologisk, grovfôrbasert 

kjøttproduksjon i fylket, og/eller som 

bidrar til at større andel av dette kjøttet 

faktisk blir solgt til forbrukere som 

økologisk kjøtt. Midlene skal fremme 

lønnsom verdiskaping og næringsaktivitet 

innenfor økologisk landbruk i fylket. 

 

Ta gjerne kontakt med Plan- og 

ressursetaten for hjelp med prosjekter i 

Vevelstad. 

Søknadsfrist er 31. mai. 

 

Søknad om erstatning for 

vinterskade på eng. 

       
Vevelstad kommune har mottatt 

bekymringsmeldinger om vinterskade på 

eng i år, gårdsbruk som har mistanke om 

vinterskade på eng må kontakte 

kommunen så snart som mulig, dette med 

tanke på en mulig erstatningssøknad. Etter 

forskriftsendringen 1.februar 2012 er 

kravet om raskt å melde skaden til 

kommunen innskjerpet. 

 

Alle innmeldte skader må kontrolleres av 

kommunen før arealene utbedres. Dersom 

melding ikke blir gitt uten ugrunnet 

opphold, skal søknaden avvises. 

 

Mistanke om skade meldes inn til Plan- og 

ressursetaten, Bjørnar Aarstrand enten på 

telefon 750 38061 eller e-post: 

bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no 

mailto:bjornar.aarstrand@vevelstad.kommune.no
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Sommerjobb for skoleungdom 

                
Vevelstad kommune søker etter 

ungdommer i alderen 15 - 22 år som er 

bosatt i Vevelstad kommune, og som 

ønsker seg en sommerjobb 2013. 

                    

Vi søker etter skoleungdom for stell av 

kommunens friområder og for lettere 

vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 

               

Lønn: etter tariff 

 

Nærmere opplysninger ved plan- og 

ressursleder Bjørnar Aarstrand  

telefon 75 03 80 61 

 

Skriftlig henvendelse sendes: 

Vevelstad kommune 

Rådhuset  

8976 VEVELSTAD 

 

E-post: post@vevelstad.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 15. mai 2013. 

 

 

VEDRØRENDE SØKNAD OM 

AVLØSERTILSKUDD VED 

SYKDOM 

                
Det er ikke alltid like enkelt å behandle 

”søknad om avløsertilskudd ved sykdom” 

når ikke alle papirer og nødvendig 

dokumentasjon er tilstede i søknaden ved 

søknadstidspunktet. 

Her er en liste over dokumentasjon som 

skal ligge ved søknaden. Dette vil føre til 

en raskere saksgang og hurtigere 

utbetaling av penger fra Fylkesmannen i 

Nordland. 

 

Dette må du legge ved søknaden: 

Ved sykdom: Sykemelding fra lege  

Ved svangerskap/fødsel: legeattest 

Ved barn på sykehus: bekreftelse fra lege 

dokumentasjon på kravet til 

næringsinntekt (Ved søknad i 2013 er det 

næringsinntekten i 2010 og 2011 som 

teller. Godkjent ligning fra disse årene 

vedlegges) 

 

Ved benyttelse av privat avløser: 

Utgifter og underskrift fra avløser i felt 5. 

Fødselsnummer og navn på avløser i felt 3. 

Kvittering for betalt arbeidsgiveravgift og 

skatt. 

 

Ved benyttelse av avløser fra avløserlag: 

Dokumentasjon på betalte utgifter, 

timelister. 

Søknadsfristen er senest 3 måneder 

etter siste dag som gir rett til tilskudd. 

Søknadsskjema finner du ved å gå inn på 

Vevelstad kommunes hjemmeside og 

velge: 

Skjema/Diverse skjema til bruk i 

landbruket og trykke på web,  

bla deretter til side 2 og velg skjema nr 

SLF-151. 

 

FRADELING AV GRUNN 

                    

Vevelstad kommune ser at i noen tilfeller 

blir parseller/tomter som har blitt utskilt, 

ikke skjøtet over/tinglyst på den som skal 

erverve (kjøpe) den. I enkelte tilfeller har 

det gått flere generasjoner, og 

hjemmelshaver er død. I mellomtiden kan 

det være bygd på tomta, og når den da skal 

overføres til kjøper må det i tillegg til 

tinglysingsavgift betales dokumentavgift 

på verdien av bygget. 

               

Når det gjelder fradeling av parsell som 

tilleggsareal til eksisterende tomt er det 

også viktig å sørge for overskjøting. 

Består din eiendom av flere parseller, som 

du selv står som eier av kan du søke om 

sammenslåing av disse til et bruksnummer. 

En slik sammenføying av bruksnummer er 

gratis. 

 

mailto:post@vevelstad.kommune.no
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Nedenfor er det gjort forsøk på å 

forklare hva som skjer fra det blir søkt 

om fradeling til tomta er overskjøtet til 

den som ønsker å kjøpe den. 

 

Prosedyre ved fradeling av grunn fra en 

eiendom. 

 

Tomt til hytte/fritidshus 

         

Den personen som har hjemmel til 

eiendommen (grunneier) må søke 

kommunen om fradeling /oppmåling på 

skjema: Søknad om deling/justering av 

grunneiendom. 

Følgende vedlegg må være med: 

Kvittering for nabovarsel. 

Opplysninger gitt i nabovarsel. 

Kartskisse. 

Evt. søknad om dispensasjoner fra 

kommunens arealplan/PBL § 1-8 (100 m 

beltet)/jordloven. 

 

Plan- og ressursavd. forbereder søknaden, 

den skal behandles politisk. 

-sender evt. saken på høring til rette 

instanser (høringsfrist 1 mnd) 

Når saken er ferdig behandlet sendes 

vedtaksbrev til alle saksparter. 

 

Vevelstad kommune har ikke egne 

oppmålingsfolk, men leier inn oppmåler 

vår og høst. De sørger for hele 

oppmålingsforretningen, med innkalling 

osv.  

Kommunen mottar måledata fra dem, disse 

føres i Matrikkelen når det er gått 3 uker 

fra utsendt brev til de involverte. Den 

fradelte tomta vil da bli tinglyst på 

hjemmelshaver. 

 

Faktura blir sendt hjemmelshaver, hvis 

ikke annet er avtalt. 

 

 

 

 

 

Følgende priser gjelder for gebyr i 2013: 

                   
- søknad om deling, B.3.5.7 i 

Gebyrregulativet - kr 1200,- 

utenfor regulert område. 

- evt. behandling etter jordloven, kr 

2000,- 

- - evt. søknad om dispensasjon, 

B.4.1 i Gebyrreg. – kr 1200,- for 

ethvert forhold fra Plan og 

bygningsloven oppmåling, C.1.1 i 

Gebyrregulativet, avhengig av 

størrelsen, eks. kr 6000 for 1 da. 

tinglysing, kr 1060,- 

 

Når tomta skal overføres fra 

hjemmelshaver til erverver må det, i de 

fleste tilfeller, for ubebygde tomter fylles 

ut et skjema, Egenerklæring om 

konsesjonsfrihet som kommunen skal 

attestere på (ett skjema for hver ny eier). 

Dette sammen med 2 eksemplarer av utfylt 

skjøte sendes så Kartverket til tinglysning. 

Evt. veirett o.a. må påføres skjøtet i pkt 6, 

det må også legges ved kart med påtegning 

og underskrift fra avgiver og erverver av 

rettighet. 

                      
Du kan finne alle skjema du har bruk for 

på Vevelstad kommunes hjemmeside. 

Velg Skjema øverst på første side, under 

Landbruk finner du Søknadsskjema om 

deling av grunneiendom, under 

Byggesøknader finner du Søknadsskjema 

for dispensasjon og Skjemaer for 

Nabovarsel/Kvittering for nabovarsel. 

 

Skjema for egenerklæring om 

konsesjonsfrihet finner du på kommunens 

hjemmeside 

(www.vevelstad.kommune.no) ved å gå 

inn på Skjemaer, Diverse skjema til bruk i 

landbruket og trykke på web. 

 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Tomt til naust 

 

         

Det er samme prosedyre når det gjelder 

fradeling av nausttomt som til fritidstomt. 

Det eneste som er forskjellig er at 

nausttomter er konsesjonspliktige, dvs. at 

for å erverve en nausttomt må du søke om 

konsesjon. Denne søknaden skal behandles 

politisk. 

Gebyr for søknad om konsesjon er kr 

4000,-. 

Når en nausttomt skal overføres fra 

hjemmelshaver til erverver må det sammen 

med 2 eksemplarer av utfylt skjøte også 

sendes med kopi av konsesjonsvedtaket. 

Takk fra Plan - og 

ressursetaten 

          
I søknadsomgangen for 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

januar 2013 ble søkerne oppfordret om å 

søke elektronisk. Det resulterte i en 

rekordhøy e-søknadsandel på 82,3 prosent 

på landsbasis. I Vevelstad var 21 av totalt 

33 søknader elektronisk, noe som tilsier 

63,7 prosent. Vi var godt fornøyd med 

dette, men håper på et enda bedre resultat 

for søknadsomgangen i august 2013, både 

for produksjonstilskudd og regionale 

miljøtilskudd. 

            
Viktig: Husk at dere i god tid før 

søknadsfristen sjekker om dere har kodene 

dere trenger til pålogging til Altinn. 

 

 

Hindre gjengroing langs fylkesvei 

17 – Kystriksveien 

        
Kystriksveien omgitt av flott natur 

passerer kommunen fra sør og videre 

nordover. De som ferdes langs 

kystriksveien vil gjerne nyte av utsikten 

mot sjøen og øyene i vest. Dette gir 

minnerike opplevelser for mange, og en 

årsak til å stoppe. 

I løpet av mange år har skog og kratt på 

mange plasser mellom fylkesvei 17 og 

sjøen tatt overhånden. 

Grunneiere som allerede gjort rydding og 

skjøtsel, fortjener ros og en stor takk for 

sin gode innsats. Resultatet av arbeidet 

vises tydelig i landskapet. På noen plasser 

er ryddearbeid godt i gang. Det finnes 

fortsatt områder der tiltak mot gjengroing 

må foretas. Hver enkelt kan vurdere 

behovet av rydding. Beiting hindrer 

gjengroing og opprettholder 

kulturlandskapet. 

                

Vevelstad kommune håper at grunneierne 

er positive til tiltak som hindrer gjengroing 

langs fylkesveien, og oppfordrer 

grunneierne og andre frivillig til å delta og 

utføre utsiktsforbedrende arbeid på 

fylkesvei 17. 

 

Til informasjon angående kjøring 

av stein fra steinbruddet på 

Forvik – forlengelse av vestgående 

molo i Nordvika havn 

          
 

De kraftige stormene har vist at det er 

behov for økt beskyttelse av Nordvika 

havn. Flytekaien i enden på den 

vestgående moloen tar imot uværets 

krefter, noe flytekaien ikke er tiltenkt for.  
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En forlengelse av den vestgående moloen i 

Nordvika havn, har vært tiltenkt allerede 

før. Som et ledd i styrkingen av formålet 

med moloen, vil kommunen i løpet av mai 

måned transportere ca 700 m3 storstein fra 

steinbruddet på Forvik, til den vestgående 

moloen i Nordvika havn.  

                
Dette betyr at anleggsmaskintrafikk vil 

foregå i steinbruddet, mellom steinbruddet 

og moloen, og på enden av moloen. 

Det tas hensyn til støy og ulemper som 

arbeidet innebærer, men disse kan 

dessverre ikke helt unngås. Spesielt 

eiendommene nærmest moloen og ved 

veien ut til den, kommer at merke den 

kortvarige anleggstrafikken. Under 

anleggsarbeidet er parkering av biler ikke 

tillatt ved kjøreveien til moloen. Moloen 

og flytekaien i enden av den kan ikke 

brukes under anleggsperioden. 

 

Informasjon fra  

Vevelstad sykehjem 

              
I 2007 la Norge, som det første land i 

verden, frem en egen plan for 

tjenestetilbudet til mennesker som er 

rammet av demens. I årene fremover vet vi 

at det vil bli flere blant oss som rammes av 

sykdommen. Ny kunnskap gir oss nye 

muligheter som vi vil ta i bruk. Derfor har 

regjeringen oppdatert Demensplan 2015 

«Den gode dagen» med et revidert 

handlingsprogram. 

 

Planen skal sikre et godt og verdig 

tjenestetilbud gjennom tre hovedgrep; et 

styrket aktivitetstilbud på dagtid, økt 

kunnskap og kompetanse i 

omsorgstjenesten og i samfunnet ellers, og 

utbygging av tilrettelagte omsorgsboliger 

og sykehjem. 

Demensteam 

Vevelstad har opprettet Demensteam som 

skal koordinere og bistå med blant annet 

utredning av demens hos befolkningen, 

være pådrivere for demensomsorgen i 

kommunen og jobbe for økt kunnskap om 

demenssykdom hos befolkningen så vel 

som hos helsepersonell i kommunen. 

Demensteamet består av sykepleiere og 

hjelpepleiere med videreutdanning 

innenfor demensomsorg. Teamet er ledet 

av Thomas Andreassen og bistås av  

Elin Vasseng og Marita Nilsen. 

Dagaktivitetstilbud 

Ved Vevelstad sykehjem har vi satt fokus 

på aktivitetstilbudet for personer med 

demens, ved at vi tre ganger i uken har 

individuelt tilpasset aktiviteter på dagtid. 

Dette arbeidet er i en sped begynnelse og 

vi jobber for at det også skal opprettes 

dagtilbud for demente som bor hjemme. 

 

Informasjon om breiband- og 

mobildekning i Vistenfjorden. 

                
I løpet av høsten og vinteren har NetCom 

bygd nye mobile basestasjoner på Visthus 

og på Nonshaugen i Ausen, samt montert 

en repeater (forsterker) på eksisterende 

mast ved Bønå. Kraftlaget har bygd linje 

for leveranse av strøm til sendermastene. 

 

Senderen på Nonshaugen henter signaler 

fra Telenor sin kiosk i Ausen. Kapasiteten 

fram til Telenors kiosk ble oppgradert til 8 

Mbit (4 x 2 Mbit). Senderen på Visthus 

henter signaler fra Telenorsenderen på 

Mindland. Denne var på 2 Mbit, og den er 

nå også oppgradert til 8 Mbit (4 x 2 Mbit). 

I april kom det siste utstyret på plass, og 

dermed fikk alle fastboende, og de aller 

fleste hytter/fritidshus i Vistenfjorden, 
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samt båter i hele fjordområdet dekning 

både for breiband og for mobiltelefoni. 

 

Mobildekningen er 3G på langtrekkende 

frekvenser i 900 båndet. Mobiltelefoner 

med kun GSM, eller gamle 3G telefoner 

uten støtte for 900 båndet får ikke dekning 

gjennom denne utbyggingen. Derimot kan 

alle nye 3G telefoner og mobile 

datamodem som selges og er solgt minst 

de siste 3 år brukes. I tillegg må bruker ha 

et abonnement som benytter NetCom sine 

basestasjoner. Iflg. NetCom har Telenor 

full anledning til å montere sendere i de 

etablerte mastene, men det er usikkert om 

de ønsker å gjøre dette. 

 

Senderne er finansiert som et spleiselag 

mellom breibandsmidler fra Kommunal- 

og regionaldepartementet (gjennom 

Nordland fylkeskommune), Vevelstad 

kommune og utbyggeren NetCom. De 

statlige midlene er øremerket til 

breibandsdekning, så den 

mobiltelefondekningen vi får i tillegg kan 

sees på som ren bonus. Utbygging til kun 

mobiltelefonnettet er ikke berettiget statlig 

støtte. 

                  

Informasjon fra konfliktrådet 
 

”GJØR NOE MED KONFLIKTEN 

FØR KONFLIKTEN GJØR NOE MED 

DEG.” 

         
Konfliktrådet på Helgeland har ansvar for 

alle kommunene i Helgeland politidistrikt 

- til sammen 16 kommuner. Vi har som 

mål å gi alle samme service uansett hvor 

du bor på Helgeland, og vi trenger hjelp til 

å gjøre våre tjenester kjent for 

Helgelendingene.  

Det er i dag 3 ansatte, hvorav en person 

arbeider fullt med individuell oppfølging 

av unge lovbrytere. Konfliktrådet har 25 

meglere spredt i kommunene på 

Helgeland. 

                     

 

Konflikter kan løses –  

Hva gjør vi når vi kommer i konflikt 

med noen? 

 

Konflikter møter du overalt – konflikter 

ser ut til å være uunngåelig der flere 

mennesker skal være sammen på felles 

arena. Konflikter blir på denne måten en 

naturlig del av livet. Om konflikten er 

personlig eller gjelder sak skjer det samme 

– alle får en eller annen følelsesmessig 

reaksjon – vi blir følelsesmessig berørt. 

Jo viktigere saken eller personen er for deg 

desto mer reagerer du. 

Avhengig av type konflikt og betydningen 

den har for oss, reagerer vi med sinne, 

sorg, angst, vondt i magen, i hodet, i 

kroppen, kan miste både konsentrasjon, 

matlyst og nattesøvn. Konflikter reduserer 

livskvaliteten vår og langvarige konflikter 

kan gjøre oss syke. 

                     
Konfliktene kan få destruktive forløp og 

utfall og de kan få konstruktive forløp og 

utfall. Utfall er avhengig av hva vi gjør 

med konfliktene eller hva vi gjør med oss 

selv og andre når vi opplever konfliktene. 

Vi alle opplever at det å ta tak i noen som 

oppleves problemfylt er noe vi vegrer oss 

for. Mange har en holdning som går ut på 

at vi venter og ser hvordan det går – 

kanskje det går over av seg selv?  

Konflikter forsvinner sjelden sånn, det ser 

bare ut som det. Folk lærer seg å leve med 

konfliktene inni seg. 

 

”En vente og se-holdning” kan gi 

konflikten mulighet for å vokse seg stor og 

mer innfløkt. Det baller gjerne litt mer på 

seg, og den enkle saken som var 

opprinnelsen er nå bare for en bagatell å 

regne. 

 

Konfliktrådets meglere er vanlige folk som 

har fått opplæring i å bistå med å 

tilrettelegge møter hvor parter som er i 

konflikt kan møtes og snakke om det de 

opplever vanskelig.  Et møte ved hjelp av 
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konfliktrådet er betinget av at partene 

samtykker til å møtes. Å møte i konfliktråd 

er gratis og meglerne har taushetsplikt. 

Ønsker du hjelp fra konfliktrådet eller 

ønsker du å drøfte problemene med noen 

så gå inn på www.konfliktraadet.no og der 

finner du telefon og adresse til ditt 

konfliktråd. 

Vi kan også komme til Vevelstad å gi 

informasjon dersom det er ønskelig. 

 

Med vennlig hilsen 

Kari Vik 

konfliktrådsleder 

Konfliktrådet på Helgeland 

Tlf. 22 03 26 83    Mob.  91 51 91 55 

helgeland@konfliktraadet.no 

www.konfliktraadet.no 

                   

Diverse vedtak fra politiske møter 

– fra årsskiftet 

                   
Vedtak fattet av kommunestyret 
 

Utvidelse av eksisterende molo i 

Nordvika Havn 1816/13/36 

Vestgående molo i Nordvika havn 

forlenges med storstein som ligger i 

steinbruddet, slik at steinbruddet blir 

rensket for stein. Samlet kostnad estimeres 

til 100.000 + mva. Beløpet 

inkluderer opplasting, transport og 

utlegging av stein, opprusting av vei til 

steinbruddet og ut til moloen, samt ny 

innfesting av flytekai. 

Kostnadene dekkes over 

disposisjonsfondet. 

 

Søknad om garanti for tilskudd for 

dekning av inntil 50 % stilling for 

landbruksvikar ved sykdom 2013 og 

2014 – Helgeland Landbrukstjenester 

Vevelstad kommune garanterer for inntil 

100 000 av kostnadene til 100% stilling 

som fast ansatt landbruksavløser i 

Helgeland Landbrukstjenester for perioden 

2013-2014. 

Som vilkår settes: 

· Helgeland Landbrukstjenester må 

forplikte seg til å ha en fast ansatt vikar i 

100 % stilling, med sykdomsavløsning 

som primæroppgave. Tjenesten skal være 

best mulig tilpasset gårdbrukernes behov. 

· Midlene kan ikke brukes til å finansiere 

avløsning i andre kommuner. 

· Utbetaling skjer på grunnlag av oppgave 

over antall oppdrag / brukerbetaling og 

påvist behov for bruk av garantien. 

· Tilsagnet gjelder for kommende 

toårsperiode 2013 - 2014 

· Ordningen skal reforhandles hvert andre 

år. 

· I perioder uten oppdrag skal kommunen 

kunne benytte stillingsressursen etter 

nærmere avtale. Beskjed om dette må 

meldes til Vevelstad kommune så tidlig 

som mulig. Perioder med ledighet hos 

avløser som ikke blir meddelt kommunen 

vil ikke utløse noe garantibeløp. 

Det bevilges inntil kr. 100.000.- som 

garanti for landbruksvikar i 

avtaleperioden. 

 

Økning av stillingsressurs for 

vaktmestertjenesten vår/sommer 2013. 

Til sammen kr 120.000,- dekkes gjennom 

bruk av disposisjonsfond. 

 

Søknad om midler for oppussing av 

tannklinikken og deler av annen etasje i 

Bankbygget - gnr 12 bnr 83 

Renovering og oppussing av tannklinikk, 

venterom og gang i annen etasje av 

bankbygget godkjennes ihht vedlagte 

planer med en kostnadsramme på kr 

300.000,-. 

Kostnadene dekkes over 

disposisjonsfondet. 

 

Plan for godkjenning, tilsyn og 

kvalitetsvurdering av barnehager i 

Vevelstad 

1. Plan for tilsyn og kvalitetsutvikling av 

barnehager på Sør Helgeland vedtas. 

2. Plan for godkjenning av barnehager i 

Vevelstad vedtas. 

3. De framtidige kostnadene tas inn i 

økonomiplanen for 2016-2020. 

        

http://www.konfliktraadet.no/
mailto:helgeland@konfliktraadet.no
http://www.konfliktraadet.no/
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Ny back-up løsning for pasientdata på 

legekontoret og Sykehjemmet 
Online back-up løsningen på 30GB for 

pasientdata på legekontoret og 

sykehjemmet vedtas innkjøpt. 

Kostnadene kr. 13.750 dekkes gjennom 

bruk av disposisjonsfondet. 

Videre kostnader dekkes gjennom årlige 

budsjett. 

           

Årsmelding for Vevelstad menighetsråd 

2012 

Kommunestyret tar årsmeldingen for 

Vevelstad menighetsråd 2012 til 

orientering. 

 

Valg av styre - Vevelstad frivilligsentral 

Vevelstad kommunestyre velger Ivar 

Vevelstad, Kari Anne Bøkestad 

Andreassen og Grete Bantow som 

kommunens representanter til styret for 

Vevelstad frivilligsentral. 

Aud Synnøve Utness Vistnes velges som 

1. vararepresentant, 

John Arne Nilsen som 2. vara og 

Kaia M. Aarstrand som 3. vara. 

Funksjonstiden følger 

kommunevalgperioden, dvs. til 2016. 

                 

Søknad om utbetaling av garanti for 

dekning av landbruksvikar ved sykdom 

for 2012–Helgeland Landbrukstjenester 

I hht til kommunestyrets vedtak i sak 

19/2011 av 27.4.2011 om garanti for 

kostnadene til 50% stilling som fast ansatt 

landbruksavløser i Helgeland 

Landbrukstjenester, dekker Vevelstad 

kommune underskuddet for 

landbruksvikaren til Helgeland 

Landbrukstjenester år 2012  

med kr. 39 985.- 

Formannskapet presiserte at en i en evt. ny 

avtale må få melding når avløser er ledig 

og kan disponeres av kommunen, dersom 

det skal unngås en reduksjon av en 

framtidig søknad om realisering av 

garantien. 

                             

Støtte til melkekvotekjøp 2013. 

1. Vevelstad kommune støtter kjøp av 

private- og offentlige melkekvoter med  

kr. 1,- pr. liter og opp til kr 5500,- pr bruk 

for kvoteåret 2013. 

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 31.12.2013. 

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. 

Støttemidler tas fra Næringsfond II. 

 

Opptak av Startlån fra Husbanken 

Vevelstad kommune tar opp  

kr. 2 500 000,- i startlån fra Husbanken til 

videre utlån. 

 

Lærlingeplass ved kjøkken Vevelstad 

Sykehjem 

Vevelstad kommune tar inn lærling i 

kokkefaget, institusjonskokk, fra 1.4.2013. 

Sør-Helgeland Opplæringskontor tar seg 

av det praktiske rundt lærlingeordningen. 

Beløpet dekkes gjennom bruk av 

disposisjonsfond, og innarbeides i 

årsbudsjett for 2014 og 2015. 

 

Rapportering finansforvaltningen pr. 

31.12.2012 

Fremlagte rapport pr. 31.12.2012 

godkjennes. 

             

Reglement for folkevalgte 

Endringer og justeringer i Reglement for 

folkevalgte ut fra forslaget som 

formannskapet behandlet. Endringer eller 

tilføyelser i forhold til tidligere reglement 

står i kursiv: 

Ordførergodtgjørelse settes til 70 % av en 

stortingsrepresentants lønn. I tillegg under 

§ 3a tas med: Godtgjørelsen omfatter alt 

arbeid knyttet til ordførervervet. 
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§ 4 c, andre setning: Etter 4 uker i vervet 

skal varaordfører. 

§ 5. Formannskapets medlemmer…får en 

fast godtgjørelse på kr. 4000 pr år. 

§ 6 a. ..møtegodtgjørelse på kr. 250 pr 

møte 

§ 8 b: ..begrenset til kroner 2500 pr dag… 

Nytt punkt § 8 h: Ordningen omfatter ikke 

ordfører 

Endringer skal gjelde fra 1. januar 2013. 

Enstemmig vedtatt 

 

Ipad 2 med tilbehør til kommunestyret 

og formannskapet 

Vevelstad kommune går til innkjøp av 

nettbrett til kommunestyrets og 

formannskapets 

representanter. 

Kostnad kr. 75.000. 

Kostnadene dekkes gjennom bruk av 

reserverte bevilgninger/avsetninger. 

 

Vedtak fattet av formannskapet 

                 
Tildeling av Wisthus legat for 2012 

Legatstyret vedtar at det ikke foretas 

utdeling fra Ingrid og Ulbert Wisthus legat 

for 2012. 

Det tas sikte på to utdelinger fra legatet i 

2013, med kr. 50 000 pr utdeling. 

 

Justering av rådmannens årslønn 

Årslønnen til rådmannen oppjusteres  

til kr. 710.000. 

I henhold til arbeidsavtalen. 

Årslønnen blir oppjustert fra 1.8.2012. 

 

Forvaltningsplan for Lomsdal-Visten 

nasjonalpark og Strauman 

lanskapsvernområder. Høringsuttalelse 

fra Vevelstad kommune 

Høringsuttalelse fra Vevelstad kommune 

til forslag til Forvaltningsplan for 

Lomsdal- Visten nasjonalpark og 

Strauman landskapsvernområde. 

Utkast til forvaltningsplan for Lomsdal-

Visten nasjonalpark og Strauman 

landskapsvernområde gir en god og 

grundig gjennomgang som presisering og 

utdyping av vernebestemmelser og 

forskriftene for området. 

Vevelstad kommune vil likevel presisere 

noen punkter knyttet til 

forvaltningsplanen: 

Forvaltningen er i utgangspunktet basert 

på et ”enkelt, tradisjonelt friluftsliv, jakt 

og fiske med liten grad av tilrettelegging 

og med fokus på sporløs ferdsel”. Dette 

medfører at tradisjonelle stier i høgfjellet 

kan merkes med tradisjonell merking 

(varding o.l.). Samtidig er det viktig at den 

tilrettelegginga som skjer både fremmer 

friluftslivet og økt bruk av området, 

samt at det tilrettelegges for tilstrekkelig 

sikkerhet for friluftslivet. 

Det vil likevel bli noen hovedferdselsårer i 

området, som f.eks. mellom Tverråga ved 

Mosjøen og Bønå ved Vistenfjorden, samt 

mellom Storbørja i Velfjord og Aursletta i 

Visten. 

Denne siste vil sannsynligvis få økt 

betydning når atkomsten mellom 

Lakselvvatn og Aursletta blir bedret. 

Langs denne ferdselsvegen ligger i dag 

Tøymvasshytta, som i de kommende år 

trenger en påkrevd oppgradering. I tillegg 

er det lagt inn i bestillingsdialogen for 

tiltak prosjektering av bru over Lakselva 

og over Sæterelva. På bakgrunn av 

sikkerhet, og for å åpne for bedre 

ferdselsmuligheter fra vest til øst i 

nasjonalparken, er det viktig at dette 

kommer på plass. 

Et tiltak som Vevelstad kommune også 

tidligere har fremmet er etablering av en 

enkel overnattingsmulighet i tilknytning til 

det gamle gårdstunet i Laksmarka. Langs 

ferdselsvegen mellom Storbørja og 

Lakselva krysser stia flere plasser elver 

som ved store nedbørsmengder raskt 

vokser opp slik at de ikke lar seg krysse 

(Sprutdalselva, Vesterdalselva, 

Tøymvasselva og Austerdalselva). Det er 

derfor viktig at forvaltningsplanen 

presiserer at det i framtida skal være en 

overnattingsmulighet/nødbu i Laksmarka 

som er åpen for allmennheten. Dette må 

komme fram i Forvaltningsplanen  

s. 45 og 57. 
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På kommunens eiendom Sæteren i 

Strauman LVO har det til relativt nylig 

stått et hus som ble benyttet av 

allmennheten. Vi ber om at det i 

forvaltningsplanen tas med muligheten til 

etablering av et husvære (åpent for 

allmennheten) på hustuftene til gården på 

Sæteren som kommunen eier. 

 

Fradeling av tomt med bygningsmasse - 

fjøs grunneiendom 1816/8/1 

Etter jordlovens §§ 1 og § 12 avslås 

søknad om fradeling av nyere 

driftsbygning på egen tomt 

fra gnr 8 bnr 1. Dette i hovedsak på grunn 

av den ressursen driftsbygningen betyr for 

driften og inntekten på gården. 

 

Representant til styringsgruppen for 

prosjektet "Gjestehavner på Sør-

Helgeland" 

Ken-Richard Hansen velges som 

Vevelstad kommunes representant til 

styringsgruppa for prosjektet 

”Gjestehavner på Sør-Helgeland” 

 

Valg av styremedlemmer - 

Helgelandskraft AS 

Som representanter til styret i Helgeland 

Kraftlag for distrikt VI, Brønnøy og 

Vevelstad, foreslås fra Vevelstad 

kommune Inger Robertsen som 

styremedlem og Magnar Solbakk som 

varamedlem. 

              

Ridehall Hrappur islandshestklubb – 

finansiering 

1. Kommunestyret vedtar følgende 

finansieringsplan for Hrappur islandshests 

ridehall: 

A. Kostnadsoverslag kr. 4.000.000 

B. Finansiering 

Spillemidler kr. 1.200.000 

Tilskudd/gaver/rabatter kr. 1.100.000 

Dugnad/egenkapital kr. 1.700.000 

2. Kommunestyret vedtar å forskuttere 

utgifter tilsvarende kr. 2.000.000 for 

ferdigstillelse av Hrappur 

islandshestklubbs ridehall. 

3. Vevelstad kommune tar opp lån 

pålydende kr. 2.000.000 til forskuttering. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå 

nødvendige låneavtaler. 

5. Vedtak om forskuttering gis under 

forutsetning om at Hrappur 

islandshestklubb innvilges spillemidler fra 

Kulturdepartementet. 

6. Vedtaket er gjort etter §13 i 

Kommuneloven. 

 

Søknad om dispensasjon fra jordloven 

§8 vedrørende jordleiekontrakt 1816/9/3 

Terje Nilsen, gnr 9 bnr 3, i Vevelstad gis 

dispensasjon fra jordlovens § 8 til avtale 

om jordleie på 5 år. 

                      

Vedtak fattet av planutvalget 

                
Søknad om omdisponering/oppføring av 

midlertidig næringsbygg 

Søknad om dispensasjon fra jordloven § 9 

for oppføring av midlertidig næringsbygg 

på gnr. 10 bnr. 1 innvilges som omsøkt, jf. 

og Plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav 

c. SAK 10 § 3-1 bokstav a. 

1. Bygningens plassering må skje som vist 

i søknaden til kommunen. 

2. Det forutsettes at tekniske forskrifter 

følges (TEK 10) i byggeprosjektet. 

3. Tilknyttes det kommunale vannverk 

 

Nova Sea AS - Søknad om arealendring 

for lokalitet 10880 Forvik Vevelstad 

kommune 

Søknad om arealendring for plassering av 

ny fôrflåte imøtekommes. 

 

Søknad om bygging av bolig 

Søknad om rammetillatelse med 

ansvarsrett for bolighus på gnr.33 bnr 1 

imøtekommes. 

Boligens plassering må skje som vist i 

søknaden mottatt av kommunen. 

Alminnelige bestemmelser: 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL. § 21-10 

tas i bruk til annet formål enn forutsatt jfr. 

PBL §20-1. 
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Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år 

etter byggetillatelsen er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles 

i lengre tid enn 2 år. Jfr. PBL § 21-9. 

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av vedtatt reguleringsplan 

eller plan- og bygningsloven. 

Byggesaksforskriften SAK 10. Ansvarlig 

søker sender ut nødvendig 

godkjenning/ansvarsrett til ansvarlig 

PRO/UTF. 

Ansvar og kontroll: 

Ansvarsbestemmelsen for enebolig er 

definert i pbl, § 20-1, Søknad, 

prosjektering, utførelse og kontroll av 

tiltak som nevnt i første ledd skal forestås 

av foretak med ansvarsrett i samsvar med 

bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med 

mindre annet fremgår av §§ 20-2 eller  

20-3. 

Bøna Gård, orgnr. 997123522 gis lokal 

godkjenning for følgende: 

prosjektering 

: Råbygg 

h.h.t søknad 

 

-1 

rammetillatelsen/ansvarsrett før tiltaket 

kan iverksettes. 

godkjennes før denne kategori arbeider 

igangsettes. 

Vedtaket forutsetter at søknad om 

ansvarsrett og rammetillatelse signeres av 

søker. 

 

Søknad om rammetillatelse for 

oppføring av ride-/flerbrukshall 

gnr 12 bnr 172 Hrappur 

Islandshestklubb 

1. Søknad om rammetillatelse samt 

dispensasjon, jamfør plan og 

bygningsloven §§ 20-1, 

29-4 for oppføring av ride/flerbrukshall på 

gnr 12 bnr 172, imøtekommes. 

2. Nøyaktig plassering må skje etter 

anvisning og i samråd med kommunen 

v/teknisk etat. 

Ansvar og kontroll: 

1. Søknad om ansvarsrett imøtekommes i 

h.h.t. søknad 

2. Kontrollform dokumentert egenkontroll. 

3. Tilsyn av byggearbeidene utføres jf. 

Plan- og bygningsloven (pbl), kapittel 25, 

§25-1 

Alminnelige bestemmelser: 

1. Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

Brukstillatelse, jfr. pbl § 21-10. 

2. Bygningen eller del av denne må ikke 

tas i bruk til annet formål enn forutsatt, jfr. 

Pbl §20-10. 

3. Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år 

etter at byggetillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis 

arbeidet innstilles i lengre tid en 2 år, jfr. 

pbl § 21-9. 

4. Det må utføres nødvendig kontroll slik 

at tiltaket ikke strider mot bestemmelser 

gitt i, eller i medhold av, vedtatt 

reguleringsplan eller plan- og 

bygningsloven. 

5. Alle søknader behandles etter 

Byggesaksforskriften SAK 10. Ansvarlig 

søker sender nødvendig 

godkjenning/ansvarsrett til ansvarlig 

PRO/UTF. 

6. Bygningen oppføres etter plan og 

bygningslovens § 20-1 bokstav A. 

 

Søknad om oppføring av garasje - gnr 

12. bnr 101 

Søknad om tillatelse til tiltak/oppføring av 

garasje på gnr. 12, bnr.101 imøtekommes. 

Bygningens plassering må skje som vist i 

søknaden mottatt av kommunen. 

1. Det forutsettes at teknisk forskrift à 

2010 (TEK 10) følges i byggeprosjektet. 

2. Ansvarsrett gis søker. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett etter plan-og bygningsloven 

§ 20-2 Sigrid og Ole Jonny Vevelstad 

Gnr 12 Bnr 1 

Søknad om tiltak, oppføring av uthus/lager 

på gnr. 12 bnr. 1, imøtekommes. 
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Bygningens plassering må skje som vist i 

søknaden. 

Det forutsettes at teknisk forskrift av 2010 

(TEK 10) følges i byggeprosjektet. 

 

Krav til reguleringsplan eller ikke på 

Gidskå gnr 41 bnr 1 – Greta Bantow 

Planutvalget ber søker om at det utarbeides 

reguleringsplan for området før 

fradelingssaken behandles. 

          

Klage på overtredelsesgebyr for riving 

av bygning på gnr 12 bnr 31 –  

Svein E Andersen 

Klagen avvises fordi den er kommet inn 

lenge etter klagefristens utløp på vedtaket 

om overtredelsesgebyr. Det vises til 

tidligere vedtak og forvaltningslovens § 

28.2. 

            

Søknad om deling av grunneiendom, 

1816/12/1 tomt til næringsformål. 

1. Søknad om dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 og jordlovens §§ 12 

og 9 for deling av grunneiendom 

1816/12/1 til næringsformål 

imøtekommes. 

2. Søknad om dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens §§ 1-8 og 19-1 for 

oppføring av to utleiehytter/rorbuer samt 

utlegging av flytebrygge imøtekommes. 

Ansvar og kontroll 

1. Søknad om ansvarsrett imøtekommes i 

h.h.t. søknad. 

2. Kontrollform dokumentert egenkontroll. 

3. Tilsyn av byggearbeidene utføres jf. pbl. 

kapittel 25, § 25-1 

Alminnelige bestemmelser: 
1. Bygningene må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. jfr. pbl. §21-10. 

2. Bygningene eller deler av disse må ikke 

tas i bruk til annet formål enn forutsatt. jfr. 

pbl. § 20-1. 

3. Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år 

etter byggetillatelsen er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles 

i lengre tid en 2 år. jfr. pbl § 21-9. 

4. Det skal utføres nødvendig kontroll slik 

at tiltaket ikke strider mot bestemmelser i 

planbygningsloven 

5. Alle søknader behandles etter 

Byggesaksforskriften SAK 10. Ansvarlig 

søker sender ut nødvendig 

godkjenning/ansvarsrett til PRO/UTF. 

6. Bygningene oppføres etter plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav A. 

                      

Dispensasjonssøknad PBL § 1-8 - 

1816/20/3 

Vevelstad kommune har mottatt søknad 

om dispensasjon for utlegging av 

flytebrygge fra Eilif Vasseng på sin 

eiendom gnr. 20 bnr. 3 Storvik ytre i 

Visten. 

Søknaden innvilges som omsøkt, jf. Plan- 

og bygningsloven §§ 1-8 og § 19-1.                     

 

Søknad om oppføring av naust med 

ansvarsrett på 1816/26/6, 1816/26/58 og 

1816/26/59 Ausa 
Søknad om tiltak, oppføring av naust med 

ansvarsrett jamfør plan- og 

bygningslovens § 20-1, på eiendommene 

gnr 26 bnr 6/58 og 59. 

imøtekommes med gitte forbehold. 

Det forutsettes at ringmurens lengde mot 

sjø avsluttes ved naustenes yttervegg/front, 

for opprettholdelse av fri ferdsel i 

strandsonen. Naustenes utforming skal 

være slik som vist på tegninger som fulgte 

søknaden. 

 

Ansvar og kontroll: 

h.h.t søknad. 

tert kontroll. 

kapittel 25, § 25-1. 

Alminnelige bestemmelser: 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse jf. pbl. § 20-10. 

 

tas i bruk til annet formål en forutsatt. jfr. 

pbl. § 20-1. 

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av vedtatt reguleringsplan 

eller plan- og bygningsloven 

ettes at teknisk forskrift (TEK 

10) følges i byggeprosjektet. 
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Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år 

etter byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen 

bort. Det samme gjelder hvis 

byggearbeidet innstilles i lengre tid en 2 

år. jfr. PBL § 21-9. 

                      

Søknad om dispensasjon for etablering 

av småbåtmarina 

1. Søknad om dispensasjon etter plan- og 

bygningslovens §§ 1-8 og 19-1 og §§ 20-1 

og 20-4 for etablering av småbåtmarina 

med utlegging av flytebrygge og 

bølgedempere på gnr 6 bnr 1 

imøtekommes. 

2. Nøyaktig plassering må skje etter 

anvisning og i samråd med kommunen 

v/plan- og ressursetaten. 

3. Planutvalget forutsetter at sår i terrenget 

etter sprengning og andre inngrep blir 

beplantet og stelt for å minimalisere 

synsinntrykket etter tiltaket. 

4. Det forutsettes at avtale med grunneier 

tinglyses. 

 

Endring i trasé for gang- og sykkelsti 

Vevelstad kommune 

I hht. forslag for ny trasé for gang- og 

sykkelveien ved bussholdeplassen ved 

Slotvikåsen, godkjennes endring av 

gjeldende reguleringsplan jfr plan- og 

bygningslovens § 12-14 Endring 

og oppheving av reguleringsplan, 2. ledd, 

og kommunestyrets sak 11/51. 

Endringen medfører en forlengelse av 

gang-/sykkelvegen på vestsiden av fv. 17 

fra undergangen under fv 17 til 

bussholdeplass ved krysset inn til Åsmyra 

boligområde/sykeheimen. Planlagt del av 

gang-/sykkelveg mellom 

Flatabøleilighetene og fv 17 faller bort. 

Uttak av stein 1816/13/1 

Søknad om tillatelse til uttak av 7.000 m3 

fast fjellmasse fra eksisterende steinbrudd 

på gnr. 13 bnr.7. Etter plan- og 

bygningslovens § 20-1 bokstav k. 

imøtekommes tiltaket som omsøkt. 

Vilkår for tillatelsen forutsetter at 

steinbruddet innarbeides i 

kommuneplanens arealdel som er 

under revidering. Dersom det blir aktuelt 

med uttak av stein utover det som ligger i 

søknaden skal det utarbeides 

reguleringsplan for området. 

 

Søknad om utslippstillatelse Gnr. 38 

bnr. 25. 

Med hjemmel i forurensningsforskriften 

§§ 12-3 12-4 og plan- og bygningslovens § 

20-1. gis utslippstillatelse fra fritidsbolig 

på gnr 38 bnr 25 som omsøkt. 

og installeres i henhold til T-616 hva 

gjelder størrelse av tank og valg av 

infiltrasjonsanlegg. 

vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig 

yteevne under alle klimatiske forhold som 

er normale for stedet der det ligger. Ved 

utformingen av anlegget skal det tas 

hensyn til variasjoner i mengden sanitært 

avløpsvann i løpet av året. 

den massen som benyttes i filteret for å 

kunne påse at denne holder de nødvendige 

infiltrasjonskapasitet, løsmassens 

egenskaper som rensemedium og risiko for 

forurensing. 

 

Kommunen kan i medhold av 

forurensningsloven § 18 oppheve eller 

endre vilkår i tillatelsen og om nødvendig 

kalle tillatelsen tilbake. 

 

Søknad om flytebrygge på gnr 36 bnr 1, 

i Almosen – Tom Hjellestad 

Tom Hjellestad innvilges dispensasjon fra 

§ 1-8 i plan- og bygningsloven, jfr § 19-2, 

for anlegg av flytebrygge på omsøkt plass 

på eiendommen gnr 36 bnr 1. 

Flytebryggen legges tidsbegrenset for 

beitesesongen i perioden 1. mai – 1. 

november. Resten av året må flytebryggen 

være lagret på land/annet sted. 
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Vevelstad kommune 
 

DistriktsMobilen 
      Tlf: 95083011 
 
Tilbudet med DistriktsMobil i Vevelstad 
fungerer godt og er mye brukt, i 2012 
har vi hatt over 3500 passasjerer. Dette 
viser at det er behov for et slikt 
transporttilbud. 
Vi har fem dyktige sjåfører som kjører 
en uke hver, de kjører på frivillig basis 
og får kun en liten godtgjørelse for 
jobben de gjør. Vi er avhengig av 
frivillige sjåfører for å kunne fortsette 
med DistriktsMobilen. 

                     
Kostnader er kr.35,- mellom kl.07.30-
kl.16.30, deretter koster det kr.50,-. Vær 
obs på at bilen ikke er utstyrt med 
kortterminal, så ha med kontanter! 
 
Det oppfordres å bestille 
DistriktsMobilen før kl. 16.30 dersom 
det er behov for skyss i løpet av 
kvelden/natten fredag og lørdag. Dette 
er ønskelig slik at transportoppdragene 
blir mer forutsigbare for sjåførene, og er 
med på å redusere ”slitasjen” på dem. 
 
DistriktsMobilen er åpen til kl. 16.30 fra 

søndag til fredag. Dersom noen 

unntaksvis har behov for transport etter 

kl. 16.30 disse dagene må man ringe før 

kl. 16.30 og avtale dette. 

 
Åpningstider: 
Mandag – torsdag:  kl.07.30 – kl.16.30 
Fredag – lørdag:  åpen hele døgnet 
Søndag:      åpen til kl.16.30 

Ny leder i Frivilligsentralen: 

Hva gjør du?? 
Og forresten, hvem er du egentlig? 

 

Jeg heter Michelle Heere og blir 29 år for 
fjerde gang nå til sommeren. For snart 
fem år siden flyttet vi fra Nederland til 
det vakre Vevelstad. Og siden har jeg 
hatt en del forskjellige jobb, både her på 
landet og i Brønnøysund. Men nå er jeg 
kjempeglad for at jeg fikk meg fast jobb 
her som daglig leder i Vevelstad 
Frivilligsentral! 
Selv er jeg veldig engasjert i frivillig 

arbeid. Jeg synes det er en svært viktig del 

av samfunnet. Tenk hvor mye som 

egentlig skjer på frivillig basis og hva som 

skulle skje hvis alt dette plutselig skulle 

stoppe opp. Et samfunn kan rett og slett 

ikke fungere bra uten alle folk som 

engasjerer seg frivillig i lag og foreninger. 

De som stiller opp for sin nabo, de som 

drar på besøk til sykehjemmet, de som 

kjører Distriktsmobilen og de som stiller 

opp ved arrangementer og organiserer 

aktiviteter. Alle disse fantastiske 

mennesker bidrar til at vi har en hyggelig 

kommune å bo i og at vi alle kan delta på 

aktiviteter hvilke forbedrer samholdet og 

gir oss litt ekstra i hverdagen. 

Ofte spør de meg hva en frivilligsentral nå 

egentlig gjør. Tsjaaa, sier jeg da. Det er 

ikke lett å svare konkret på, fordi spekteret 

til hva en frivilligsentral kan og skal bidra 

med er så bredt. Kanskje er det lettest å 

sammenligne frivilligsentralen med en 

edderkopp i samfunnets spindelvev. 

Sentralen har sine bein på mange 

forskjellige plasser, både i det offentlige, 

det private og i lag og foreninger. Og 

edderkoppen fungerer som et kontaktpunkt 

mellom dem. 
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Men konkret kan jeg si at det er en del 

aktiviteter i kommunen som er i regi av, 

eller er et samarbeid med sentralen. For 

eksempel Kinoteket, Distriktsmobilen og 

Dansen.  

Akkurat nå har vi fått i gang et nytt 

prosjekt: Handlevogna. Med jevne 

mellomrom drar frivillige til sykehjemmet 

med butikkvarer, slik at de eldre få kjøpt 

seg noe utenom det vanlige og i tillegg får 

de en liten prat om løs og fast. En kjempe 

opplevelse for de eldre! 

Ellers fins det mange andre planer som 

skal utarbeides og gjennomføres i løpet av 

året. Men til dette trenger vi engasjerte 

mennesker som har lyst til å stille opp 

innimellom og hjelpe til å gjøre Vevelstad 

enda mer attraktivt til å bo i.  

Så jeg vil herved oppfordre alle sammen, 

ung og gammel, til å følge med. Hvis du 

ser oppslag i butikken, nøl ikke men bare 

meld deg på! 

 

Reiseregning 

      

Vevelstad Frivilligsentral kan være 

behjelpelig med å fylle ut og sende inn 

reiseregning etter reise til sykehus ol.  

Vanskelig å komme til sentralen på egen 

hånd? Da kan vi avtale tid og sted hvor det 

kan avlegges hjemmebesøk.  

Ta kontakt med Vevelstad Frivilligsentral 

på telefon: 979 41 573.  

Sentralen finner du i Industriveien i bygget 

til den gamle Vevelstad fiskeindustri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandryddedagen 2013 

           
Også i år skal Vevelstad være med på Den 

nasjonale strandryddedagen. Tirsdag 

14.mai skal skolen, museet og 

frivilligsentralen gå langs strand og vei. 

Helgeland museum avd. Vevelstad 

spanderer kaffe, saft og is til alle ryddere. 

Også på Stokka blir det strandrydding, de 

skal rydde lørdag 11.mai. Stokka 

Grendelag holder åpen kafé!  

Lyst å hjelpe til med ryddinga? Kom til 

Stokka på 11.mai eller møt opp på 

Vevelstad Sentralskole 14.mai kl.10.30! 

Mer info finner du på 

www.ryddenstrand.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ryddenstrand.no/
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Aktivitetskalender 
På kommunens nettside er det en 

aktivitetskalender som vi gjerne vil stappe 

full med aktiviteter som diverse lag og 

foreninger organiserer. Så har dere 

planlagt noe, ta gjerne kontakt med 

frivilligsentralen, så får vi det med på 

aktivitetskalenderen. 

Nedenfor er en liten oversikt: 

 

 

3. 10.15.24.31.mai: 

Mailøp på Åsmyra fotballbane kl.17.00 
Vevelstad Idrettslag 

 

9. mai: Hjertemarsjen, kaffe/vafler, tursti 

med spørsmål, kl.12.00 ved eldreboligen  
Vevelstad Helselag 

 

11. mai: Strandrydding Stokka,  

  kafé på Grendehuset 
Stokka Grendelag 

 

14. mai: Strandrydding på Vevelstad       
kl.10.30 på skolen. 

Skolen, bygdetunet, og frivilligsentralen 

 

17. mai: 17. mai feiring over hele    

Vevelstad 

 

20. mai: Hestens Dag! Leieridning, 

garasjesalg, salg av gårdsprodukter m.m. 

kl. 11.00-15.00 på Skredderviken 
Hrappur Islandshestklubb 

 

27. mai: Musikkteaterforestilling 
Biblioteket / Den kulturelle spaserstokken 

 

31. mai: Kirkegårdsdagen. Stell og 

planting ved kirkegården. Kaffe og vafler. 

Kl. 09.30 - 13.00. 
Vevelstad Hagelag 

 

Mai: Dugnad Skifte tak, mer info på 

www.hesstun.com 
Hamnøya Ungdomslag 

 

11. juni: Forfatterbesøk på kirkestua. 
Biblioteket/Den kulturelle spaserstokk 

 

15. juni: Kunstutstilling/foredrag 
metallknipling og dåpstøy, på Bygdetunet. 

Museumet/ Den kulturelle spaserstokken 

 

 
 

Juni: Bønå – tur. 
Friluftsklubben Vevelstad 

 

6. juli: Konsert Metrokvartetten i 

Vevelstad kirke 
Bygdetunet/ Den kulturelle spaserstokken 

 

Juli: Familiefesten slåttgraut 
Høyholm Grendehus 

Juli: Kunstutstilling 
Bygdetunet 

 

Sommer: Vanning og stell på gravene 
Vevelstad Hagelag 

 

Sommer: Fotballturnering og 

bedriftscup. 
Vevelstad Idrettslag 

 

7. september: Lørdagskafé, 
Husflidslagets lokaler i Svingen 

Vevelstad Husflidslag 

 

Høst: Dansen starter opp igjen. 
Reidun Enoksen 

 

Høst: Demensaksjonen 
Vevelstad Hagelag 

 

Høst: Farsdagskafé 
Vevelstad Sangkor 

 

Høst: Salg av ”Konfirmanten album 100 

år” og ”Vevelstadkalenderen 2014” 
Vevelstad Historielag 

                      
 

http://www.hesstun.com/
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Bygdetunet 

 
 

10-års jubileum 

                
Helgeland Museum fyller 10 år i 2013, og 

markerer dette med en museumsfestival 

som går av stabelen rundt om på våre 16 

avdelinger den 3.- 9. juni. Det er lagt opp 

til flere spennende aktiviteter omkring i 

avdelingene, og et eget magasin er under 

utarbeidelse hvor uken i sin helhet er godt 

presentert. Samtlige avdelinger i 

Helgeland Museum er tildelt et spesifikt 

emne.  

Vevelstad har geologi og bergkunst som 

emner, og et arrangement, primært for 

barn, i forbindelse med sistnevnte finner 

sted i festivaluken. Målet er at elever skal 

bli bedre kjent med denne delen av 

Vevelstad og Helgelands interessante 

historie. Mer informasjon om en 

spennende festivaluke kommer i 

magasinet… 

 

17.mai på Bygdetunet 

              
17. mai er alle hjertelig velkommen på 

bygdetunet. Det blir salg av kaffe og 

nystekte vafler, tombola med et bugnende 

premiebord!  

Vi åpner ca 09:30 og holder på utover 

dagen så lenge det er en del besøkende. 

 

                    
 

Sesongåpning 

Bygdetunets sesongåpning er i år en drøy 

måned tidligere enn «vanlig». Hold av den 

19. mai!  

Vi håper så mange som mulig vil delta 

sesongåpningen og programmet er satt 

sammen slik at det blir noe for alle 

aldersgrupper. 

 

Sankthans 

I år blir det Sankt Hans-feiring på 

bygdetunet! Det er et fellesarrangementet 

med kirken, og detaljer om programmet 

blir lagt ut litt senere. 

 

Petter Dass – dagene 

 
I forbindelse med Petter Dass-dagene i 

2010 ble et utvalg på 30 foto fra samlingen 

satt sammen til en utstilling, produsert av 

Petter Dass-museet i samarbeid med 

Bjørnar Pedersen, fotoavdelingen i 

Helgeland Museum. Per Lillegaard (1915-

1996) ble født og hadde sin oppvekst i 

Sandnessjøen. Han arbeidet en stor del av 

sitt voksne liv som revisor, men allerede 

fra 1930-tallet var han på fritiden en ivrig 

fotograf. Fra 1950- til 1970-tallet bidro 

han med svært mye fotografisk materiale 

til Helgelands Blad. Han stod selv for det 

meste av produksjonsprosessen, med 

framkalling i eget mørkerom. I tillegg til å 

dokumentere hverdagsfortellinger fra 

Helgeland, var Lillegaard opptatt av 

historie og gamle fotografier. Lillegaard 

etterlot seg en fotosamling på nesten 85 

000 bilder, både negativer, positivkopier 

og dias. Denne samlingen ble i november 

2009 gitt til Helgeland Museum for 

registrering, bruk og bevaring. Sammen 

med flere av Lillegaards kamera, 

ekstrautstyr, diverse utenlandske 
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fototidsskrifter og mørkeroms-utstyr er 

dette nå en del av Helgeland Museums 

samlinger. Fotografiene i denne 

utstillingen viser i hovedsak mennesker i 

arbeidsliv og dagligdagse situasjoner og er 

hovedsakelig fra 1950-årene. Utstillingen 

er en del av vandrekonseptet, og kan 

vandre fra Vevelstad innen av kort tid. 

I tilknytning til utstillingen er det laget en 

liten konkurranse i samme rom som 

utstillingen. Delta og kanskje blir du den 

heldige vinner av et gavekort som kan 

benyttes i bygdetunets museumsbutikk. 

 

Kunstutstilling med Anna-Karin 

Tabarand - fra Musée Archéologique et 

Lapidaire d’Aix les Bains til Vevelstad 

bygdetun! 

Anna-Karin er født og oppvokst i Norge 

like utenfor Oslo. Hennes bestefar var den 

meget etterspurte møbelsnekkeren Axel 

Friedstrøm som i midten av 1950-60-årene 

hadde et veldig aktivt verksted i Oslos 

sentrum. Som liten pike fikk hun tidlig 

smaken og lysten til et kreativt yrke, 

omringet av vakre utskårne møbler men 

også av utskårne kamfertrekister fra Kina 

og eksotiske japanske møbler som hennes 

far tok med seg hjem fra sine lange reiser 

som sjøkaptein. 

        
 

Som ungdom gikk reisene til Europa og 

Nord-Afrika hvor hun møtte 

kunsthåndverkere og kunstnere. Fra metall 

til gyllenlær og volumer i pergament har 

hun utviklet seg gjennom forskjellige 

teknikker for å bli trekunstner. I 1976 

flyttet hun til Frankrike og har deltatt 

aktivt i det franske kunstmiljø i over 30 år.  

Tabarand har deltatt på flere nasjonale og 

internasjonale utstillinger. Skulpturene 

viser kvinner og kvinners ulike roller sett 

gjennom skulptørens øyne.  

Benytt anledningen til en ekstraordinær 

kunstopplevelse i bygdetunets 

stemningsfulle rom! 

    Utstillingen åpner den 14. juli 2013. 
 

De gamle flotte metallboksene 

 
Husker du de flotte metallboksene fra 

Sætre Kjeks? Eller pastillboksene fra 

Kielland dropsfabrik? Mange har sikkert 

tatt vare på disse kulturskattene. Vevelstad 

bygdetun viser frem utvalgte gjenstander 

fra perioden da produsentenes 

vareemballering var fokusert rundt 

eksklusivitet og estetikk. Neste gang du er 

på Coop’n – ta turen inn i kafeen hvor du 

ser monteret hvor disse flotte, gamle 

metallboksene er ustilt. Husk også å delta i 

en enkel gjettekonkurranse! Én av boksene 

i utstillingen er Festblandning; Hvor 

mange karameller ligger det i boksen? 

Husk å skrive deg inn i gjesteboken, og 

kanskje blir du den heldige vinner av et 

gavekort som kan benyttes i 

museumsbutikk på bygdetunet! Den 

heldige vinneren blir trukket på sesongens 

åpningsdag den 19. mai. 
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Gled dere til arrangementet  

Metallknipling og dåpstøy den 15. juni! 

             
Kom til bygdetunet denne dagen for å se 

og oppleve en fabelaktig kulturbærer – 

Ann Therese Ekeren Skari. Så lenge hun 

kan huske har Ann Therese hatt stor 

interesse for håndarbeid, og hun startet i 

2003 med produksjon og salg av 

dåpskjoler. På dåpskjoler finnes mye flott 

håndarbeid, og Ann Therese hadde gamle 

kjoler hun la frem som en liten utstilling. 

Mange fant veien til gårdsbutikken, og 

ganske snart ble lokalene for små. I 2008 

sto den gamle smia på gården restaurert, 

påbygd og klar for innflytting. Her ble det 

både systue og butikk i tillegg til et 

sjarmerende dåpsmuseum. I museet er hele 

dåpssamlingen utstilt: oppunder 200 

antikke objekter knyttet til dåp. Foruten 

dåpsgaver og bilder er både kjoler og luer, 

men også en rekke andre småplagg å finne 

i landets eneste dåpsmuseum. Ann Therese 

tar i mot bussgrupper med turister som får 

høre om dåpspåkledning gjennom tidene, 

tro og overtro knyttet til dåp og skikker og 

ritualer rundt dåpsbarnet. 

                  
 

Mange av plaggene i systua og butikken er 

dekorert med håndlagde blonder. Mest 

spesielt er nok metallkniplingene i ekte 

gull eller sølv. 

                
Dette er samme type blonder som finnes 

på mye brude- og dåpstøy fra 1600-tallet 

og fremover til utpå 1800-tallet. Ann 

Therese har lært teknikken og kan kopiere 

eller rekonstruere gamle mønstre, og 

demonstrerer teknikken for besøkende. 

Ann Therese Ekeren Skari er juryert 

medlem av Norske Husflidshåndverkere. 

Hun mottok i 2012 Innovasjonsprisen i 

Oppland og i 2013 ble hun tildelt Norsk 

Kulturarvs utmerkelse Olavsrosa "for 

videreføring av norsk dåpstradisjon 

gjennom produksjon og formidling i en 

god miljøkontekst." 

              

Kanskje noen av dere kjenner til Ann 

Therese fra arrangementet Damene på 

Gården? Arrangementet har hatt en bred 

omtale i Lev Landlig og er et årlig marked 

der alle gårdens bygninger tas i bruk som 

salgsarena for kunst, håndverk og 

lokalprodusert mat. 

Fotografiet som viser Ann Therese i 

aksjon må krediteres Torunn Brånå. De 

andre bildene krediteres Ann Therese 

Ekeren Skari) 
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MS Snøfjell – ny hurtigbåt i 

Vistenfjorden og Tjøttabassenget. 

 
Torghatten Nord sin nye hurtigbåt på 

Vistensteder og i Tjøttabassenget har fått 

navnet MS Snøfjell. Etter en 

navnekonkurranse har selskapet tatt 

utgangspunkt i et navneforslag fra Aud 

Pedersen på Visthus, og bestemt det nye 

navnet. 

 

 
 

I samtale med Erik Olsen i Torghatten 

Nord får vi opplyst at nybåten blir 

ferdigstilt fra verftet i slutten av mai, og de 

regner med at i månedsskiftet mai/juni er 

de ferdige med alle tester og fått båten 

nordover. Her vil det da bli opplæring av 

mannskapet, samt dåp, og de antar at båten 

er i drift i ruten sin i løpet av første halvdel 

av juni. 

                  
Vi gratulerer, og håper de reisende blir 

godt tjent med den nye hurtigbåten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra 

Nasjonalparkforvalter 
 

Innsamling av historier og kunnskap 

om gammel ferdsel i fjellet og varder – 

invitasjon til møte 

 
I Lomsdal-Visten finnes det mange spor 

etter gammel tids ferdsel, gamle varder av 

både samisk og norsk opprinnelse. Disse 

kunne ha ulike funksjoner og betydninger 

og til enkelte er det også knyttet spesielle 

historier og hendelser.  

Nasjonalparkforvaltninga arbeider med et 

prosjekt for å samle inn og dokumentere 

denne historien og bruken av fjellene. Det 

ene er å formidle dette videre, i tillegg skal 

vi lage en egen sti/vardeplan for 

nasjonalparken som skal angi hvilke 

traseer som skal merkes opp med slike 

tradisjonsvarder. Vi trenger derfor din 

hjelp til å samle inn disse opplysningene, 

hvor denne ferdselen foregikk og hvor vi i 

dag kan finne gamle varder. Vi vil også ha 

innspill på hvilke stier/traseer som man i 

dag lokalt vil prioritere for merking og 

varding. 

 

Vi inviterer derfor til en samling torsdag 

23. mai kl 17.00-20.00 på Rådhuset, 

biblioteket. Vi stiller med kaffe og noe å 

bite i og håper du har anledning å delta og 

gi innspill til dette arbeidet.  Velkommen! 

 

Rolf Jøran Forsmo 

Nasjonalparkforvalter  

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 

 

Tlf:  41526789 

fmnorfo@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/Lomsdal-Visten 

http://lomsdalvisten.wordpress.com/ 
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Informasjon fra Helgelandskraft 

AS om Prosjekt Kraftforsyning 

Sør – Helgeland 

 
Som dere sikkert allerede har registrert så 

er bygging av den nye kraftlinjen som skal 

gå fra Tangvik til Andalsvågen i Vevelstad 

kommune samt Lundstranda til Skåren i 

Brønnøy kommune allerede i gang. 

Entreprenøren til HelgelandsKraft AS, 

Brødrene Hals AS, startet innkjøring av 

maskiner i begynnelsen av april og de 

første mastene er allerede reist i terrenget. 

 

Sikkerhet er viktig! 

I forbindelse med bygging av denne 

kraftlinjen så må vi benytte sprengstoff for 

å lage stolpehull ca 2,5 meter ned i fjellet. 

Dette medfører at anleggsområdet langs 

linjetraseen er en risikosone der vi ikke 

ønsker unødvendig ferdsel av mennesker. 

Det vil bli gitt signal før hver 

sprengladning gjennomføres og da er det 

svært viktig å holde avstand på minst 100 

meter i radius fra anleggsområdet. Hvis det 

er behov for eksempel å krysse kraftlinjen 

mens det pågår arbeid så er det svært 

viktig at man gir signal til de personene 

som arbeider der slik at de er klar over at 

det befinner seg mennesker i området. 

 

Det vil bli benyttet fire lagerområder til 

forsyning av materiell til linjetraseen. To 

av disse ligger i Vevelstad kommune 

(Visthus og Andalsvågen). All transport 

fra disse lagerområdene vil skje ved hjelp 

av helikopter. I den anledning så vil vi be 

alle unngå å være under hengende last fra 

helikopter. Helikopterpiloten skal 

selvfølgelig unngå å fly over personer eller 

kjøretøy, men det kan oppstå tilfeller der 

piloten ikke ser personer i for eksempel 

terrenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helikopterbase 

I forbindelse med byggingen av kraftlinjen 

så har HeliScan etablert helikopterbase på 

Sandvik i Brønnøy kommune. Disse 

helikoptrene kan også leies av andre som 

måtte ha behov for helikoptertransport. 

Løftekapasiteten til HeliScan sine 

helikoptre varierer mellom 1,3 tonn til 2,9 

tonn mens de kan fly fem personer 

samtidig pr tur. 

 

Hvis noen har behov for kontakt med 

prosjektet så kan prosjektleder hos 

HelgelandsKraft AS, Pål Wikran Vassvik, 

kontaktes; tlf 95 17 31 48 eller e-post 

paal.vassvik@helgelandskraft.no 

 

                      
 

 

mailto:paal.vassvik@helgelandskraft.no
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Orientering fra Karrieresenteret 

 

Karriereveiledning – profesjonell 

støtte ved skole, utdanning eller 

yrkesvalg 

 
 
Noen ganger i livet kan det være 

utfordrende å ta viktige avgjørelser som 

angår yrkesvalg, skole og utdanning. 

Årsakene kan være mange. Noen av oss er 

rett og slett usikre på hva som passer for 

oss, våre interesser og vår kompetanse. 

Andre ganger kan sykdom, helseplager 

eller andre utfordringer gjøre det vanskelig 

for oss å fortsette å jobbe med det vi før 

har gjort. Andre har masse erfaring, men 

har få eller ingen formelle papirer som 

bekrefter kompetansen. Karrieresenteret 

Sør Helgeland ble etablert i november i 

fjor, for å være en profesjonell støtte til de 

som trenger veiledning i slike utfordrende 

valgsituasjoner. Senteret har kontor i 

Brønnøysund, men er et tilbud til 

innbyggerne i alle kommunene på Sør 

Helgeland. Ved Karrieresenteret kan du få 

veiledning dersom du: 

 

- Vurderer fortsatt skolegang eller å 

ta utdanning 

- Vil bytte jobb eller søker nye 

utfordringer i arbeidslivet 

- Ønsker å få dokumenter for din 

realkompetanse  

- Søker en profesjonell samtalepartner 

for å diskutere ulike valg – yrke, skole 

eller utdanning 

                          

 

 

 

Karrieresenteret er et tilbud for både unge 

og voksne, men elever som går i barne- og 

ungdomsskolen eller på videregående 

skole bør i første benytte seg av skolens 

rådgivningstjenester. En 

veiledningssamtale ved Karrieresenteret 

kan for eksempel dreie seg om: 

- Kartlegging av interesser, behov og 

verdier i forbindelse med yrkesvalg 

- Utdanningsvalg i forhold til 

framtidig yrke 

- Hva som kreves i ulike yrker 

- Jobbsøknad, CV og intervju 

- Kartlegging av 

kompetanse/realkompetansevurderi

ng 

- Vurdering av rett til utdanning 

- Søknadsprosess i forhold skole og 

utdanning 

Tjenesten er upartisk, nøytral og gratis! 

Dersom du vil vite mer om 

Karrieresenteret finner du ytterligere 

informasjon her: 

www.karrierenordland.no 

Du kan kontakte Karrieresenteret på 

følgende måter: 

Besøksadresse: 
Havnegata 40n (ved TD) 

8900 Brønnøysund 

Telefon: 974 00 250 

e-post:  

karrieresenter.sorhelgeland@nfk.no 

 

 

http://www.karrierenordland.no/
mailto:karrieresenter.sorhelgeland@nfk.no
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Sør-Helgeland Opplæringskontor 
 

Brønnøysund, 15.04.13  

 

Til 

Medlemmene i Sør-Helgeland Opplæringskontor 

 

Nytt opplæringskontor 

Fra 01.01.13 er Sør-Helgeland Opplæringskontor (SHOK) etablert som egen juridisk enhet ved en 

virksomhetsoverdragelse av Torgar Opplæringskontor fra Torgar Næringshage AS. SHOK er organisert 

som en forening der fagrådgiverne Stig Kvalø og Johnny Snapa er ansatt. Stig Kvalø er ansatt som daglig 

leder.  

 

SHOK leier fortsatt lokaler av Torgar Næringshage AS, men vil i løpet av våren 2013 flytte til 

Brønnøysund videregående skole. Vi ser mange fordeler i det å være lokalisert nærmere den videregående 

skolen og det nyopprettede Karrieresenteret Sør-Helgeland. 

 

Lærling og lærebedrift 

Gjennom etableringen av Sør-Helgeland Opplæringskontor har vi fått med oss alle tidligere 

medlemsbedrifter og deres inngåtte lære- og opplæringskontrakter. Disse kontraktene vil bli fulgt opp på 

den samme gode måten som tidligere. Dette innebærer ca. 6 årlige besøk ute i bedrift med oppfølging og 

kontroll av opplæringen i henhold til opplæringsloven og læreplanene for den enkelte lærling. Dette er 

grundig formulert i vedtektene for Sør-Helgeland Opplæringskontor, som ble vedtatt på stiftelsesmøtet 

den 18.12.12. og revidert på første ordinære årsmøte den 12.02.13. 

 

Lærlingtilskudd 

SHOK har vedtatt at lærlingtilskuddet til medlemmene skal betales ut senest innen en måned etter at vi har 

fått utbetaling fra Nordland fylkeskommune. I praksis betyr dette senest innen 1. juli og 1. februar. På 

årsmøtet ble fordelingsnøkkelen mellom lærebedriftene og SHOK fastsatt til 45/55 der 5 % av SHOK sin 

del avsettes på et kursfond for lærebedrift/ lærling.  

 

Opplæringskontoret beklager den ugunstige situasjonen som våre medlemsbedrifter kom i gjennom 

refinansieringen av Torgar Næringshage AS sommeren 2012. Torgar Næringshage AS har ansvaret for å 

betale ut lærlingtilskuddene til og med 2. halvdel av 2012. 

 

Medlemskontingent i SHOK 

Det er vedtatt at medlemsbedriftene i Sør-Helgeland Opplæringskontor skal betale en årlig 

medlemskontingent på kr. 500,-. Medlemskontingenten for de medlemmene som har ansatt lærling trekkes 

fra lærlingtilskuddet som utbetales i juli 2013. De medlemmene som ikke har ansatt lærling vil motta en 

faktura på medlemskapet. 
 
Sør-Helgeland Opplæringskontor   Stig Kvalø mobil: 907 25 769 
Toft   e-post: stig@shok.no 
8909 Brønnøysund   Johnny Snapa mobil: 926 55 910 
E-post: post@shok.no  e-post: johnny@shok.no 
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Sør-Helgeland Opplæringskontor 
 

Utmelding 

Ved eventuell utmelding av medlemskapet står følgende i våre vedtekter; ”Utmelding fra 

opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt 

gjennom/ med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier 

opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet.” 

  

Virksomhetsplan 

Sør-Helgeland Opplæringskontor vil øke aktiviteten og samarbeidet med skolene, kommunene og 

næringslivet for å oppfylle formålet om å utdanne dyktige fagarbeidere som det er behov for i regionen. Vi 

skal bidra til rekruttering av godt kvalifiserte arbeidstakere og øke kompetansenivået hos våre 

medlemsbedrifter. Alle våre medlemsbedrifter skal være godkjent som opplæringsbedrift. Kvalifiseringen 

til dette skjer gjennom kursing og godkjenning fra Nordland fylkeskommune ved Utdanningsavdelingen. 

 

Vi håper at deres bedrift ser nytten av å være medlem hos oss og at vi sammen kan bidra til å rekruttere og 

utdanne gode fagarbeidere.  

  

 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

 

Stig Kvalø 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sør-Helgeland Opplæringskontor   Stig Kvalø mobil: 907 25 769 
Toft   e-post: stig@shok.no 
8909 Brønnøysund   Johnny Snapa mobil: 926 55 910 
E-post: post@shok.no  e-post: johnny@shok.no 
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Annonse: 
 

Velkommen til oss!  

Du finner oss «rett rundt hjørnet»  
I tillegg til å treffe oss på våre bankkontorer, kan du også utføre dine daglige  

bankærend i Post i butikk. Du kan gjøre uttak, foreta innskudd og betale giroer hos  

Coop Marked Vevelstad. 

 

I Post i Butikk kan du:  
_____________________________________________________________________________________

______________  

UTTAK                          – inntil 25 000 kroner fra konto du disponerer  

INNSKUDD                  – inntil 25 000 kroner på konto du disponerer  

GIRO UTBETALING   – inntil 50 000 kroner per giro  

GIRO INNBETALING – inntil 200 000 kroner per giro 

 

 Som kunde i DNB betaler du:  
__________________________________________________________________________________________________ 
Kr 0,– for uttak*  

Kr 0,– for innskudd*  

Kr 0,– for giro utbetaling når du foretar innskudd på konto i DNB eller hever giroen kontant ved bruk av 

ditt DNB-kort  

Kr 35,– for giro innbetaling ved bruk av ditt DNB-kort 

 

* Ved uttak/innskudd med kort, må du benytte pin-kode.  

Du kan gjøre uttak uten kort ved å legitimere deg med pass eller førerkort. 

  

Ta gjerne kontakt med av våre rådgivere i DNB, Brønnøysund, per telefon eller e-post dersom du har 

spørsmål. 

 

Ben Andre Graven.  

Mob: +47 991 29 163  

E-post: ben.andre.graven@nordlandsbanken.no 

  

Kjell Rune Stavang 

Mob: +47 930 00 503  

E-post: kjell.rune.stavang@nordlandsbanken.no   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lill Kristin Leitvoll                                                                                                                                                                                                                                 

Mob: +47 941 43 783 

E-post: lill.kristin.leitvoll@nordlandsbanken.no 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

mailto:ben.andre.graven@nordlandsbanken.no
mailto:kjell.rune.stavang@nordlandsbanken.no
mailto:lill.kristin.leitvoll@nordlandsbanken.no
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Sesongåpning på Vevelstad 
bygdetun 

2013 
 

Hjertelig velkommen til sesongåpning på 
bygdetunet  

den 19. mai kl. 10:00!  
 

Skattejakt for barn 
Tombola med et bugnende premiebord 

Konkurranse av ulike slag 
Salg av mat og kaffe 

 
Vi håper det blir en interessant og 

spennende dag  
for store og små! 
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Program for 17. mai 
17. mai på Vevelstad 

 

        kl.  10.00 Gudstjeneste Vevelstad kirke 

 ❦  Kransnedleggelse for de falne 

                                

   Ca.kl. 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 

                                  
         kl. 13.00  Middagssalget starter på Allbrukshuset 

❦  Meny: Hjemmelaget 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        

                                          
         kl. 12.30    Oppmøte på Visthus Ungdomshus  

 

         kl. 13.00      Toget starter fra ungdomshuset 

 

         kl. 14.00   Middagssalg på ungdomshuset, inkludert kaffe og kaker   

                                                                            

Etter middagen: Leker for store og små på skoleplassen (værforbehold) 

  Quiz inne på huset 

Salg av kaffe, kaker, is, brus, og pølser. 

Loddsalg 

Velkommen!                                 17.mai - komiteen  


