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Jeg har nå vært i Vevelstad kommune i litt over to måneder, og det er mye spennende som 
skjer i kommunen. Selv om jeg ikke har vært i jobben i lang tid, så synes jeg at arbeidsdagene 
har vært spennende og interessante. Jeg har møtt mange hyggelige kollegaer, folkevalgte 
og innbyggere. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet mot å nå kommunens mål, og være 
bidragsyter for å videreutvikle lokalsamfunnet og de tjenestene som kommunen leverer til våre 
innbyggere.

Det er startet opp et arbeid for å utrede muligheten for et oppvekstsenter i kommunen, og 
arbeidet har vært intensivert de siste månedene. I arbeidet med å utrede muligheter for et 
oppvekstsenter, har vi valgt å gå bredt ut og invitert innbyggerne med å komme med innspill 
til prosessen. Vi har jobbet systematisk, og kartlagt nåværende situasjon og et mer formalisert 
samarbeid mellom sektorene enn dagens situasjon, samt et rent oppvekstsenter. Her har vi 
vektlagt fordeler og ulemper med de tre ulike alternativene. Resultatet av arbeidet vil være en 
del av strategikonferansen som arrangeres hvert år mellom administrasjonen og politikerne. 
Det er spennende å se på muligheter som vil forbedre våre tjenester, samt å kartlegge og 
bevare det vi allerede er gode på. Det er en viktig balansegang som vi må ta hensyn til.

Denne våren har det også blitt jobbet intensivt med næringsutvikling i kommunen, og 
administrasjonen og politikerne har stort fokus på å klare å få til nyetableringer av næring i 
kommunen. Det er noen forutsetninger som må være på plass for å komme helt i mål. Det 
å klare å få etablert et settefiskanlegg i Vevelstad vil gi mange positive ringvirkninger for 
kommunen. Lykkes vi i dette arbeidet vil kommunen få flere innbyggere, flere arbeidsplasser 
og høyere inntekt som igjen vil komme innbyggerne til gode med større kapasitet til nye 
investeringer og videreutvikling av tjenestene som kommunen leverer. 
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En annen viktig sak som jeg ønsker å trekke frem er Regional Transportplan, der hvor 
administrasjonen og politikerne jobber målrettet for å få bro til Hamnøya inn på planen for de 
neste årene. Lykkes vi med å få realisert en bro til Hamnøya, vil det gi mange muligheter for 
kommunen. En bro vil være lønnsomt for næringslivet i kommunen, gi tilgang på nye arealer 
for reiseliv og tilgang på nye boligområder som kommunen trenger.

Vi går nå inn i en tid hvor det blir økt aktivitet og mange feriegjester som kommer til Vevelstad. 
Jeg håper vi tar gjestene godt imot, og at vi får en fin turistsesong i kommunen. Jeg vil benytte 
anledningen til å ønske alle en riktig fin sommer, og jeg håper ferien gir rom for avslapping og 
kvalitetstid sammen med naboer, venner, familie og bekjente.

Med vennlig hilsen

Renate Mathisen



Bjørn Erik Jansen

Ved årsmøtet i beitelaget ble det tatt 
opp at utmarksgjerdet som ble satt opp 
på 90- tallet, begynner å trenge vedli-
kehold for å holde beitedyr ute fra inn-
marksbeite 
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Vi må rigge oss for framtida

Fylkesrådet mener det er viktig å bistå Vevelstad 
kommune i sitt arbeid for å bedre kommunens 
og næringslivets utviklingsevne og flere robuste 
arbeidsplasser.

Alle skal med

Målet er å øke kommunens attraktivt, utvikle 
eksisterende næringsliv, tiltrekke seg nye 
etablerere og sørge for flere innbyggere i 
Vevelstad. 

Prosjektet skal gjøre kommunen interessant i et 
regional, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

For lokalsamfunnet er det et mål at eksisterende 
næringsliv tar aktive grep for å utvikle egen drift 
for å møte framtidens krav og behov.

Det er satt av totalt litt over 9 millioner kroner i 
prosjektet, som skal gå over tre år.

For å nå målene, trenger vi å få med engasjerte 
innbyggere, næringslivet og privatpersoner som 
har lyst til å bidra til å gjøre Vevelstad til en enda 
bedre plass å leve. 

Derfor kommer vi til å invitere til åpne møter 
i løpet av forsommeren og høsten, slik vi kan 
få inn kreative og framoverlente innspill til 
aktiviteter.

Det skjer store endringer i samfunnet for tida, og i Vevelstad må vi ta nye grep for 
å sikre nye arbeidsplasser. Til dette arbeidet har Vevelstad kommune fått støtte 
fra Nordland fylkeskommune på 6 millioner kroner i omstillingsmidler.

Nå starter arbeidet

Bjørn Erik Jansen



PS 21/2022 2. gangs behandling- Avtale om PS 21/2022 2. gangs behandling- Avtale om 
vann - Vevelstad Settfisk AS og Vevelstad vann - Vevelstad Settfisk AS og Vevelstad 
kommune kommune 

• Vevelstad kommune inngår avtale med 
Vevelstad Settefisk AS om levering av råvann 
til produksjon av settefisk.

PS 22/2022 Mandat og overordnet PS 22/2022 Mandat og overordnet 
prosjektbeskrivelse - Omstillingsprosjektetprosjektbeskrivelse - Omstillingsprosjektet

• • Det overordnede mandatet og Det overordnede mandatet og 
prosjektbeskrivelsen for omstillingsprosjektet prosjektbeskrivelsen for omstillingsprosjektet 
vedtas som overordnet styringsdokument for vedtas som overordnet styringsdokument for 
prosjektet.prosjektet.

• • Kommunestyret velger Ronald Bjøru Kommunestyret velger Ronald Bjøru 
og Ingrid Andreassen som politiske og Ingrid Andreassen som politiske 
representanter i styringsgruppa.representanter i styringsgruppa.

PS 23/2022 PS 23/2022 Eierskapskontroll og Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland forvaltningsrevisjon i Søndre Helgeland 
Miljøverk IKSMiljøverk IKS

• • Kommunestyret slutter seg til Kommunestyret slutter seg til 
kontrollutvalgets uttalelse.kontrollutvalgets uttalelse.

• • Kontrollutvalget understreker imidlertid Kontrollutvalget understreker imidlertid 
at kommunestyret, som har det øverste at kommunestyret, som har det øverste 
ansvaret for å kontrollere kommunens ansvaret for å kontrollere kommunens 
virksomhet, vurderer både rapporten og virksomhet, vurderer både rapporten og 
kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, 
og at utvalgets innstilling selvsagt ikke og at utvalgets innstilling selvsagt ikke 
utelukker at kommunestyret har egne utelukker at kommunestyret har egne 
merknader.merknader.

• • Avslutningsvis bemerkes det fra Avslutningsvis bemerkes det fra 
kontrollutvalgets side at et av kontrollutvalgets side at et av 
hovedformålene med kontrollarbeidet hovedformålene med kontrollarbeidet 
i kommunen er, å bidra til læring og i kommunen er, å bidra til læring og 
kvalitetsforbedring over tid.   kvalitetsforbedring over tid.   

Utvalgets innfallsvinkel er derfor at Utvalgets innfallsvinkel er derfor at 
eventuelle avvik først og fremst bør betraktes eventuelle avvik først og fremst bør betraktes 
i et systemperspektiv.i et systemperspektiv.

PS 24/2022 Shmil - plassering av tomtPS 24/2022 Shmil - plassering av tomt

• • Saken utsettes i påvente av skriftlig Saken utsettes i påvente av skriftlig 
informasjon fra Brønnøy Brannnvesen informasjon fra Brønnøy Brannnvesen 
vedrørende beliggenhet.vedrørende beliggenhet.

PS 25/2022 Prosjektorientering PS 25/2022 Prosjektorientering 
Brannstasjon, Barnehage og BrannbilBrannstasjon, Barnehage og Brannbil

• • Saken tas til orientering.Saken tas til orientering.

PS 26/2022 Utredning av gebyr for PS 26/2022 Utredning av gebyr for 
boligtilsyn og feiing 2021 og 2022boligtilsyn og feiing 2021 og 2022

• • Brannforebyggende gebyr for allBrannforebyggende gebyr for alle typer bygg 
settes som følger for 2021:

 a. Brønnøy kommune 585 kr + mva

     b. Vega og Vevelstad kommune 612 kr. +  
 mva

• Gebyr økning etter 2022 gjøres hvert år etter 
forutgående år sin konsumprisindeks.

• Fra og med desember 2021 ansettes 
det en ny brannforebygger i seksjon 
boligbrannsikkerhet.

• Timesats for § 10 andre tjenester i 
gebyrforskriften, settes til kr.850 pr. time 
pluss mva. for faktisk medgått arbeidstid og 
reisetid, tidligere verk og bruk. Skattesats i 
Vevelstad kommune 7 promille.
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Kommunestyremøte 12. mai 2022

Politiske saker



PS 27/2022 Lokal forskrift om gebyr for PS 27/2022 Lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og 
feiing av fyringsanleggfeiing av fyringsanlegg

• • Vevelstad kommune vedtar revidert lokal Vevelstad kommune vedtar revidert lokal 
forskrift om gebyr for gjennomføring forskrift om gebyr for gjennomføring 
av lovbestemt tilsyn med og feiing av av lovbestemt tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg.fyringsanlegg.

• • Forskriften trer i kraft fra den er vedtatt av Forskriften trer i kraft fra den er vedtatt av 
kommunestyret.kommunestyret.

PS 28/2022 Orientering om innspill til PS 28/2022 Orientering om innspill til 
behandling av reguleringsplan Andalsvåg behandling av reguleringsplan Andalsvåg 
næringsområdenæringsområde

• • Høring om forslag til reguleringsplan Høring om forslag til reguleringsplan 
Andalsvågen næringsområde trekkes tilbake.Andalsvågen næringsområde trekkes tilbake.

• • Påkrevde endringer i planen avklares med Påkrevde endringer i planen avklares med 
overordnede myndigheteroverordnede myndigheter

• • Det opprinnelige reguleringsutkastet med Det opprinnelige reguleringsutkastet med 
adkomstvei, fyllinger og landbase og uten adkomstvei, fyllinger og landbase og uten 
BAN- markerte områder nærmest FV17 BAN- markerte områder nærmest FV17 
brukes som et innspill til kommuneplanens brukes som et innspill til kommuneplanens 
arealdel.arealdel.

• • Ken-Richard Hansen velges som politisk Ken-Richard Hansen velges som politisk 
representant til en arbeidsgruppe for representant til en arbeidsgruppe for 
utarbeidelse avnytt høringsforslag.utarbeidelse avnytt høringsforslag.

PS 29/2022 Klage på vedtak - bruksendring PS 29/2022 Klage på vedtak - bruksendring 
fra næring til fritid - 1816/2/46fra næring til fritid - 1816/2/46

• • Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for bruksendring fra næring til fritidsformål for bruksendring fra næring til fritidsformål 
for den bebygde eiendommen 1816/2/46 for den bebygde eiendommen 1816/2/46 
avslås i hht. PBL § 19-2, 2. ledd.avslås i hht. PBL § 19-2, 2. ledd.

PS 30/2022 Valg av prinsipp for oppfølging PS 30/2022 Valg av prinsipp for oppfølging 
av tiltak på gnr.13/bnr.17 og 36av tiltak på gnr.13/bnr.17 og 36

• • Kommunen gjør ulovlighets oppfølging Kommunen gjør ulovlighets oppfølging 
av tiltak mudring, deponering av av tiltak mudring, deponering av 
mudringsmasse på land (gnr. 13/bnr.1) mudringsmasse på land (gnr. 13/bnr.1) 
og etablering av støttemur med båtstø og etablering av støttemur med båtstø 
knyttet til gnr. 13/ bnr. 17 og 36 i Vevelstad knyttet til gnr. 13/ bnr. 17 og 36 i Vevelstad 
kommune, Nordvika havn.kommune, Nordvika havn.

• • Kommunedirektøren får fullmakt til å Kommunedirektøren får fullmakt til å 
engasjere juridisk bistand.engasjere juridisk bistand.

PS 31/2022 Svar på høring bedre PS 31/2022 Svar på høring bedre 
polititjenester og beredskappolititjenester og beredskap

• • Kommunedirektøren får fullmakt til å sende Kommunedirektøren får fullmakt til å sende 
inn svar på høringen om bedre polititjenester inn svar på høringen om bedre polititjenester 
og beredskap slik som beskrevet i og beredskap slik som beskrevet i 
vurderingen under. vurderingen under. 

PS 32/2022 Endring av minstearealet for PS 32/2022 Endring av minstearealet for 
elgvaldene Visthus/Stokka og Lauknes/elgvaldene Visthus/Stokka og Lauknes/
AndalAndal

• • Ut fra søknader vedtas det at minstearealet Ut fra søknader vedtas det at minstearealet 
for elg endres som følgende:for elg endres som følgende:

 Minstearealet for elgvaldet Visthus/  Minstearealet for elgvaldet Visthus/ 
 Stokka endres fra 2000 da til 1400 da pr.   Stokka endres fra 2000 da til 1400 da pr.  
 dyr. dyr.

 Minstearealet for elgvaldet Lauknes/  Minstearealet for elgvaldet Lauknes/ 
 Andal endres fra 4000 da til 2000 da pr.   Andal endres fra 4000 da til 2000 da pr.  
 dyr. dyr.

 Endringen skal gjelde fra og med    Endringen skal gjelde fra og med   
 jaktsesongen 2022/2023. jaktsesongen 2022/2023.

 Lokal forskrift endres tilsvarende.    Lokal forskrift endres tilsvarende.   
 Vedtaket hjemles i Hjorteviltforskriftens    Vedtaket hjemles i Hjorteviltforskriftens   
 §6.  §6. 
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PS 33/2022 Elgjakt på eiendommen PS 33/2022 Elgjakt på eiendommen 
LaksmarkLaksmark

• • Med hjemmel i kommunens vilkår, viltloven Med hjemmel i kommunens vilkår, viltloven 
og dens forskrifter i samsvar med denne, og dens forskrifter i samsvar med denne, 
samt vernebestemmelser i forskrift om samt vernebestemmelser i forskrift om 
Lomsdal/Visten nasjonalpark, innføres Lomsdal/Visten nasjonalpark, innføres 
nye krav til jakt i eiendommen Laksmark i nye krav til jakt i eiendommen Laksmark i 
Vevelstad kommune.Vevelstad kommune.

• • Det vises til dokumentene:Det vises til dokumentene:

 «Rutiner for gjennomføring av elgjakt   «Rutiner for gjennomføring av elgjakt  
 på eiendommen Laksmark i Vevelstad   på eiendommen Laksmark i Vevelstad  
 kommune», med endringer fremkommet   kommune», med endringer fremkommet  
 i formannskapet. i formannskapet.

 «Søknad om elgjakt på eiendommen   «Søknad om elgjakt på eiendommen  
 Laksmark i Vevelstad kommune» og   Laksmark i Vevelstad kommune» og  
 «Leiekontrakt for elgjakt på eiendommen   «Leiekontrakt for elgjakt på eiendommen  
 Laksmark i Vevelstad kommune» Laksmark i Vevelstad kommune»

 Dokumentene gjelder f.o.m. jaktåret   Dokumentene gjelder f.o.m. jaktåret  
 2022/2023. 2022/2023.

PS 34/2022 Medlemskap i PS 34/2022 Medlemskap i 
næringsforeningernæringsforeninger

• • Vevelstad kommune søker medlemskap Vevelstad kommune søker medlemskap 
i Alstahaug Næringsforening og Brønnøy i Alstahaug Næringsforening og Brønnøy 
Næringsforum, Kontingent og serviceavgift Næringsforum, Kontingent og serviceavgift 
for begge foreningene er på totalt kr. 42 138 for begge foreningene er på totalt kr. 42 138 
for 2022.for 2022.

• • For inneværende år dekkes utgiften For inneværende år dekkes utgiften 
over omstillingsprosjektet, mens det for over omstillingsprosjektet, mens det for 
2023 innarbeides i ordinært budsjett for 2023 innarbeides i ordinært budsjett for 
næringsarbeid.næringsarbeid.

PS 35/2022 Ekstraordinære PS 35/2022 Ekstraordinære 
kompensasjonsmidler runde 6 - 553.68Nkompensasjonsmidler runde 6 - 553.68N

• • Vevelstad Gjestegård og Rorbuer tildeles en Vevelstad Gjestegård og Rorbuer tildeles en 
kompensasjon på kr. 120.000.kompensasjon på kr. 120.000.

• • Handelsstedet Forvik tildeles en Handelsstedet Forvik tildeles en 
kompensasjon på kr. 32.530.kompensasjon på kr. 32.530.

• • Øvrige søkere avslås da de ikke Øvrige søkere avslås da de ikke 
tilfredsstiller kravene i utlysningsteksten og tilfredsstiller kravene i utlysningsteksten og 
retningslinjene som er satt av Kommunal- og retningslinjene som er satt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.moderniseringsdepartementet.

• • Resterende beløp, kr. 113.470 lyses ut i en Resterende beløp, kr. 113.470 lyses ut i en 
ny søknadsrunde, uten at bedrifter med ny søknadsrunde, uten at bedrifter med 
bestemte næringskoder har prioritet.bestemte næringskoder har prioritet.

PS 36/2022 Trollfjell Geopark - støtte til PS 36/2022 Trollfjell Geopark - støtte til 
arbeidet med å beholde UNESCO-statusenarbeidet med å beholde UNESCO-statusen

• • Vevelstad kommune støtter Trollfjell Vevelstad kommune støtter Trollfjell 
Geopark med kr. 35.000 til arbeidet med Geopark med kr. 35.000 til arbeidet med 
revalideringen av status som UNESCO Global revalideringen av status som UNESCO Global 
Geopark.Geopark.

• • Støtten forutsetter fullfinansiering slik det er Støtten forutsetter fullfinansiering slik det er 
beskrevet i budsjettet for revalideringen.beskrevet i budsjettet for revalideringen.

• • Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

PS 37/2022 Søknad om støtte til PS 37/2022 Søknad om støtte til 
gründersatsing på Sør-Helgelandgründersatsing på Sør-Helgeland

• • Vevelstad kommune bevilger kr. 35.006 Vevelstad kommune bevilger kr. 35.006 
til Kunnskapsparken Helgeland som til Kunnskapsparken Helgeland som 
delfinansiering avprosjektet GNISTEN. delfinansiering avprosjektet GNISTEN. 
Støtten innvilges på vilkår om fullfinansiering.Støtten innvilges på vilkår om fullfinansiering.

• • Tilsagnet finansieres over disposisjonsfond Tilsagnet finansieres over disposisjonsfond 
og er gyldig t.o.m. 31.12.2022.og er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

PS 38/2022 Suppleringsvalg til styrer, råd PS 38/2022 Suppleringsvalg til styrer, råd 
og utvalgog utvalg

• • Fast representant til kommunestyret velges: Fast representant til kommunestyret velges: 
Vegard Fønnebø StrandVegard Fønnebø Strand

• • Vararepresentant til formannskapet velges: Vararepresentant til formannskapet velges: 
Asbjørn SørfjordAsbjørn Sørfjord

• • Fast representant til styret for Fast representant til styret for 
Frivilligsentralen velges: Maren FjordholmFrivilligsentralen velges: Maren Fjordholm

• • Varamedlem for Maren Fjordholm velges: Varamedlem for Maren Fjordholm velges: 
Rune IngebrigtsenRune Ingebrigtsen
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PS 39/2022 Suppleringsvalg til SHMIL’s PS 39/2022 Suppleringsvalg til SHMIL’s 
representantskaprepresentantskap

• • Ronald Bjøru velges som 2. vararepresentant Ronald Bjøru velges som 2. vararepresentant 
til SHMIL’s representantskap.til SHMIL’s representantskap.

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

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

PS 40/2022 Forskrift om godtgjøring til PS 40/2022 Forskrift om godtgjøring til 
folkevalgtefolkevalgte

• • Forskrift om godtgjøring til folkevalgte Forskrift om godtgjøring til folkevalgte 
vedtas.vedtas.
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FOR Å LESE VEDTAKENE SOM ER 
BLITT GJORT

Gå inn på www.vevelstad.kommu-
ne.no

Klikk på blå knapp «innsyn»

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

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

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

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

Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt. 

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

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



Vevelstad beitelag vil gi et tilskudd på kr 2 pr meter gjerde til grunneier/leietaker/driver, for 
å gå over og vedlikeholde sine parseller med utmarks/skranke-gjerde mot fjellet i Vevelstad. 
Det som trenges å gjøre, er at man går over gjerdet og fjerner trær og buskas som har vokst 
gjennom nettingen, bytter/slår ned påler som er brukket/kommet opp. Bytte netting der det 
er hull i den og ordner der det er skader i bekkefar. Generelt å gjøre at gjerdet er ”tett” mot at 
beitedyr trenger gjennom fra utmark til innmark med de problemer dette medfører.

De som utfører dette kan sende en e-post til Jørgen Enoksen, og bekrefte at gjerdet 
for eiendommen er gått over og er i orden, samt antall meter gjerde (skritte opp) og 
kontonummer bidraget skal overføres til.

E-postadresse til Jørgen (kasserer) er:

jomarte@online.no

Ved årsmøtet i beitelaget ble det tatt opp at utmarksgjerdet som ble satt opp 
på 90- tallet, begynner å trenge vedlikehold for å holde beitedyr ute fra  
innmarksbeite

Beitelagets Årsmøte
Øyvind Solsem
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Det har vært årsmøte i Vevelstad Båtlag, i båtlagets 
klubbhus, onsdag 20.04.22 kl 19:30 

Det nye styret er:

Formann  Ivar Vevelstad

Styremedlem  Eilif Vasseng

Styremedlem  Audun L Olsen

Styremedlem  Oddrun Moxnes

Styremedlem  Hans Aspvik

1. Vara   Raymond Sommer

2. Vara   Eilif Peder Tro Nergård

3. Vara   Bjørn Skar

Revisorer  Ole Johnny Vevelstad

                Jan Edgar Kristiansen

Valgnemnd  Eilert Vevelstad

                    Magne Fiveltun

Henviser  de som har Facebook til å gå inn på 
gruppen til båtlaget.

Årsmøte i Vevelstad Båtlag

Illustrasjon

Ivar Vevelstad

Ivar Smith-Nilsen
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Vevelstad Idrettslag

Mailøpet

5-7. klasse spiller fotball med Martin og Jorne som trenere. De begynner å bli mange og ser ut til å 
ha det gøy sammen. Vi er ikke klare for å stille i serie enda, men håper på å kunne være med på en 
helge-cup. 

Ingrid tøyer stive kropper med Yoga, og Kirsti har allidrett med de minste. Det er en stor og ivrig 
gjeng som møter opp hver torsdag. Barn fra 3 til 10 år blir utfordret i ulike aktiviteter og turn.

Mai-løpene ha endelig gått som vanlig igjen. Vi kan ikke skryte så mye av været, men oppmøtet er 
upåklagelig. Det er flott å se hvor mange som trosser vind og vær, og på tross av været smaker det 
allikevel godt med en is eller to. For mange er det første gang de løper, da vi ikke har hatt mulighet 
til å arrangere mai-løp de siste årene. Vi har dessverre ikke nok startnumre på grunn av stor pågang, 
så dette skal vi fikse til neste år.

Når Vevelstaddagene går av stabelen, vil idrettslaget arrangere Vikingleker på idrettsplassen. Det 
vil bli mye av de samme lekene som i 2019 og det vil bli grilling. Vi ser frem til en super dag med 
forhåpentligvis godt vær og mange deltagere.

Det blir snart lagt ut nye turbøker i postkassene og vi håper mange vil ta turen innom i løpet av 
året. Vi har mange flotte turmål i Vevelstad og det blir nå lagt til rette for lettere adkomst opp til          
Trollpikken.

Vi ser frem til et aktivt år i 
idrettslaget.

Denne våren har det endelig vært mye aktivitet i idrettslaget.

Vevelstadt Idrettslag
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Strandrydding

Kurs i sangteknikk

Etter et par års pause ble det endelig mulighet til å ha   
strandrydding igjen. Skolen og frivilligsentralen gikk ut mannsterk 
i nokså utrivelig vær den 12. mai. Strand, veikant og turstiområde, 
fra Forvik til og med Slåttvik/Åsmyra ble ryddet. Flinke engasjerte 
elever og ansatte ryddet bort en hele 190 kilo med herreløst avfall i 
løpet av to timer.

Sakte kom sola tittende frem og det passet utmerket bra, for dagen 
ble avsluttet med felles grilling og lek i skolegården.

Har du, eller deres lag, lyst å få ryddet strand, eller andre   
naturområder hos dere? Frivilligsentralen har spesielle avfallssekker 
som kan fås gratis!

Tor Halvard er en kjendis i miljøet, med en fartstid på over 40 år 
som dirigent og komponist. Han dirigerer kor, korps og orkester 
rundt om i landet og i Europa. 

Sangkoret la til rette for et inspirerende kurshelg i samarbeid med 
Nordnorsk Pensjonistskolen.

Kursdeltakere fikk sangopplæring med fokus på samklang og riktig 
tonesetting. Det ble også ble det en del fokus på å lytte til hver-
andre og kommunikasjon med dirigenten. Flere ganger ble kirkestu-
en fylt til taket med de reneste klangene som ga gåsehud hos alle 
og enhver. 

Koret gleder seg til fortsettelsen etter denne inspirerende helgen, 
og ønsker nye glade sangfugler hjertelig velkommen til å prøve seg 
i koret!

Ivrige unger rydder veikanten 
for søppel.

Ansatte ved skolen trosset gråværet 
for å hjelpe elevene med deres viktige 

ryddearbeid.

Kursdeltakere følger nøye med 
når dirigenten gir instrukser.

Både strand og veikant ble ryddet før 17. mai.

Helga 20.-22. mai hadde Vevelstad Sangkor gleden av 
å ta imot Tor Halvard Nilsen som   kursleder.
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Endelig kunne 17. mai feires igjen slik vi er vant til, 
og det i helt nydelig vårvær. 

Om morgenen var det gudstjeneste og 
kransenedleggelse. Så samlet et lite tog seg, som 
startet ved kirken.

Idet toget hadde kommet til sentrum hadde flere og 
flere hengt seg på. 

17. mai på Vevelstad
Hip Hip - Hurra!
Slik feiret vi nasjonaldagen på Vevelstad!
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Etterpå, ved allbrukshuset, tok vår 
fylkesordfører Kari Anne Bøkestad 
Andreassen ordet i dagens tale.

Så ble det servert tradisjonell middag, 
og det gikk unna med issalg og.

Det store toget, som ble ledet an av musikkorpset, kom seg til 
sykehjemmet. Her spilte korpset, og koret sang «Ja vi elsker».

J. Lockhart delte ut blomst til Vevelstads eldste innbygger, 
Haldis Pedersen som snart fyller hele 99 år!

Plutselig dukket Turbo maskoten 
til Barnas turlag, opp og tok 
barna med til lekene i ballbingen. 

Takket være Hamnøya 
Ungdomslag, som i år stilte 
i komiteen, så fikk vi alle 
kjenne igjen på den gode,               
koselige 17. mai stemningen som 
har vært borte i noen år.
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Vevelstad Musikkorps

Vevelstad Musikkorps

Vevelstad Musikkorps har øvd i hele år på nye og gamle 
masjer.

Vevelstad Musikkorps
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I skrivende stund er det dagen før 17. mai.   
Vevelstad Musikkorps har øvd i hele år på nye og 
gamle marsjer. På tross av nedstenging har vi stilt 
opp så godt vi kan for å spre musikk og glede i 
bygda. Det har vært viktig for oss å kunne skape 
julestemning og 17. mai stemning til store og små 
på tross av isolasjon og stengte dører. Vi har spilt 
utenfor dørene på sykehjemmet i kulden og fikk til 
et lite tog i fjor. I år kan vi endelig gjennomføre et 
skikkelig tog gjennom bygda og det gleder vi oss 
til. Korpset består av 9 flinke musikanter og til 17. 
mai får vi hjelp av 3 kjekke karer som skal hjelpe 
oss til å lage enda mer lyd.

Vanligvis tar vi ferie etter 17. mai, men i år vil  
øvelsene fortsette ut juni. Dette fordi vi skal være 

med på åpningen til Vevelstaddagene og spille en 
liten konsert på markedsdagen. Vi har øvd på fle-
re nye sanger og gleder oss stort til å presentere 
disse for bygda.

Vi i Vevelstad Musikkorps vil takke for all støtte vi 
har fått og ser frem til fortsettelsen. Om det skulle 
være noen voksne musikanter på bygda, eller 
noen som ønsker å bli musikanter, er alle hjerte-
lig velkomne. Vi har ingen øvre aldersgrense, og 
setter stor pris på alle som ønsker å være med på 
å skape god stemning og spre musikk i bygda.



Esøyadag på Hamnøya

Vevelstaddagene

Snart er det sommer!
Kosta Nada har mye utstyr til gratis utlån, som for eksempel hengekøyer, telt og annet turutstyr. 
Fiskestenger, barneseter til bilen og flytevester. Vi låner også ut forskjellige utendørs leker som et 
badmintonsett med nett og alt, frisbeediscs, og hva med det populære spillet ”Spikeball”?!

Vi kan også by på et bredt utvalg av brett- og puslespill.

Kosta Nada har åpent på hverdagene mellom 09:00-15:00, 
men det lar seg lett gjøre å avtale henting/levering på andre 
tidspunkt, bare slå på tråden til 97 94 15 73.

(vi er stengt for sommerferien uke 30-32, så ønsker du noe i den 
perioden anbefales det at du kommer senest i uke 29).

På lørdag 30. juli blir det Esøyadag, arrangert 
av Hamnøya ungdomslag. Det blir et 
tradisjonelt arrangement, med aktiviteter for 
hele familien, og med salg av mat og drikke.                       
Mellom klokka 12-15. 

Alle er invitert, det er bare å komme!

Vi i komiteen har den store gleden av å kunne invitere til 
feiring av vakre Vevelstad, den 7-10 juli. Det vil bli et flott og 
variert program, med noe for enhver. Vi i komiteen håper 
at så mange som mulig setter av disse dagene og deltar i 
feiringen. Så ta med godt humør, god tid, og vi vil få fine 
dager sammen. Og vi vil garantert treffe gamle kjente.   
      Alle gleder seg.

Tenk at endelig er tiden kommet for å feire 
Vevelstaddagene igjen

Sett av lørdag 30. juli

Spikeball
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Vannrett:

3. En av verdens sterkeste tidevannsstrømer, nært 
Bodø

6. Tvillingbroren til Markus

8. Disneyfilm fra 2007, også en matrett

9. Norsk konge fra 1263-1280 med fornavn Magnus

10. Optisk instrument og leketøy

11. Semi-akvatisk rovpattedyr i mårfamilien

12. Ikke gammeldags, men…

Loddrett:

1. Høyeste fjelltopp i Vevelstad kommune

2. Annet navn for aubergine

4. Hovedstad på Island

5. Flat, mykt bakverk laget av poteter

6. Kjent bilmerke

1

2

7

11

3 1 4

5 6   3

8   6 2

9   9

5

12
10 13 11 8

4

12 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Riktig løsning på kryssordet i forrige utgave ”mars 2022” var: 
PÅSKEHAREN

Blant de riktige innsendinger har vi trukket en vinner: Solveig Smith Nilsen

Gratulerer! Du skal snart få din premie!

Kryssord
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For de som går i 1. - 7. klasse kan 
sommeren bli ekstra spennende i år. 
Stikkordet er nemlig Sommerles! 
Sommerles er en digital lesekampanje som er  
laget for å motivere barn til å lese mest mulig i 
løpet av en lang sommerferie. 

Du registrerer bøker, får XP og gjør deg fortjent 
til digitale troféer, i tillegg til fysiske premier 
hos oss på biblioteket! Vi gleder oss til å dele ut 
premier til dere som når level 10, 20 og 30!

Les mer på sommerles.no

Har du lesevansker?

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er 
biblio teket for barn, ungdom og voksne som 
strever med å lese. Alle som har vansker med 
å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av 
nedsatt syn, dysleksi eller andre lesevansker, kan 
melde seg inn.

Sommerles.no har et samarbeid med NLB, som 
sørger for at Sommerles-fortellingen blir lest inn 
som lydfil og man kan velge å lytte til fortellingen 
heller enn å lese selv. Barn som leser punktskrift 
kan låne fortellingen i punktskrift fra NLB. 

Meld deg inn og bli låner på nlb.no

Bibliotekets nettside 

Ønsker du tilgang til «Min side» på bibliotekets 
nettside? Besøk oss i åpningstiden og få ditt lå-
nekortnummer og registrer ønsket PIN-kode. 

Når du logger inn på «Min side» kan du:

• Få oversikt over dine lån
• Fornye dine lån
• Reservere bøker
• Se egen lånehistorikk
• Se gebyrer og betalingshistorikk

Les mer om bibliotekets tilbud på  
vevelstadbibliotek.no

Bjørg Helene Andorsen

Åpningstider

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

Biblioteket ønsker både små og store 
en strålende lese- og lytte-sommer!



20          Infoavis  juni  2022


