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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver: Rådmannen 

Nr. 2-2014     juni år 2014    Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

Takk for meg! 
 

 

- men ikke riktig enda. Imidlertid er dette sannsynligvis det siste informasjonsheftet fra kommunen 

som jeg er ansvarlig for. Tida går så altfor fort – og før eller senere måtte denne lederen skrives med 

denne overskriften – men det er med blandede følelser jeg til høsten takker av. Jeg har stortrivdes i 

jobben, og føler jeg har relativt god samvittighet når jeg nå sier takk for meg. Samtidig er det mye som 

er ugjort, og mange oppgaver jeg gjerne skulle fullført eller tatt tak i. Men, men, slik vil det alltid 

være, og det kan være greit å gå når pensjonsalderen er nådd, og helsa er så noenlunde brukbar. 

 

Kommunestrukturen i Norge er høyt på dagsordenen i disse dager, og hvor går Vevelstad i framtida? 

Det vil bli endringer, spørsmålet blir bare hva det nye blir. Noen brikker begynner å falle på plass, 

bl.a. regjeringens syn på antall innbyggere i de nye kommunene. Spørsmålet som nå reises er hvilke 

oppgaver de nye kommunene skal få – og: vil fylkeskommunen bestå? Vil de oppgaver 

fylkeskommunen i dag har igjen fordeles mellom de nye kommunene og staten? Samtidig spiller 

geografi en stor rolle, spesielt i Nord-Norge. Denne dimensjonen har til nå mer eller mindre vært 

fraværende i debatten fra sentralt hold.  

 

Det klages på demokratisk underskudd ved økt interkommunalt samarbeid. Samtidig ser vi at en ny 

kommunestruktur vil medføre betydelig færre lokalpolitikere, og sannsynligvis større avstand mellom 

innbyggerne og de som styrer. Bildet er dermed tosidig. Det jeg har erfart de siste år, er at oppgavene 

til kommunene blir flere og flere, og kompleksiteten har økt. Samtidig er forventningene høye til 

kommunen som tjenesteleverandør. Arbeidsmengden har utvilsomt økt kraftig, uten at kapasiteten til å 

gjøre oppgavene har fulgt med. For Vevelstad tror jeg de ansattes kompetanse er god nok, men med 

større og flere oppgaver til kommunene er det nok kapasiteten til å gjøre jobben som er den store 

utfordringen. Jeg kan i hvert fall love Vevelstad befolkning at det arbeides knallhardt og med lange 

dager i kommunen, både på rådhuset, på sjukeheimen, i skolen, i uteseksjonen osv. Jeg vil derfor her 

også benytte anledningen til å takke alle de ansatte for en stor og god innsats over flere år. I min 

stilling ser jeg veldig godt hvilket arbeid som gjøres, og som gjøres godt, for våre innbyggere!  

 

Uavhengig av framtidig kommunestruktur er det viktig å ivareta de sentrale tjenestene til innbyggerne 

i Vevelstad. Skole, barnehage, lege/helsestasjon, sjukeheim mv vil nok bestå i Vevelstad også i 

framtida. Vi har lenge hatt et godt interkommunalt samarbeid på Sør-Helgeland. Vi ser at framtidige 

oppgaver, bl.a. med bakgrunn i samhandlingsreformen, samferdsel, økt spesialisering osv har gjort det 

nødvendig med et samarbeide med andre, enten for å få styrke nok til å få gjennomslag i fylket eller 

hos sentralt myndigheter, men også for å få gode og mer robuste tjenester. En viktig samarbeids- og 

læringsarena er også nettverkene som er bygd opp i regionen, med rektornettverk, samarbeid tekniske 

fag, pleie- og omsorg, rådmannsutvalget mm. Også dette styrker tjenestene til våre innbyggere. 

 

En viktig dimensjon i mitt arbeid har vært formidling til befolkningen. Dette heftet som du nå holder i 

hånda er en del av dette arbeidet, og skal gi informasjon om både det som har skjedd og det som skal 

skje. Det kan av og til holde hardt å få det ut, men dette arbeidet har vært høyt prioritert, og det er 

gledelig når vi får tilbakemelding at folk synes det er bra, de tar vare på heftene, og bruker det også 
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som et historisk dokument om Vevelstad på 2000-tallet. Vi ser også at kommunens heimeside er godt 

besøkt med forbausende mange treff pr år, og – når en viktig sak er oppe – også høye max-treff pr dag. 

Det kan godt hende at vi også blir å treffe på sosiale medier i framtida – vi får se. Til nå har dette vært 

et kapasitetsspørsmål. 

 

Samferdsel og næringsutvikling er to viktige områder for Vevelstad. Dessverre har det til nå i stor grad 

vært en kamp om å beholde det vi har, og arbeide for å unngå for mye reduksjoner i 

samferdselstilbudene – og vi lykkes ikke alltid. At fylkeskommunen overtok ansvar for samferdsel – 

ferger og riksveger – var neppe noen god løsning for Vevelstad. Samarbeidet med mer sentrale 

myndigheter faktisk var bedre, og vi hadde større gjennomslag, enn etter at fylket overtok. 

Næringsarbeid er heller ikke enkelt. Kommunen skal legge tilrette og være pådriver, men en er også 

avhengig gründere og entreprenører. Det ser heldigvis ut til at flere vil satse, spesielt innen 

reiselivsnæringen, men samtidig har dessverre mange de siste år gått ut av fiskerinæringen. 

Landbruket er imidlertid relativt stabilt, med flere nye drivere, og denne næringen vil fortsatt være en 

bærebjelke i samfunnet vårt. Det er svært viktig å ta vare på det vi har, og videreutvikle dette. 

Samtidig må det jobbes for etablering av nye næringer. Særlig dette området føler jeg at det har blitt 

for liten tid til å jobbe med. 

 

Grensen mellom politikk og administrasjon kan være flytende. Selv kom jeg fra forskninga og fra 

rollen som lokalpolitiker, og gikk til administrasjon og forvaltning. En dimensjon i rollen som 

rådmann ligger i grenselandet politikk og administrasjon, siden en både skal være leder av 

administrasjonen, og samtidig legge til rette for gode politiske beslutninger. Man har uten tvil 

påvirkningskraft i det man gjør. Samtidig må en levere et godt faktagrunnlag og vurdering av alle sider 

før man innstiller på vedtak i politiske organ. Om innstillingen følges eller ikke – uansett er vedtaket 

politikernes ansvar. Kanskje kan jeg av og til oppfattes å komme med politiske vurderinger, i så fall er 

det aldri partipolitisk eller ut fra politiske grupperinger. Det vil alltid være kommunens beste som er 

beveggrunnen. Likedan: Å levere gode tjenester er viktigst, selv om det av og til dermed må tas grep 

og avgjørelser som ikke alltid er populært, og som kan ha personalmessige konsekvenser. 

 

Av og til hører man at det er en risikosport eller uriaspost å være rådmann. Jeg har trivdes hele tida og 

gledd meg til å gå på jobb – hver dag uten unntak! At jeg hadde en bakgrunn fra lokalpolitikken gjorde 

at jeg også var klar over hvilke saksopplysninger og vurderinger som var viktige for politikerne å ha 

kunnskap om, før en beslutning ble tatt. Jeg har hele tiden hatt et godt og avklart forhold til 

politikerne. Om det har vært uenighet, så har dette alltid gått på sak, og ikke på person. Etter en sak er 

ferdig og avgjort, er også stridsspørsmål borte, og omgangstonen er god, og som før. Dette er verdier 

som er viktige å ta vare på framover.  

 

Jeg vil derfor også benytte anledningen til å takke politikerne i kommunestyre og formannskap for et 

godt og fruktbart samarbeid i de årene som er gått:  TAKK FOR GODT SAMARBEID!  

Og selvsagt en særlig takk til ordfører Ken-Richard Hansen!  Med daglig samarbeid er det klart at en 

kommer nærmest innpå ordføreren, og jeg kan love innbyggerne at ordføreren hver dag jobber 

knallhardt for kommunen!  

 

I september begynner ny rådmann – Sidsel Haraldsen. Slik jeg kjenner Sidsel kan dere trygt se fram til 

at hun tar over – og lov meg: Ta godt imot henne!  

Selv skal jeg være med noen dager videre, men i oktober er det slutt for mitt vedkommende. 

 

Til alle innbyggere vil jeg ønske en riktig:   

 

God sommer!        

          
        Hilsen Ronald 
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Vevelstad sykehjem: 
I forbindelse med oppstart av Dagtilbud 

for hjemmeboende demente har vi mottatt 

en del midler for å gjennomføre tiltak som 

kommer denne gruppen til gode. 

Vi har derfor et ønske om å starte et 

prosjekt for Sansehage i tilknytning til 

sykehjemmet. På denne måten kan også de 

eldre på sykehjemmet og Eldreboligen 

benytte seg av dette. 

Som en begynnelse tenkte vi å få oppsatt 

en gapahuk.  

For å få dette til trenger vi hjelp! 

Vi går derfor ut med spørsmål om det er 

noen lag og foreninger, eller 

enkeltpersoner som kan tenke seg å gi oss 

en håndsrekning. Kanskje er det noen som 

har ledig tid og er en ”handy-man” eller 

”handy-woman”. Gjerne i flertall! Dere vil 

bli belønnet med stor takk, kaffe og  

boller. 

For mer informasjon kontakt prosjektleder 

og avd.spl Agnethe Aarstrand tlf. 750 

38035. 

 

 

 
 

Hjertestarter 
Oversikt over hvem som har hjertestartere 

i kommunen: 

Brannstasjonen 

Legen  

Visthus rorbucamping 

Kilvågen Vel 

Hamnøya Ungdomslag 

John Rune Nilsen, Hamnøya  

 

Plan- og ressursetaten informerer: 

 
Ferdigattester 

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes 

med ferdigattest (Plan- og bygningsloven 

§ 21-10). 

Ferdigattesten utstedes av kommunen når 

det foreligger nødvendig 

sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse fra tiltakshaver eller 

ansvarlig søker. 

Hovedregelen er etter loven at ferdigattest 

skal foreligge før bygget tas i bruk. Er ikke 

søknad om ferdigattest utstedt av 

kommunen innen 3 uker etter at kravet er 

mottatt sammen med nødvendig 

dokumentasjon, kan bygningen tas i bruk. 

Det er mulig å søke om midlertidig 

brukstillatelse i mellomtiden, hvis bygget 

ikke er helt ferdig. Behandling av en slik 

søknad koster kr 600. En søknad om 

ferdigattest derimot koster ikke noe. 

Skjema for begge disse søknadene finnes 

på kommunens hjemmeside under 

SKJEMA øverst på forsiden. 
 

Eiendomsinformasjon 

Se Eiendom (www.seeiendom.no) er en 

tjeneste levert av Kartverket. Ved hjelp av 

Se Eiendom kan man søke opp en 

eiendoms adresse eller matrikkelnummer 

(gårds- og bruksnummer mv.). Man kan 

også få nærmere informasjon om 

eiendommen i form av blant annet 

kartoversikt, koordinater, areal, type bygg 

som er oppført på eiendommen, om 

eiendommen er en festetomt eller om det 

er registrert grunnforurensning på 

eiendommen. 

Se Eiendom har nå blitt koplet opp mot 

grunnboken. Det er dermed mulig å 

bestille bekreftet grunnboksutskrift via Se 

Eiendom, samt å hente ut elektronisk, 

ubekreftet grunnboksutskrift. Av 

grunnboksutskriften fremgår eiendommens 

hjemmelshaver, pengeheftelser og 

servitutter som er tinglyst på eiendommen, 

samt også grunndata. 

Siden grunnboken inneholder 

personopplysninger, må man logge seg inn 

ved hjelp av elektronisk ID for å få tilgang 

(Min ID, BankID eller Buypass). 

http://www.seeiendom.no/
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Miljøtilskudd i jordbruket – 

søknadsomgang august 2014 

Det er i år en del endringer i Forskrift om 

miljøtilskudd til jordbruket, Nordland og i 

Veilederen. 

Dette gjelder bl.a. tilskudd til slått av 

veikanter, § 5. Veikanter langs fylkes- og 

kommunale veier omfattes ikke lenger av 

ordningen. Veien må være opparbeidet og 

synlig på flybilder. Veikanten må grense 

mot fulldyrka eller overflatedyrka jord 

som foretaket eier eller leier, og som 

høstes ved slått eller har åkervekster. 

Tilskuddet skal fra 2014 utmåles i meter i 

stedet for dekar. 

Når det gjelder § 25, miljøtilskudd til 

spredning av husdyrgjødsel i vår-

/vekstsesongen er vilkårene vesentlig 

endret. Ordningen gjelder kun spredning 

av husdyrgjødsel på eng. Areal for 

tilskudd beregnes etter størrelsen på 

engarealet som det er spredt husdyrgjødsel 

på seinest 15.august (ikke det totale 

arealet). For disse arealene kan det ikke gis 

dispensasjon for spredning etter 15.august. 

Hvis noe husdyrgjødsel på eid eller leid 

areal på foretaket spres etter 15.august på 

andre engareal eller på åpen åker, må 

denne gjødsla moldes ned for at foretaket 

for de øvrige engarealene fortsatt skal 

være tilskuddsberettiget etter § 25. 

Når det gjelder Miljøtilskudd til beitelag - 

§ 7, er det en del nye vilkår. Beitelaget må 

ha beiterett i området som benyttes til 

beite, og beiteområdet må være angitt på 

kart. Laget må organisere effektivt og 

forsvarlig tilsyn og sanking av egne og 

andres dyr i området. 

Levering av landbruksplast 

Kontainer for levering av landbruksplast 

vil bli plassert på Høyholm, hos Alf Johan 

Martinsen. 

Radonmåling i kommunale bygg. 

Høsten 2013 ble det gjennomført 

radonmålinger i kommunens bygg. Dette 

ble gjennomført ved at sporfilm ble 

utplassert i et utvalg strategiske plasser i 

skole, barnehage, rådhus, sykehjem, 

legekontor og kommunale utleieleiligheter. 

 

Analysen av sporfilmen viser at 

bygningene som er undersøkt har et lavt 

radonnivå, og kommer godt under 

tiltaksgrensen som er anbefalt. Kommunen 

trenger derfor ikke å gjennomføre tiltak for 

å måtte redusere radonnivået i sine bygg i 

følge strålevernsforskriften. 

 

NB: Leie av private boliger. 

Vevelstad kommune har vedtatt å ta imot 

flyktninger høsten 2014. I denne 

forbindelse ønsker administrasjonen å leie 

leilighet/hus for videre framleie til 

flyktninger. 

Ta kontakt med Vevelstad kommune innen 

1. august dersom du er interessert i å leie 

ut hus/leilighet. 

 

 

 

 

Skolene på Vevelstad: 
 

OVER FJORDEN 

 
 

Visthus-elevene drar stadig vekk til 

Vevelstad. Det var på tide at Vevelstad-

elevene fikk se hvordan det er på Visthus 

skole. Derfor gikk vårens skoletur for 

Vevelstadbarna i 1-4.klasse til Visthus. 

Tema for dagen var Livet i fjæra. Det var 

T-skjorte-vær og knall sol, den perfekte 

dagen for å grave i sanda og samle skjell 

og steiner. Ved fjære sjø er Moen-fjæra 

full av herligheter. Våren er også 

lammetid. Derfor ruslet vi til Solbu og 

besøkte på de nye lammene. Som vi ser av 

bildet ble det fin kontakt mellom tobeinte 

og firbeinte.  
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OVERNATTING PÅ SKOLEN    

   
Torsdag 12.juni var dagen kommet. 

Dagenfor overnatting! Dagen alle i 1.-

4.klasse påVevelstad sentralskole hadde 

ventet på. Klokka 1800 inntok mange 

spente små og noen store skolen med 

sovepose, liggeunderlag, pute, kosebamsen 

og ikke minst søtsaker.  

 

Det var grilling sammen med foreldre, 

søsken og besteforeldre først på kvelden. 

Været var ikke helt på vår side så det ble 

grillet ute og spist inne. Etter hvert 

begynte lydnivået og aktiviteten og trappes 

opp og de besøkende trakk seg tilbake.  

Det var stor aktivitet utover kvelden. Og 

både elever og lærere koste seg med 

kortspill, film og søtsaker.  

Dette ble en flott og minnerik kveld for 

alle. En fin og annerledes måte å være 

sammen på.  

  

 
Bildet er fra frokosten på fredag. 

 

Rita og Åse takker elevene for en flott 

kveld, og ønsker alle en riktig god 

sommer. 
 

 

TUR TIL SKJÆRVÆR  7. – 8. MAI    

              

 
 

7. mai reiste 8. klasse og lærerere fra 

Vevelstad og Hilstad til Skjærværet. 

Formålet med turen var å lære om ærfugl 

og ærfuglrøkt. Røktes ærfuglen vel, betaler 

den tilbake med verdifull, varm dun. 

I godværet på Sjærvær ble vi tatt  imot av 

Anja og Ben Johan. Anja ga beskjed om 

hva som skulle skje og hva som skulle 

gjøres.  

Etter en matbit var det bare å sette i gang. 

Ei gruppe fikk materiale og verktøy og 

snekret et nytt «e-ban». Den nye flotte 

boligen fikk nr. 154, og Anja har lovet å gi 

beskjed hvis noen flytter inn!  

 

 
 

Den andre gruppa fikk sekker med tørket 

tang og gikk rundt og renset gamle reir for 

rusk og rask, og lagde nye flotte reir. Det 

er viktig at det bare er tang i reiret, for da 
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holder duna seg renere og er lettere å 

rense. Det ble mange flotte reir! 

    
                    

 
 

Senere på kvelden fortalte Anja om 

aktiviteten ute i Vegaøyene under krigen. 

Det ble ført mye våpen fra England, via 

Vegaøyene og inn i Visten under krigen. 

Hun fortalte også om det store arbeidet 

med å bygge molo i Skjærvær i 30-årene. 

Moloen er et imponerende syn! 

Anja og Ben Johan tok oss også med på en 

vandring på vestsida av øya, ut mot 

storhavet. Her ville de vise oss store 

jettegryter som sjøen har laget.  

 
 

Dagen etter demonstrerte Anja rensing og 

harping av dun, og hun fortalte hvor viktig 

inntekten fra duna var for folket som 

bodde ute i øyene. Den ferdigrensa duna er 

svært lett og varm.  

 

 
 

Det var en lærerik og minneverdig tur. 

 

 

 

 

 

Strandrydderdag 2014: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sommerferie!!) 
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Vevelstad Folkebibliotek: 

 
Vevelstad Folkebibliotek er på 

 
 

 

 

              

biblioteksida vår og få med deg 

nyheter og det som skjer i biblioteket  

 

Åpningstider 

Man kl 12:00 –  19:00 

Tir    kl 09:00 – 15:00  

Tor   kl 12:00 – 15:00 

 

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

 

 

VI SØKER LESEOMBUD 

43 % av alle mellom 16 og 65 år er i 

lesegruppe 0,1 og 2.  

Det vil si: 

0= analfabeter,   

1=klarer ikke å lese lokalavisen  

2= klarer ikke å forstå et møteprogram.  

Dette spiller i stor grad inn på 

livskvaliteten for dem det gjelder. (kilde: leser 

søker bok) 
 

Som leseombud kan du utgjøre en stor 

forskjell! Ved å lese høyt for andre som 

ikke kan lese selv, blir du en gledesspreder 

og et lyspunkt i hverdagen. Du bestemmer 

selv hva du vil lese (aviser, bøker, 

ukeblad, dikt), hvor ofte du vil lese, og om 

du vil lese for en gruppe eller for 

enkeltpersoner. Lesestoff kan du få hjelp 

til å finne på biblioteket. 

 

 

SUPERLESEOMBUD  
På bibliotekmøtet i Bodø den 3. juni ble 

Ronny Skjager fra Vefsn kåret til 

Superleseombud i Nordland. Skjager har 

vært leseombud siden 2011, og sier han 

har stor glede av dette frivillige oppdraget. 

I tillegg til å lese spiller han gitar og 

skaper debatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjager omkranset av Guro Djupvik (Leser 

søker bok), Irene Bergsnev (biblioteksjef, 

Vefsn) og Sissel Holtet (Nordland 

fylkesbibliotek) 

 

JUBILEER  

Utstilling av bøker 

og brosjyrer. Vi 

har også 

brosjyren ”1814 

det utrolige året” 

til utdeling. 
 

 

100 års jubileum 

Alf Prøysen. 

Plakat- og 

bokutstilling.  

 
I7. juni 2014 ble Kjartan 

Fløgstad 70 år.  

Han er en av Norges 

viktigste 

samtidsforfattere med 

sine skildringer av 

brytingene mellom 

industrikultur, 

markedsliberalisme og 

informasjonssamfunn.  

Du finner mange av hans bøker på 

biblioteket. 

 
KULTURTILBUD 

Som et resultat av samarbeidet mellom  

Den kulturelle spaserstokken, Den 

kulturelle skolesekken, Frivilligsentralen, 

http://www.vevelstad.kommune.no/biblioteket
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Museet og Biblioteket var det den 25. april 

konsert på Allbrukshuset med Brønnøy 

trekkspillklubb  Det var godt oppmøte og 

Vevelstad Husflidlag hadde tatt på seg 

ansvar for arrangement og servering. 

Første uka i mai hadde vi besøk av Geirr 

Lystrup som spilte og sang sammen med 

barnehagebarn på sykehjemmet.  

 

 

SKOLEKONSERT  

13. mai var det konsert i biblioteket med 

gruppa Songs and sweet potatoes (Hedvig 

Mollestad 

Thomassen, 

Øystein Frantzvåg 

og Mai Elise 

Solberg) i regi av 

Rikskonsertene. 

De framførte en 

rekke perler innen pop/rock/jazz til stor 

begeistring og applaus fra både elever og 

lærere. Tusen takk for en fin konsert her i 

Vevelstad, og velkommen tilbake ved en 

senere anledning! 

 

 
LESESTUND  

Nå i skoleferien blir vi uten de flinke 

elevene på mellomtrinnet som har stått for 

lesing for de små. Vi håper å få til et 

lignende opplegg fra høsten av, siden dette 

har vist seg å fungere veldig godt. I 

sommer kommer vi til å 

fortsette lesestundene uten 

elevene, med unntak av 

på ”goværsdager”; da blir det 

helst utelek.  

 

 

KINOTEK  

Mandag 16. juni hadde vi sommer-

avslutning av kinoteket. Da var 

elevbedriften ved sentralskolen, 

Sukkerfeen, og de frivillige spesielt invitert 

til filmstund i biblioteket som takk for 

innsatsen dette skoleåret. 

 

 

 

 

 

Det ble servert pizza, brus og is, og til 

tross for noen tekniske problemer og 

ustabilt nett ble det en fin filmopplevelse. 

 

Dokumentarfilmen Med rett til å kapre, tar 

for seg Norges ukjente sjørøverhistorie fra 

ca 200 år tilbake i tid, og er basert på 

intervjuer med et stort antall fagpersoner 

fra inn- og utland. 

 

Elevbedriften Sukkerfeen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eline, Regine, Joakim, Erland, Gunnar, 

Stine, Ingrid og Tor-Helge. Daniel var 

ikke til stede. 

 

En stor takk til de frivillige og elevene for 

at de er med på å opprettholde kinotilbudet 

i kommunen, og takk til frivilligsentralen 

og Michelle for et utmerket samarbeid! 
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Vi ønsker alle våre gamle og nye lånere 
 

GOD SOMMER 
og minner om tilbudet på biblioteket: 

 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC/ ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

VELKOMMEN ! 

 

 

Vevelstad Frivilligsentral: 

                   
 

Diktkonkurranse 1814 

 

”I år feirer vi 200 år med norsk grunnlov! 

Hva betyr det for oss å ha en grunnlov? 

Hva betyr det at vi bor i et demokratisk 

land hvor alle er likestilt? Hvordan tror du 

det hadde vært hvis vi ikke hadde hatt 

demokrati?  

 

1814 komiteen oppfordrer herved alle barn 

og unge til å delta i vår diktkonkurranse” 

Slik lød det på plakater rundt omkring i 

Vevelstad kommune. 

I dette jubileumsåret jobber Vevelstads 

1814 komité med organiseringen av 

forskjellige aktiviteter i forbindelse med 

markeringen av 200 år med norsk 

grunnlov. Det skal blant annet organiseres 

en stor jubileumsmiddag helt i 1814-stil i 

løpet av august. Et annet tiltak var å 

organisere en diktkonkurranse for alle barn 

og ungedommer i kommunen, for på 

denne måte å gjøre dem bevisst på verdien 

som ligger i grunnloven vår. Konkurransen 

var åpen for alle mellom 6 og 18 år. 

Komiteen dannet en jury bestående av: 

Turid Færøy (komité-medlem), Beate 

Andorsen (komité-medlem), Torhild 

Haugann (daglig leder Helgeland Museum 

avd. Vevelstad), Solveig Porsvik (lokal 

diktforfatter) og Jøran Horn (journalist i 

Brønnøysunds Avis). 

Etter at alle dikt var kommet inn ble juryen 

enige om hvem som hadde vunnet 

konkurransen. 

Mandag 26. mai ble alle barn og 

ungdommer ved Vevelstad sentralskole 

samlet foran skolen, for nå skulle vinnerne 

kåres. Ordfører Ken-Richard Hansen holdt 

en kort tale om hvor viktig arbeidet til 

Eidvollmennene har vært for oss. Og så 

ble hovedvinneren, Arthur Andersen (6. 

klasse) kåret av Vevelstads ordfører. 

Arthur Andersen leverte et fint dikt med 

navnet ”Demokrati” og han kunne derfor 

ta imot et gavekort fra bokhandelen. Diktet 

hans er rammet inn, og etter at det har 

hengt en stund på klasserommet skal det 

stilles ut på museet. Den andre premien 

gikk ikke bare til ett barn, men til hele 1. 

og 2. klasse. De hadde nemlig levert et 

dikt som var skrevet i felleskap, snakk om 

demokrati! For deres innsats fikk de noe 

godt, og deres dikt skal også stilles ut på 

museet.  

 

1814-komiteen er svært fornøyd med en 

vellykket gjennomføring og skal nå jobbe 

videre med alle andre planlagte aktiviteter. 
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Utdrag av vedtak fra Vevelstad 

kommunestyremøte 18. juni 2014. 
 
Klage på avslag - søknad om dispensasjon 

fra PBL § 1-8 og vedtatt reguleringsplan, 

for utlegging av flytebrygge på gnr 26 bnr 6 

fnr 7 - Kari Mentzoni 

Vevelstad kommunestyre opprettholder 

vedtaket som ble gjort i møtet i planutvalget 

19.03.2014, jf. planutvalgets møte 19.02.2014. 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 og 

reguleringsplan, for utlegging av flytebrygge 

på gnr 26 bnr 6, ved festetomt gnr 26 bnr 6 fnr 

7, avslås i hht plan- og bygningslovens § 19-2. 

Kommunen forutsetter at det først fremmes 

forslag til reguleringsendring i 

reguleringsplanen fra 1982. I tillegg har 

Fylkesmannen i Nordland frarådd omsøkte 

dispensasjon. 

Grunn- og hytteeiere i hytteområdet Ausen 

tilrådes å gjøre en endring/revisjon av den 

utdaterte reguleringsplanen, som avklaring for 

gjennomføring av omsøkte og framtidige 

bygge- og anleggstiltak i strandsonen. Det er 

ønskelig med felles løsning for fortøyning av 

fritidsbåter som tar hensyn til de 

landskapsmessige verdiene. I 

oppstartsmeldingen for Nasjonal marine 

verneplan for Vistenfjorden legges det også 

opp til forsiktighet ved tekniske inngrep i 

strandsonen. 

Kommunestyret ber administrasjonen ta 

kontakt med grunneier og orientere om 

framgangsmåte for fremming av endringer av 

reguleringsplanen. 

 

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 

Vevelstad formannskap godkjenner 

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid.  

Dokumentet underskrives av ordfører. 

 

Godkjenning regnskap 2013 

Drifts- og investeringsregnskapet for 2013 

godkjennes.  

Driftsbudsjettets mindreforbruk, kr. 

1 593 271,30, avsettes til disposisjonsfondet. 

 

Årsmelding 2013 

Årsmelding 2013 for Vevelstad kommune tas 

til etterretning 

 

Årsmelding 2013 - Sør-Helgeland 

barnevern 

Årsmelding 2013 fra barnevernet på Sør-

Helgeland tas til etterretning 

 

Regnskapsrapport pr. 30.04.2014 

Framlagte regnskapsrapport tas til etterretning 

 

Rapport finansforvaltningen 

Framlagte rapport tas til etterretning. 

 

Søknad ang. Nord-Norge permisjon 

John Lockhart innvilges utbetaling av 

permisjon opptjent i perioden 01.07.2010 – 

30.06.2013. Ny opptjeningsperiode blir fra 

01.07.2013 – 30.06.2016. 

 

Søknad til KMD og Fylkesmannen om 

midler til utredning av økonomiske og 

tjenestemessige konsekvenser av alternative 

kommunestrukturmodeller i regionen 

1. Vevelstad kommune ønsker å få utredet 

økonomiske, tjenestemessige og 

samferdselsmessige konsekvenser av 

alternative kommunestrukturløsninger i 

regionen i samarbeid med de øvrige Sør-

Helgelandskommunene. I dette ligger også en 

evaluering av dagens samarbeid. 

2. Utredningen skal også omfatte tilstøtende 

kommuner på Helgeland og i Nord-Trøndelag. 

3. Det oppnevnes en styringsgruppe for 

prosjektet som består av ordførerne i de 

deltakende kommunene på Sør-Helgeland. 

4. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal 

lede arbeidet med utredningen. 

Arbeidsgruppen består av rådmennene i de 

deltakende kommunene på Sør-Helgeland. 

5. Kommunal egenandel i prosjektet utgjøres 

hovedsakelig av arbeidsinnsats /timeverk, bl.a. 

deltakelse i styringsgruppe og arbeidsgruppe, 

fremskaffing av nødvendige data til 

utredningen, informasjon til, og høring av, 

innbyggerne i kommunene mv. 

6. Utredningsarbeidet gjøres av ekstern 

utreder. Prosjektet søker fullfinansiering av 

utredningsarbeidet gjennom støtten fra 

KMD/Fylkesmann. 

7. Innbyggerne informeres gjennom 

kommunale informasjonsaviser, heimesidene 

og prosjektrapport. Høring gjennomføres ved 

spørreundersøkelse blant innbyggerne i Sør-

Helgelands-kommunene. 

8. Sør-Helgeland Regionråd utformer og 

fremmer felles søknad til Fylkesmann og 

KMD om støtte på bakgrunn av vedtak i de 

fem Sør-Helgelandskommunene. 

9. Utredning og prosjektet må være ferdig til 

sommeren 2015. 
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Kjøp av næringstomt, Høyholm 

Vevelstad kommune erverver tomt til 

næringsformål med tanke på tilrettelegging for 

industrivirksomhet, jf saksutredningen. 

Vevelstad kommune tar opp et lån på kr. 1,5 

mill til dekning av kostnader til ervervet som 

totalt er på kr. 2 000 000. Fullfinansiering av 

ervervet gjøres gjennom bruk av 

næringsfondet i eget vedtak i næringsstyret. 

Erverv av eiendom er uten mva. 

 

Tilleggsfinansiering av gang- og sykkelveg 

Skreddervika - Vevelstad kirke 

Vevelstad kommunestyre gir rådmannen 

fullmakt til et utvidet låneopptak på kr. 7 

millioner, i tillegg til allerede opptatt lån, til 

ferdigstillelse av gang-/sykkelveg fra 

Skreddervika til Vevelstad kirke.  

Kommunestyret vedtar samtidig bruk av kr. 1 

mill. av kapitalfondet av erstatningsmidler for 

skog i LVO Strauman. 

 

Skolerute 2014/2015 Vevelstad kommune 

Skolerute 2014/2015 for Vevelstad kommune, 

vedtas som skolerute for skolene i Vevelstad. 

Skolestart for elevene er 18.august 2014 og 

skoleslutt er ettermiddag/kveld 18.juni 2015. 

 

Midler til fornyelse ved Vevelstad 

Sentralskole 

Vevelstad Sentralskole innvilges kr 60 000 til 

fornyelse ved skolen. Kostnadene dekkes 

gjennom bruk av disposisjonsfond 

 

Utdrag fra vedtak i 

formannskapet 6. mai 2014 
 

Søknad om SMIL midler, restaurering av 

gammel kulturmark 1816/11/5 Eilert 

Vevelstad 

Eilert Vevelstad innvilges tilskudd til 

kulturlandskap på leiejord 1816/11/5 – 12,2 

dekar. Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 

12.240,-. Dette ut fra kommunens tiltaks-

strategier for jordbruket og framlagt søknad. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmennhetens tilgang til strandområdene. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. Det kan gis forlenget 

arbeidsfrist etter søknad. Dersom søker må 

gjennomføre tiltaket i en annen form eller 

omfang enn omsøkt forutsettes det at dette 

meldes kommunen før igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

 

Søknad om SMIL-midler 1816/12/13 - 

Kulturlandskap – Snorre Logan. 

Snorre Logan innvilges tilskudd til 

kulturlandskap på 1816/11/5 – 8,5 dekar 

Tiltaket innvilges et tilskudd på kr 9 650,-. 

Dette ut fra kommunens tiltaksstrategier for 

jordbruket og framlagt søknad. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmennhetens tilgang til strandområdene. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. Det kan gis forlenget 

arbeidsfrist etter søknad. Dersom søker må 

gjennomføre tiltaket i en annen form eller 

omfang enn omsøkt forutsettes det at dette 

meldes kommunen før igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

 

Søknad om SMIL-midler, restaurering av 

eldre våningshus - 1816/11/17 Ingar Nilssen 

Ingar Ø. Nilssen innvilges kr 50.000,- i SMIL-

midler til utvendig restaurering av eldre 

våningshus på gnr 11 bnr 17 i Vevelstad. Dette 

på bakgrunn av søknad og innlevert 

kostnadsoverslag. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. Det kan gis forlenget 

arbeidsfrist etter søknad. Dersom søker må 

gjennomføre tiltaket i en annen form eller 

omfang enn omsøkt, forutsettes det at dette 

meldes kommunen før igangsetting. 

Mest mulig originalt materiale bør sikres og 

gjenbrukes. Utskifting anbefales kun dersom 

skader ikke kan repareres. Reparasjoner bør 

gjennomføres med nøyaktige kopier av 

materialdimensjoner, profilering og treslag. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller 

tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav om 

avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 
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Søknad om godkjenning av plan for 

nydyrking 1816/12/154 – Erik Pedersen 

Det gis tillatelse til oppdyrking av 25,1 daa 

skogsmark og beite til fulldyrka eng på gnr 12 

bnr 154 og 1,8 daa skogsmark og beite til 

fulldyrka eng på gnr 12 bnr 7, etter innkommet 

søknad fra Erik Pedersen. Dette med bakgrunn 

i forskrift om nydyrking § 1 og § 4. 

Det settes følgende vilkår for nydyrkingen: 

1. Søker må vise aktsomhet, og melde fra hvis 

en skulle oppdage fornminner eller mulige 

fornminner under arbeidet (jfr 

kulturminneloven § 8, 2. ledd). 

2. Nydyrkingen må være igangsatt innen 3 år 

etter dette vedtaket er gyldig, hvis ikke faller 

godkjenningen bort. 

3. Søker bes følge Fylkesmannens 

anbefalinger når det gjelder avbøtende tiltak 

for rein. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/11/5, Lillian Solvang, fradeling av 

festetomt. 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjennes fradeling og omdisponering av en 

parsell på ca 500 m2 fra grunneiendom gnr 11 

bnr 5 i Vevelstad kommune slik som omsøkt 

til boligformål. 

Fradeling av ny eiendom erstatter eksisterende 

festetomt gnr. 11 bnr. 5 fnr. 2. 

I medhold av jordlovens §§ 1, 9 og 12 gis det 

også tillatelse til å fradele tilleggstomt på inntil  

ett dekar til boligformål. Dette jfr kart vedlagt 

søknaden. 

 

Utdrag av vedtak i Vevelstad 

planutvalg 06.05.2014 
 

Søknad om rammettillatelse for oppføring 

av påbygg på gnr 12 bnr 33,81 - Rigmor 

Fiveltun og Thomas Andreassen 

Søknad om rammetillatelse som gjelder de 

ytre rammene for riving av eksisterende 

utbygg og tillatelse til tilbygg på bolighus på 

gnr 12 bnr 33 og 81 imøtekommes, ihht. PBL 

§ 20-1 a og e, jf vedlagte plantegninger. 

 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett for 

tilbygg til enebolig på gnr 12 bnr 70 - Hans 

Oddleif Aspvik 

I hht. PBL § 20-2 a) imøtekommes søknad om 

tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av garasje på 

enebolig på gnr 12 bnr 70. 

Bygningen plasseres og utformes som omsøkt. 

Tekniske krav i hht. TEK10 gjelder. 

Kommunen må informeres om samlet bebygd 

areal og bruksareal når tiltaket er ferdig. 

Alminnelige bestemmelser: 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt, jfr.PBL.§ 

20-1. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen 

bort. Det samme gjelder hvis arbeidet 

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

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for bygging av terrasse og 

utskifting av pipe på gnr 11 bnr 5 fnr 2 - 

Raymond S. Hansen 

1) I hht plan- og bygningslovens § 20-1 a) 

imøtekommes søknad om oppføring av 

terrasse på gnr 11 bnr 5 fnr 2. Utforming av 

rekkverk i hht. § 12-11 TEK10. Etter 

oppføring av terrasse skal grunneier opplyse 

kommunen om størrelsen på terrassen (i m2) 

som er 0.5m over planert terreng, for å 

ajourføre bygningens samlete bebygde areal 

(BYA). 

2) I hht plan- og bygningslovens § 20-1 f), 

imøtekommes søknad om utskifting av pipe. 

Tiltakshaver har ansvar for at 

monteringsarbeidet utføres forskriftsmessig og 

i tråd med både brannkrav og monterings-

anvisning. Godkjenning av ny pipe skjer av 

branntilsynet, oftest i forbindelse ved feiing. 

Melding må gis til ommunen/brannmyndighet 

etter at pipen er ferdig montert. 

Alminnelige bestemmelser: 

1. Terrassen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

2. Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter 

at byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

 

Søknader om personlig ansvarsrett som 

selvbygger og tillatelse til 

tiltak for oppføring av fritidsbolig på gnr 41 

bnr 7 - Harald Johansen 

Søknad om personlig ansvarsrett som 

selvbygger og tillatelse til tiltak/oppføring av 

fritidsbolig på gnr. 41 bnr. 7 imøtekommes. 

1. I henhold til plan og bygningslovens § 20-1 

a) godkjennes tiltak som omsøkt. 

2. Søker tildeles ansvarsrett for SØK, PRO og 

UTF i tiltaksklasse 1, jf. § 6-8 SAK10. 
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3. Før søknad om ferdigattest må kontroll av 

tiltaket utføres av uavhengig foretak. 

4. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av regelverk og lov, jfr. PBL. kap. 20. 

5. Plassering av tiltaket forutsettes som omsøkt. 

Bygningskonstruksjonen må tilpasses rådende 

værforhold i området. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett og dispensasjon fra PBL § 1-8 

for tilbygg på fritidsbolig på gnr 41 bnr 4 - 

Turid Aspnes Korsvold 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 og om 

tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygg 

på 20,8 m2 på fritidsbolig imøtekommes i hht. 

PBL § 20-2 a). 

Tilbygget oppføres som omsøkt i plantegning 

og vist på kart. 

Alminnelige bestemmelser: 

1. Tilbygget 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 jf.Pbl.§ 20-1. 

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 enn 2 år. Jfr. PBL § 21-9. 

4. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, jfr. 

PBL. kap. 20. 

5. Tiltakshaver er ansvarlig for at tekniske 

krav i hht. TEK10 følges. 

 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett for 

oppføring av uthus/snekkebod på gnr 26 

bnr 7 i Visten - May Britt Jørgensen 

I hht PBL § 20-2 a) imøtekommes søknad om 

tiltak uten ansvarsrett for oppføring av 

uthus/snekkerbod på gnr 26 bnr 7. 

Bygningen plasseres og utformes som omsøkt. 

Tekniske krav i hht. TEK10 gjelder. 

Alminnelige bestemmelser 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for bygging av 

uthus/vedskjul på gnr 26/6/7 i Ausa 

hytteområde - Kari Mentzoni 

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

for oppføring av 25 m2 uthus/vedskjul på gnr 

26 bnr 6 fnr 7 imøtekommes. 

1. I henhold til plan og bygningslovens § 20-2 

a) godkjennes tiltak som omsøkt. 

2. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i SAK10 eller i 

medhold av lov, jfr. PBL. kap. 20. 

3. Plassering av tiltaket forutsettes som omsøkt 

og i hht. reguleringsbestemmelsene. 

4. I hht. § 3-1 SAK10 kan omsøkt frittliggende 

bygning ikke brukes til beboelse. 

 

Søknad om flytting av innkjørsel til gnr 12 

bnr 148 – Ivar Vevelstad 

Søknad om flytting av avkjørsel og oppføring 

av stakittgjerde på gnr 12 bnr 148 

møtekommes i hht. PBL § 20-1 l). Det 

forutsettes at tiltakshaver tar hensyn til 

følgende uttalelse fra Statens vegvesen (SVV), 

som gir vilkår for dispensasjon fra veglovens 

bestemmelser om byggegrense langs offentlig 

veg, Fv17: 

I henhold til veglovens § 34 jfr. § 29 gir 

Statens vegvesen tillatelse til oppføring av ny 

innkjøring til bolig og et stakittgjerde i en 

avstand 11 meter fra midten av fylkesveg 17, 

ved hp 19, m 15425 på gnr. 12 bnr. 148 i 

Vevelstad kommune. 

I. Tiltakene skal ikke påbegynnes før alle 

spørsmål om avkjørsel, vann, avløp og 

elektriske ledninger gjennom vegen er avklart. 

2. Eier(e) av eiendom gnr. 12 bnr. 148 i 

Vevelstad kommune kan ikke gjøre krav på 

erstatning for skader eller ulemper som måtte 

skyldes vegvedlikehold, 

utbedringsarbeider eller vegtraftkken. 

3. Området mellom bygningen og vegens 

eiendomsgrense skal til enhver tid holdes 

ryddig av eieren slik at oversikten ikke hindres, 

og må ikke benyttes til 

opplagringsplass av noen art. 

4. Tiltakene må oppføres i samsvar innsendte 

tegninger og/eller kart. 

5. Tiltakene må ikke påbegynnes før du/dere 

har fått byggetillatelse hos Vevelstad 

kommune. 

Overnevnte vilkår vil også gjelde for eventuell 

ny eier av eiendommen Tiltakene må være 

oppstartet innen tre år etter at dispensasjonen 

er gitt, ellers vil tillatelsen falle bort. 

 

Søknad om utslippstillatelse - 

personalrom(lakseoppdrett) – Alf Egil 

Andreassen (Nova Sea AS) 

Tillatelse for omsøkt utslipp av sanitært 

avløpsvann fra tilbygg ved personalrom/ 

garderobe på land tilhørende Nova Sea As, på 

gnr 14 bnr 1, imøtekommes i hht. PBL § 20-1 

som omsøkt. 
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Søker, byggmester Alf Egil Andreassen på 

vegne av Nova Sea, gis ansvar i byggesaken, 

basert på tidligere søknad om rammetillatelse 

og gitt ansvarsrett for tilbygg på gnr 14 bnr 1. 

Allmenne krav: 

1) Slamavskilleren plasseres som omsøkt, 

forankres godt i grunn og det sørges for at 

lokket er tett med hensyn på lekkasjer eller 

utvasking av slam. Slamavskilleren skal 

plasseres slik at den er tilgjengelig for 

tømming med slange fra septikbil. 

2) Utslippsledning føres ut i Vevelstadsundet, 

slik at utslipp ender opp på minimum 30-40m 

dybde. Ifølge mattilsynet er det i hovedsak 

nordgående strømming i sundet, slik at 

plassering av utslippsledningen bør ta hensyn 

til dette. Rørledningene skal være tette, og 

forankret på bunnen. 

3) Slamavskilleren tømmes jevnlig, annethvert 

år i forbindelse med kommunal slamtømming. 

4) Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter 

at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i 

lengre tid enn to år, faller retten til å etablere 

utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er 

aktuelt, må ny søknad sendes inn jf 

forurensningsforskriften § 12-5. 

5) I hht. forurensningsforskriftens § 12-14 kan 

kommunen i medhold av forurensningslovens § 

18 oppheve eller endre i tillatelse og om 

nødvendig kalle tillatelsen tilbake. 

 

Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og PBL § 1-8 for 

flytebrygge på gnr 2 bnr 65 - Tom Eirik 

Ottesen 

I hht PBL § 19-2 imøtekommes søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplan og PBL § 1-8, 

for tiltak uten ansvarsrett, for utlegging av 

flytebrygge på gnr 2 bnr 65. Det forutsettes at 

søker går sammen med hyttenaboene for å 

legge til rette for en flytebrygge som 

imøtekommer behovet for båtplass som 

opprinnelig tiltenkt i reguleringsplan, slik at 

planbestemmelsens hovedhensikt at 

landskapets utmarkskarakter og 

rekreasjonskvalitet bevares. Flytebryggen må 

være tilgjengelig for andre hytteeiere i 

hytteområdet Rasmusvågen, slik at en unngår 

flere flytebrygger i strandsonen inntil 

hytteområdet. Flytebryggen bør festes og 

forankres ordentlig, slik at den er trygg og 

sikker å bruke. Det vises til tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 

markinngrep skulle støte på fornminner. 

1. Anlegget må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

2. Anlegget eller del av dette må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr.PBL.§ 

20-1. 

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 enn 2 år. Jfr. PBL § 21-9. 

4. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av lov, jfr. PBL. kap. 20. 

 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 for 

utsprengning av småbåthavn på gnr 8 bnr 2 

på Høyholm - Jens Martin Johansen 

Det gis dispensasjon fra pbl § 1-8 til 

utsprenging og anlegg av småbåthavn og 

tilførselsveg på gnr. 8, bnr 2 i Vevelstad 

kommune som omsøkt. 

 

Klage på avslag - Søknad om dispensasjon 

fra PBL § 1-8 og vedtatt reguleringsplan 

Haugen, for utlegging av flytebrygge på gnr 

26 bnr 32 - Terje Hansen 

Klagen tas til følge. I hht PBL § 19-2 

imøtekommes søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan og fra PBL § 1-8, for tiltak 

uten ansvarsrett på gnr. 26 bnr. 32, til 

utlegging av en felles flytebrygge for 

hyttetomtene i Haugen hyttefelt og Sør-

Kvalvågen. Plassering av flytebryggen må 

gjøres i samråd med Plan og ressursetaten i 

Vevelstad kommune. 

 

Utdrag av vedtak i formannskapet 

4. mai 2014 
 

Klage på vanngebyr - vannmåler montert 

på gnr 11 bnr 30 -Marita Nilssen og  

Werner Pedersen 

Formannskapet godkjenner at Werner 

Pedersen og Marita Nilssen har fått installert 

godkjent vannmåler av autorisert installatør, 

og at dette gir grunnlag for beregning av 

vanngebyr for eiendommen. 

Formannskapet ber administrasjonen fremme 

et oppdatert forslag til regelverk til avløsning 

for dagens gebyrreglement for vann og avløp. 

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel i 

utmark, Rune Almås Larsen 

Rune Almås Larsen gis dispensasjon, jf. § 6 

Forskrift om motorisert ferdsel i utmark, til 

barmarkskjøring. Dette på bakgrunn av 

vurdering av søknaden og legeerklæring. 

Vilkår:  
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Dispensasjonen gis fram til 15. september 

2016. Det må da evt. søkes på nytt. 

Dispensasjonen gjelder for de 5 traseer som er 

inntegnet i søkers kart. 

Kjøring må foregå aktsomt og så hensynsfullt 

som mulig.  

Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

Kommunens vedtak forutsetter skriftlig avtale 

med de aktuelle grunneiere. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/26/6 festenr 4 - Anne Lise Nergård 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på ca 750 m2 fra 

eiendommen Sjøhaugen, gnr 26 bnr 6 i 

Vevelstad kommune slik som omsøkt til 

fritidsformål, dette jfr. gjeldende 

reguleringsplan. 

Fradeling av ny eiendom erstatter eksisterende 

festetomt gnr. 26 bnr. 6 fnr. 4 (Anne Lise 

Nergård). 

Vedtaket sendes også til eiere av 

naboeiendommer, og disse skal varsles når 

oppmåling skal gjennomføres. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/26/6 festenr 13 - John Nergård 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på ca 750 m2 fra 

eiendommen Sjøhaugen, gnr 26 bnr 6 i 

Vevelstad kommune slik som omsøkt til 

fritidsformål, dette jfr. gjeldende 

reguleringsplan. 

Fradeling av ny eiendom erstatter eksisterende 

festetomt gnr. 26 bnr. 6 fnr. 13 (John 

Nergård). 

Vedtaket sendes også til eiere av 

naboeiendommer, og disse skal varsles når 

oppmåling skal gjennomføres. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/26/6 festenr 12 - Inger Robertsen 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på inntil 750 m2 

fra eiendommen Sjøhaugen, gnr 26 bnr 6 i 

Vevelstad kommune, til fritidsformål som 

omsøkt, dette jfr. gjeldende reguleringsplan. 

Fradeling av ny eiendom erstatter eksisterende 

festetomt gnr. 26 bnr. 6 fnr. 12 (Inger 

Robertsen). 

Vedtaket sendes også til eiere av 

naboeiendommer, og disse skal varsles når 

oppmåling skal gjennomføres. 

 

Grunnlovsjubileet 1814-2014 

Vevelstad formannskap bevilger kr. 30 000 til 

gjennomføring av arrangement i forbindelse 

med grunnlovsjubileet. Tilskuddet dekkes 

gjennom bruk av reserverte avsetninger, post 

149000 10008. 

 

Støtte til Oladalens Venner 

Vevelstad formannskap bevilger kr. 5 000 til 

Oladalens Venner 

 

Utdrag av vedtak i planutvalget 4. 

juni 2014  
 

Søknad om endring av gitt tillatelse i hht 

PBL § 20-1 og dispensasjon fra PBL § 1-8, 

for utlegging av flytebrygge på nytt sted på 

gnr 12 bnr 1 - Sigrid Vevelstad 

Søknad om endret plassering av flytebrygge i 

hht. PBL § 20-1 ved Lensmannsodden på gnr 

12 bnr 1 og søknad om dispensasjon fra PBL § 

1-8 imøtekommes, jf. PBL § 19-2. 

Alminnelige bestemmelser 

1) Flytebryggen bør festes og forankres 

ordentlig, slik at den er trygg og sikker å bruke 

og tåler vær- og strømningsforholdene i 

Vevelstadsundet. 

2) Anlegget må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

3) Anlegget eller del av dette må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt, jfr. PBL § 

20-1. 

4) Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter 

at byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

5) Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av lov, jfr. PBL. kap. 20. 

6) Utslipp fra septiktank må ledes så langt ned 

i dybden og unna flytebryggen, slik at 

gråvannet ikke kommer i konflikt med bruken 

av flytebryggen. 

 

Utdrag av vedtak i formannskapet 

25. juni 2014 

 

Søknad om godkjenning av plan for 

nydyrking 1816/28/1 - Kaia M. Aarstrand 

og Bjørnar Aarstrand 

Etter søknad gis det tillatelse til oppdyrking av 

til sammen ca. 35 daa myr og skogsmark til 

fulldyrka eng på gnr 28 bnr 1. Dette med 

bakgrunn i forskrift om nydyrking § 1 og § 4. 
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Det settes følgende vilkår for nydyrkingen: 

Søker må vise aktsomhet, og melde fra hvis en 

skulle oppdage fornminner eller mulige 

fornminner under arbeidet (jfr 

kulturminneloven § 8, 2. ledd). 

Nydyrkingen må være igangsatt innen 3 år 

etter dette vedtaket er gyldig, hvis ikke faller 

godkjenningen bort. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/28/1 festenr. 4 - Bjørnar Nordheim og 

Wenche Laksmark 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på ca 500 m2 fra 

eiendommen Aarstrand, gnr 28 bnr 1 i 

Vevelstad kommune slik som omsøkt til 

fritidsformål. 

Fradeling av ny eiendom erstatter eksisterende 

festetomt gnr. 28 bnr. 1 fnr. 4, Bjørnar 

Nordheim og Wenche Laksmark (etter 

målebrev fra 1989). 

 

Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom 1816/6/3 - Høivik Båtforening 

Vevelstad formannskap gir med dette Høivik 

Båtforening, 8976 Vevelstad konsesjon for 50 

års leie av gnr 6 bnr 3 i Vevelstad kommune 

som omsøkt og etter avtale. 

Leiesummen på kr 8.000,- (depositum for 

båtplass) samt årlig avgift på kr 500,- 

aksepteres, jfr kons.lovens § 9. I medhold av 

konsesjonslovens § 11 settes vilkår om at 

eiendommen benyttes til formålet 

marina/småbåthavn slik oppgitt i søknad og 

avtalen med grunneier. 

 

Søknad om fritak fra kommunale 

behandlingsgebyr 1816/6/3 Høivik 

Båtforening 

Søknad fra Høivik Båtforening om fritak fra 

kommunale oppmålings- og 

behandlingsgebyrer imøtekommes ikke. 

 

Årsregnskap og årsberetning Ingrid og 

Ulbert Wisthus legat for 2013 

Regnskap og årsmelding for 2013 godkjennes. 

Grunnkapitalen for 2013 er økt med kr. 2 574.- 

og er pr. 31.12.2013 kr. 865 256,69. 

 

Utdrag av vedtak i planutvalget 

25. juni 2014 

 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 og 

tillatelse til riving og oppføring av tilbygg i 

hht. PBL § 20-2 på gnr 23 bnr 2 - Bjørg-

Elin Hansen 

Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 for 

riving av gammel uthusdel i hht PBL § 20-2 e 

og oppføring av ny uthusdel på gnr 23 bnr 2 

ved Bjorvannet i hht. PBL § 20-2 a 

imøtekommes. 

I hht SAK10 § 3-1 er oppføringen av tilbygget 

på 33,75 m2 et mindre tiltak som kan utføres 

av tiltakshaver. Tiltakshaver må ta hensyn til 

at takvinkel, taktekking, vinduer, dører og 

ytterpanel blir lik som på eksisterende 

bygning, slik at en unngår estetiske forskjeller. 

Tiltakshaver må kontrollere og opplyse 

kommunen om nytt samlet bebygd areal 

(BYA) og bruksareal (BRA) på hele 

bygningen når tiltaket er ferdig. 

Generelle krav: 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse, jfr. PBL.§ 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr.PBL.§ 

20-1. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte tiltak 

utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, jfr. 

PBL. kap. 20, SAK10 og TEK10. 

 

Søknad om bygging av naust 1816/2/47 - 

Beate Andorsen 

Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL §20-2 

og dispensasjon fra PBL §1-8 for bygging av 

naust på gnr 2 bnr 47 imøtekommes.  

Naustet må ikke benyttes til varig opphold 

eller annet formål enn forutsatt. Ved bygging 

og bruk av naustet må en ta hensyn til 

sikkerhet mot naturpåkjenninger (TEK10§7-1) 

Naustet må bygges slik forutsatt i 

byggetegninger. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

lengre tid enn 2 år, jfr. PBL §21-9. 

Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte tiltak 

utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, jfr. 

PBL. kap 20, SAK10 og TEK10. 

 

Søknad om oppføring av tilbygg til 

lagerbygning på gnr 10 bnr 2 - Erik Solsem 

I henhold til plan og bygningslovens § 20-2 

bokstav a, imøtekommes søknad om tiltak uten 

ansvarsrett for oppføring av tilbygg til 

eksisterende garasje på eiendommen gnr 10 
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bnr 2. I hht SAK10 § 3-1 a) kan tiltaket 

forestås av tiltakshaver. 

Bygning må ikke tas i bruk før det foreligger 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Jfr. plan og bygningslovens § 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr. pbl. § 

20-1. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

lengre tid enn 2 år. Jfr. Pbl. § 21-9. 

Byggesaksgebyr tilkommer. 

På grunn av mottatt merknad sendes også 

vedtaket til nabo på gnr 10 bnr 20. Dersom 

partene ikke blir enige om grenseforløpet må 

saken fremmes for jordskifteverket 

 

Søknad om tillatelse til tiltak i hht. PBL § 

20-2 a) og dispensasjon fra PBL § 1-8 for 

tilbygg på gnr 17 bnr 9 - Liv S. Pedersen 

I hht. til PBL § 20-2 a og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om tilbygg på 20 m2 

for soverom på gnr 17 bnr 9 i Kilvågen. 

Tiltakshaver må ta hensyn til at takvinkel, 

taktekking, vinduer, dører og ytterpanel blir lik 

som på eksisterende bygning, slik at en unngår 

estetiske forskjeller. 

Tiltakshaver må kontrollere og opplyse 

kommunen om nytt samlet bebygd areal 

(BYA) og bruksareal (BRA) på hele 

bygningen når tiltaket er ferdig. 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr.PBL.§ 

20-1. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte tiltak 

utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, jfr. 

PBL. kap. 20, SAK10 og TEK10. 

 

Søknad om tillatelse i hht. PBL § 20-1 a og 

ansvarsrett som selvbygger i hht. SAK10 § 

6-8 for bygging av uthus på gnr 28 bnr 1 fnr 

4 - Bjørnar Nordheim 

Søknad om ansvarsrett i ett trinn 

imøtekommes for bygging av uthus som 

omsøkt på gnr 28 bnr 1 fnr 4 på Aursletta, som 

et mindre tiltak i hht. SAK10 § 3-1. 

Forutsetting er at uthuset ikke anvendes til 

beboelse eller overnatting. 

1. I henhold til plan og bygningslovens § 20-1 

a) godkjennes tiltak som omsøkt. 

2. Søker tildeles ansvarsrett for SØK, PRO og 

UTF i tiltaksklasse 1, jf. § 6-8 SAK10. 

3. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av regelverk og lov, jfr. PBL. kap. 20.  

4. Plassering og utseende av tiltaket forutsettes 

som omsøkt.  

5. Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 

21-10. 

Søker oppfordres til å foreta en grensejustering 

sammen med eier av naboeeiendommen, slik 

at bygningen blir stående på egen grunn.   

 

Søknad om tillatelse i hht. PBL § 20-1 a og 

ansvarsrett som selvbygger i hht. SAK10 § 

6-8 for oppføring av tilbygg på gnr 28 bnr 1 

fnr 4 på Aursletta - Bjørnar Nordheim 

Søknad om ansvarsrett i ett trinn 

imøtekommes for tilbygg for stue, bod og 

vindfang på 22 m2 på fritidsbolig som omsøkt 

på gnr 28 bnr 1 fnr 4 på Aursletta.  

1. I henhold til plan og bygningslovens § 20-1 

a godkjennes tiltak som omsøkt. 

2. Søker tildeles ansvarsrett for SØK, PRO og 

UTF i tiltaksklasse 1, jf. § 6-8 SAK10. 

3. Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte 

tiltak utføres i samsvar med de krav som 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold 

av regelverk og lov, jfr. PBL. kap. 20. 

4. Plassering av tiltaket forutsettes som 

omsøkt.  

 

Søknad om dispensasjon fra 

planbestemmelsen for reguleringsplan 

Rasmusvågen, for tilbygg på fritidsbolig på 

gnr 2 bnr 65 på Hamnøya - Tom-Erik 

Ottesen 

I hht. til PBL § 20-2 a og SAK10 § 3-1 a 

imøtekommes søknad dispensasjon fra 

reguleringsplan Rasmusvågen og tillatelse til 

tilbygg på ca 36 m2 for soverom og stue på 

fritidsbolig på gnr 2 bnr 65.  

Tilbygget bør plasseres som omsøkt og i 

samsvar med topografien og bergformasjonene 

på stedet. Tiltakshaver må ta hensyn til at 

takvinkel, taktekking, vinduer, dører og 

ytterpanel blir lik som på eksisterende 

bygning, slik at en unngår utvendige estetiske 

forskjeller.  

Tiltakshaver må kontrollere og opplyse 

kommunen om nytt bebygd areal (BYA) og 

bruksareal (BRA) når tiltaket er ferdig, slik at 
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kommunalt vann- og avløpsgebyr for 

fritidsboligen kan oppdateres. 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. PBL.§ 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr.PBL.§ 

20-1. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at 

byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

Tiltakshaver er ansvarlig for at omsøkte tiltak 

utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, jfr. 

PBL. kap. 20, SAK10 og TEK10. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/11/2 - tomt til fritidsformål Harald 

Nilssen 

Det innvilges dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 1-8 jfr. samme lov kap. 19 

til å fradele to tomter til fritidsformål på gnr 11 

bnr 2 i Vevelstad kommune. 

I medhold av jordlovens §§ 1, 9 og 12 gis det 

tillatelse til å fradele parsellene på inntil 500 

m2 hver til fritidsformål. Dette jfr kart vedlagt 

søknaden. 

Det settes vilkår for fradelingen at veirett 

tinglyses og at veien legger minst mulig beslag 

på dyrka mark. 

Det kan ikke påregnes å fradele flere 

enkelttomter uten reguleringsplan 

 

Søknad om endring av lokalitet, 

Stokkasjøen - Nova Sea AS 

Vevelstad kommune har ingen innvendinger 

mot at lokalitet 31217, Stokkasjøen endres slik 

at flåten for anlegget skal komme innenfor 

dagens tillatelse. Jfr kommunens gjeldende 

arealplan. 

Vevelstad kommune vil også gjøre 

oppmerksom på klagesak som foreligger på 

lokaliteten. En eventuell tillatelse til utsett av 

flåte vil dermed bli gitt betinget av denne 

klagesaken 

                          
 

            

Vevelstad bygdetun / Helgeland 

Museum avd. Vevelstad:  

Ny utendørsutstilling på bygdetunet 

Kom og nyt årets nye blomsterbed på 

bygdetunet i Vevelstad. Det er med stor 

glede vi nå presenterer utvalgte stauder 

med nye informasjonsskilt som forteller 

om planten og dets historie i de tilfeller det 

er kjent. Informasjonen er utarbeidet med 

god hjelp fra gode kollegaer i Helgeland 

Museum; Sissel Lillebjerka og Stig 

Lundmo. Dette prosjektet er viktig for å 

gjøre museumsanlegget imøtekommende 

også utenfor åpningstid. Uansett tid på 

døgnet har nå våre gjester en utstilling å se 

på. 

 
I år har det kommet en ny kollega på 

bygdetunet. Hun sier ingenting, men 

skaper atmosfære i Vollastua. Det er nye 

miljøutstillinger i flere av stuene. Kom 

gjerne på besøk for å se. Nye utstillinger er 

det også i stabburet; Korn – vårt daglige 

brød i 1.etg. og en verktøyutstilling i 

2.etg., hvor du blant annet kan lese om 

høvelen – gudenes verktøy.  
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I museumsbutikken har vi i år 100 % flotte 

glassprodukter fra Anna Làra 

Guðdmundsdóttir fra Velfjord. Alt hun 

lager er fra resirkulert glass! Fra gammelt 

vindusglass til flotte bruksgjenstander! For 

Vevelstad har hun spesiallaget flere 

produkter med helleristninger.  

 

 

 
Husk at hele juli og august er det 

langåpent på bygdetunet kl. 12.00-20.00.  

 

 

 

NB: Husk Vevelstad-

Dagene 10. – 13. juli ! 
 

Program og informasjonshefte er 

lagt ut på butikkene i kommunen, på 

rådhuset, og på Bygdetunet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESØYA-dagen,  

lørdag 26.juli 2014 

 

Hamnøya Ungdomslag inviterer i år til nok 

et ”kystfolktreff” på Esøya, i Hamnsundet. 

Esøya er også kalt ”Kystens største 

gjestebok” etter de mange navn som er 

ritet inn i bergveggene. Her finnes også 

runeinnskrifter fra ca. år 1000 og bumerker 

fra 1600-tallet. Det var sjøfolk som lå 

værfast i Hamnsundet på tur nord- eller 

sørover som skapte denne gjesteboka. 

Dette blir 8. gangen et slikt arrangement 

finner sted, første gang var i 1997 i 

forbindelse med kulturminneåret. Da ble 

også en del av fortøyningsboltene her 

registrert og pusset opp. 

Dette er et familiearrangement som starter 

kl.12.00 på lørdag 26.juli, og varer til ca kl 

17.00. Det vil bli salg av fiskekaker, 

pølser, kaffe, vafler og brus. Det blir også 

ulike aktiviteter for store og små, 

m/premiering. Vi skal bl.a. kåre 

Esøymester i blåsekasting.  

 

Folk oppfordres til å komme i egne båter, 

slik at tradisjonen med et stort ”oppbrudd” 

av båter i Hamnsundet holdes i hevd. 

 

Hamnøya Ungdomslag ønsker alle 

hjertelig velkommen til et koselig 

strandhugg på historisk grunn.  

 

 

PS –  

skulle været bli riktig ille vil vi avvikle 

arrangementet på Ungdomshuset på 

Hesstun. 
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