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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 3-2013     desember år 2013    Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

Kjære Vevelstadværinger 

 
I motsetning til fjorårets barfrostperiode på denne tiden har vi i år hatt et svært vekslende 

vær, med rekordnedbør i form av regn midt i adventstida, og besøk av både ”Hilde” og 

”Ivar”. Dette gir store utfordringer og fare for skader både for vegvesenet, kommunen og 

private. Vi får bare håpe på bedre tider, og en liten trøst kan være fulle magasin og 

forhåpentligvis lavere strømregninger til vinteren (?). 

 

Også i år kom budsjettet i havn, men vi ser klart strammere tider i årene framover. I 2013 fikk 

vi et regjeringsskifte, og det blir spennende framover å se hva dette betyr for 

kommuneøkonomien, for endringer i kommunestrukturen, og dermed også for de tjenester 

samfunnet vårt er avhengig av. For Vevelstad har 2013 vært preget av viktige 

samferdselssaker. Sjøl om planene om direkteferge mellom Horn og Tjøtta er skrinlagt, må vi 

fortsatt arbeide for en raskere og mer optimal kommunikasjon mellom Brønnøysund og 

Sandnessjøen, der også behovene for våre innbyggere blir ivaretatt. Arbeidet med gang- og 

sykkelvegen er kommet godt i gang, vegen til Brennå er ferdigbygd, mobil- og 

breibanddekning i Visten på plass, planer for nytt museumsbygg begynner å utforme seg, og 

vi har en løpende kontakt med departementet om finansieringsmuligheter for nytt 

svømmebasseng. Utfordringene og arbeidsoppgavene blir ikke mindre i året som kommer! 

 

Vi vil rette en stor takk til de ansatte i kommunen for de tjenestene de daglig leverer, og som 

vi håper innbyggerne er tilfreds med. En takk også til politikerne for godt og konstruktivt 

samarbeid i året som gikk. Som det ble sagt på julemøtet i kommunestyret så er det ikke alltid 

full enighet om alt som nødvendigvis er det beste. Det er sunt med uenighet, da får meninger 

brytes, en må gjerne tenke nytt – og ofte gir dette et bedre resultat. 

 

Vevelstad kommune ønsker alle sine innbyggere en riktig God Jul og ett Godt Nyttår! 

Vi håper det nye året gir mange positive dager og saker å jobbe med, og som utvikler 

Vevelstadsamfunnet til alles beste. 

 

   Ken-Richard Hansen    Ronald Bjøru 

   Ordfører     Rådmann 
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Rådhuset i julen 

 

               
 

I julen har rådhuset følgende 

ekspedisjonstider og åpningstider. 

                 

Åpningstider: 

Lillejulaften  08.00 – 15.45 

27.12.13  10.00 – 14.00 

30.12.13  10.00 – 14.00 

 

Ekspedisjonstider: 

Lillejulaften  09.30 - 15.00 

27.12.13  10.00 - 14.00 

30.12.13  10.00 - 14.00 
 

 

Folkehelse 

 
Den 13. oktober til 16. oktober arrangerte 

Folkehelsekoordinatoren og leder for 

Frivilligsentralen felles gåturer på 

Vevelstad. Turene startet på Åsmyra 

stadion, første dagen gikk vi til Olalikirka 

og tilbake via Brøløs. Andre dagen gikk 

turen til Vevelstadgården med stopp i 

grillhytta til Sigrid og Ole Johnny. Tredje 

turen gikk til Korsvik og tilbake via 

båthavna. Siste kvelden gikk vi til 

Gapahuken og tilbake til Åsmyra. 

Det var til sammen 40 vevelstadværinger i 

alderen fra 4 år til 70+, som gikk en eller 

flere turer. Alle deltakerne var med på 

trekning av fine premier!  

Vi forsøkte å fortsette noen lørdager etter 

dette, men det stoppet opp først og fremst 

på grunn av det våte været vi har hatt i det 

siste! 

Vi håper å få til flere felles turer når vi har 

feiret jul og nytt år, og så snart været 

tillater det! 

 

Med ønske om en riktig god jul, og et godt 

nytt år i folkehelsekommunen Vevelstad! 

 

Folkehelskoordinatoren. 

 

 
Foto: Michelle Heere 
 

 

Den Kulturelle Spaserstokken 

(DKSS) 
 

Tilskudd 2013 

Det Kongelige Kulturdepartement skriver i 

brev av 14.10.2013:  

Kulturdepartementet tildeler med dette 

Vevelstad kommune et tilskudd  

på kr. 28.000 til gjennomføring av 

kulturtiltak for eldre. Midlene må brukes 

innen utgangen av 2014. 

                 
Vevelstad kommune samarbeider med 

Biblioteket, Den Kulturelle Skolesekken, 

Frivilligsentralen og Helgeland museum, 

avd. Vevelstad om arrangementene i regi 

av  Den Kulturelle Spaserstokken. 

Målet for Den kulturelle spaserstokken er 

å legge til rette for økt samarbeid mellom 

kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 

det lokalt kan utvikles gode kunst- og 

kulturprosjekter for eldre innenfor et 

mangfold av sjangrer og uttrykk. Midlene 

skal hovedsakelig benyttes til profesjonell 

kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, 

etter modell fra Den kulturelle 

skolesekken. 
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Gjennom tildelingene skal eldre få et 

kulturtilbud som holder høy, profesjonell 

kulturfaglig kvalitet. Midlene skal brukes 

til kulturtiltak som kommer de eldre 

direkte til gode. Tilskuddet skal derfor 

ikke brukes til investeringer/utstyr, 

administrasjon, planlegging eller 

kompetanseutvikling. Det er viktig at 

arbeidet er godt forankret i kommunens 

planer for og organisering av innsatsen 

overfor eldre i kommunen. 

 

Informasjon fra Vevelstad 

sykehjem 

            
Aktivitet ved Vevelstad sykehjem i jula 

2013: 

              
Julaften 

blir det sang med Vevelstad sangkor  

kl 15.00. 

 

2.juledag  

blir det Gudstjeneste med nattverd kl 

12.00   

             

 
 

Hjelpemidler 

             
Hjelpemiddellager- Vevelstad kommune 

Vevelstad sykehjem 

Tlf: 750 38 035 

Kontortid: Hverdager 08.00-15.00 

 

Hjelpemidler til utlån fra Vevelstad 

kommunes hjelpemiddellager i inntil 3 

måneder. 

 

- Krykker 

- Rullator 

- Toalettforhøyer 

- Toalettstol/Dusjstol 

- Badekarbrett 

- Arbeidstol, standard modell 

 

Hvordan få hjelpemidler: 

 

Ved behov for disse aktuelle 

hjelpemidlene ber vi dere ta kontakt med 

kommunens hjelpemiddellager ved 

Vevelstad sykehjem. 

 

Ved behov for andre typer hjelpemidler 

kan dere ta kontakt med 

Avdelingssykepleier ved Vevelstad 

sykehjem. 

Behandlingshjelpemidler rekvireres 

direkte fra sykehusene. 

 

Retur av hjelpemidler skal skje 

umiddelbart etter at behovet opphører. 

 

Er det behov for å låne hjelpemidlene ut 

over 3 måneder, ta kontakt med 

avdelingssykepleier ved Vevelstad 

sykehjem. 

 

Brukerne henvises til å levere 

hjelpemidlene til Vevelstad sykehjem. 

 

Agnethe Aarstrand, Avdelingssykepleier. 

 

 



 

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

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

4 

 

Primærsykepleie 

 
Alle beboere ved Vevelstad sykehjem har en primærsykepleier og en primærkontakt 

(hjelpepleier eller helsefagarbeider). Det henger oppslag om hvem som er 

primærsykepleier/primærkontakt på hvert enkelt rom.  

Vi prøver å samarbeide med pårørende slik at pasientenes liv oppleves så rikt og 

meningsfullt som mulig. Alle nye pasienter får tilbud om pårørendesamtale med 

primærkontakt og ansvarlig sykepleier. 

Grunnprinsipper etter primærsykepleiemodellen: 

 Helhetlig omsorg 

Innebærer at man ikke bare forholder seg til deler av brukeren, men brukeren 

som et menneske i en helhetlig sammenheng.  

 Kontinuitet. 
Innebærer at primærsykepleieren følger opp brukere. Oppgaver delegeres til 

primærkontakt. Det er et overordnet mål at færrest mulige er involvert i pleien 

og at sykepleieren er involvert i direkte brukerrettet arbeid.  

 Ansvar- og beslutningsmyndighet 

Primærsykepleier har beslutningsmyndighet i forhold til det sykepleiefaglige.  

 Samarbeid med bruker og pårørende 
Primærsykepleier og primærkontakt samarbeider direkte med bruker og 

pårørende for å kunne ivareta det helhetlige perspektivet. Bruker og pårørende 

vet hvem de skal forholde seg til, og kan i større grad være delaktig i 

planleggingen av tiltak.  

 Direkte kommunikasjon med de tverrfaglige samarbeidspartnere. 
Primærsykepleier evt. primærkontakt har den direkte kontakten med andre 

involverte behandlere, og koordinerer brukerens totale tiltaksplan. 

 

Agnethe Aarstrand, Avdelingsykepleier 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=hender&qs=n&form=QBIR&qft=+filterui:color2-color+filterui:photo-clipart&pq=hender&sc=8-4&sp=-1&sk=#view=detail&id=E581AC5860D81A579312442299C52BD24951D5EC&selectedIndex=1
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Informasjon fra skolen 

 
Julemesse i Brønnøysund 5/12-13 

Da er julemessene for Vevelstad Sentralskole 

et avsluttet kapittel for i år. Nå kan endelig 

elever og lærere på skolen lene seg godt 

tilbake i godstolen og tenke på at alt det 

arbeidet de har gjort – har gitt resultater. 

 

Elevene hadde som kjent julemesse i 

november her på Allbrukshuset, en messe 

som har vokst seg større og større med årene 

og som kan med rette kalles en ubetinget 

suksess. 

 

På julemessen i Brønnøysund var det kun 

elever fra Vevelstad som dukket opp. Vi 

hadde håpet på elever fra Brønnøy og Sømna, 

men det var dessverre ikke mulig. Det er 

tydelig at det store fokuset som 

Vevelstadskolen har hatt på elevbedrifter ikke 

er kommet på samme nivå i hele regionen. 

 

Det har vært mye fokus på skolenes resultater 

på nasjonale prøver, noen er fornøyde og 

andre mindre fornøyde. Det er i hvert fall mye 

læring som ikke er direkte målbar, og 

elevbedrifter er et godt eksempel. Det som 

derimot kan observeres er elevers glede av det 

å skape, å lære å drive butikk med tilhørende 

regnskap, samt lære om samarbeid for å nå et 

felles mål – inntekt til klassetur i 10ende 

klasse. 

 

Julemessen i Brønnøy ga heldigvis også 

resultater økonomisk. Bedriftene fra 

Vevelstad hadde monopol på kundene på 

Havnesenteret, der de satt med bordene sine 

utenfor Havnecaféen. De solgte greit, til tross 

for Brønnøyværingenes manglende erfaring 

med elevbedrifter. 

 

Elevene på 1-4trinn, også kalt Ekornbarna 

solgte hjemmelagde produkter som 

opptenningskongler og fuglekasser samt 

mange andre flotte produkter. 

 

 
Elevene på 5. og 6. trinn kunne skilte med 

hjemmestrikkede produkter som luer, skjerf 

og votter – og kunne også stille opp med 

strikkede brilleetui. 

 

Elevene på 7 trinn sto for vaffelstekingen, og 

hadde også et lite kundebord for sine kjære 

kunder. Vaflene ble godt tatt imot og fortært – 

til glede for klassekassen. De var også så 

heldige å få en donasjon fra en som «ikke har 

glemt hvordan det var å være ung». Elevene 

takket veldig pent. 

 
Elevene har med dette fått verdifull erfaring 

med salg som dagens og morgendagens 

kunder kan glede seg over. Om det ikke gir 

målbare resultater på årets prøver, så vil 

elevene uansett gå videre i livet, med flere 

lærerike erfaringer. 

 

Og når elevene satt og ventet på ferja tilbake 

til Vevelstad etter en «hard» arbeidsdag med 

butikkdrift sa den ene: 

 

«no ska de bi godt å far heim å lægg se på 

sofan» 
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ELEVBEDRIFT PÅ VISTHUS 

OPPVEKSTSENTER 
 

På Visthus har elevene kalt sin elevbedrift 

”Matmonstran”. De har funnet ut at mat 

selger bedre enn ting og tang. På Visthus 

er det tre elever, Annabell i 1.kl, Karl i 

2.kl og Martin Alexander i 3.kl. Sammen 

med lærer Ingunn har de rørt, kjevlet og 

rullet kakedeig noen uker i høst. Resultatet 

ble poser med havrekjeks, peppernøtter og 

knekk. 

                
Planen var å selge produktene på 

julemessa på Vevelstad, men 

ekstremværet ”Hilde” satte en stopper for 

det. I stedet ble julemessa på Stokkasjøen 

arena for det store salget. Mange ville 

sikre seg julebakst. Og etter at Martin 

Alexander fant ut at det var lurt å gå rundt 

og by fram godsakene, ble bordet tømt for 

varer. 

 

 
 

Nå er det jo slik at en elevbedrift som alle 

andre bedrifter, skal lønne seg. På bildet 

ser vi at Annabell og Karl er optimister 

med tanke på at regnskapet skal gå i 

balanse. 

                             

Storbjørka Barnehage 
 

Adventstid: 

I Storbjørka barnehage har vi det som vanlig 

veldig koselig men litt travelt i adventstiden. 

 
 

Vi har allerede kommet godt i gang med 

Julebakst og julegave laging. Vi spiller og 

synger julesanger og tenner lys og trekker 

kalender i adventstund hver dag. 

Vi har hatt besøk av Kristina prest, og hatt 

juleverksted med både foreldre, søsken og 

besteforeldre, vi laget masse fint og spiste 

kveldsmat og drakk kakao før vi gikk hjem. 

13.desember er det igjen tid for Luciafeiring, 

men nytt av året er at foreldrene er invitert til 

Luciafesten for å se oss gå i tog med hvite 

skjorter og lys. 

 
 

17.desember regner vi med å få besøk av 

nissen for da har vi nissefest. 

18.desember er de eldste barna invitert med 

på skolegudstjeneste.  

Etter gudstjenesten skal vi ha juleavslutning 

med foreldre og søsken, vi skal gå rundt 

juletreet og kose oss med kaffe, saft og alt det 

gode vi har laget til jul. 
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Vevelstad 

Folkebibliotek 
  

 

Vi har: 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC/ ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 

 

KINO 

 

Kinoteket åpnet igjen  

2. oktober og har godt oppmøte av barn.  

Dette skoleåret er det elevbedriften 

”Sukkerfeen” som drifter kinokiosken og gjør 

en flott innsats for filmglade 

Vevelstadværinger. 

Velkommen skal de være, og vi takker 

elevene og de frivillige for godt samarbeid så 

langt!  

 

EVENTYRSTUND 

 

Mandag 14. oktober fikk vi fint besøk fra 

Fylkesbibliotekets avd. i Narvik, nemlig 

bamsene ”Brumla og Binna”, alias Anita 

Mathisen og Tonje Farseth. 

Barnehage- og småskolebarn fra hele 

kommunen var invitert og både voksne og 

barn hadde ei fin stund hvor ”Brumla og 

Binna” leste eventyr. Bamsenes bursdag ble 

og behørig feiret med boller, bamsemums og 

saft. 

 

 

                    
 

 

KONSERT 

 
I samarbeid med DKS og Vevelstad sangkor 

ble det den 19. november arrangert 

konsert med Olav Stedje. Den kjente artisten 

presenterte mange kjente, fine låter til glede 

for de frammøtte i Allbrukshuset. Konserten 

ble meget intim 

siden strømmen 

var borte det 

meste av tiden, 

dette medførte at 

publikum fikk 

opplevelsen 

presentert 

akustisk og med kun levende lys. 

Alderspensjonister og barn hadde  gratis 

inngang. 

 

LESESTUND  

Elever fra 5. og 6. klasse har også denne 

høsten hatt høytlesing for barnehagebarna 

hver 14. dag på biblioteket. Tirsdag10. 

desember hadde vi juleavslutning. Sevald 

leste om ”Den lille nissen” og avsluttet 

lesestunden med boka ”Hva sier reven” av 

Ylvis. Her fikk Sevald god hjelp fra 

klassekameratene når ”refrenget” mer kjent på 

engelsk som What do the Fox say? ble 

framført ved sang. 
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Etter kosestund med kake og saft vakte det 

stor begeistring da de små fikk fiske hver sin 

julepakke fra nissen som var så sjenert at han 

gjemte seg bak skranken… 

 
 

Etter at de små gikk tilbake til barnehagen 

fikk elevene anledning til å se på 

Historielagets utstilling av gamle bilder fra 

Vevelstad.  

 

Arrangementet ble avsluttet med at elevene 

fikk hver sin skulderveske som takk for at de 

stiller opp og leser for de små. 

 
 

 

Lesestund for de største i sofakroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

JULESTENGT 

Biblioteket holder stengt 

fra og med lillejulaften. 

 

Åpent som vanlig fra man. 6. januar 2014 

 

Man kl 12:00 –  19:00 

Tir    kl 09:00 – 15:00 

Tor   kl 12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen på biblioteket! 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Diverse utdrag av politiske vedtak 

fra politiske møter siden august 

           
Kommunestyret 9.sep: 

 

Boligpolitisk handlingsplan Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommunestyre vedtar temaplanen 

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2023 for 

Vevelstad kommune. 

 

Årsmelding og årsregnskap 2012 for de 

regionale tjenestene 

Vevelstad kommunestyre tar årsmelding for 

de regionale tjenestene for 2012 til 

orientering. 

 

Rammeavtale mellom Vevelstad kommune 

og Statped nord 

Vevelstad kommunestyre godkjenner 

framlagte forslag til rammeavtale mellom 

Vevelstad kommune og Statped. 

 

Etablering av ungdomsråd i Vevelstad 

Vevelstad kommune vedtar opprettelse av et 

ungdomsråd i Vevelstad som sikrer 

innflytelse i saker som gjelder barn og 

ungdom. 

Forslag til Vedtekter for Vevelstad 

ungdomsråd (VUR) vedtas. 

Vevelstad kommunes administrasjon legger 

til rette for etablering og drift av 

ungdomsrådet. 

Det opprettes det en budsjettpost for VUR på 

kr 20 000 i kommunens budsjett for 2014. 

 

Søknadskjema og vilkår for tildeling av 

kulturmidler 

Vevelstad kommunestyre vedtar forslaget til 

søknadsskjema for kulturmidler som nytt 

søknadsskjema for kulturmidler i Vevelstad 

kommune, med tillegg av nytt punkt 5 som 

foreslått av komitè for kultur og fritid. 

             

Tilbud om kjøp av Vevelstad kommunes 

aksje i Helgelandsbase EiendomAS 

Vevelstad kommune ønsker ikke å selge sine 

aksjer i Helgelandsbase AS. 
 

Omsetningsoppgave for Naustloftet 2012 

Bevillingsgebyret for Naustloftet for 

skjenking i 2012 settes til kr. 4050,-. 
 

Bestilling av analyse for fergealternativer 

trafikkorridoren Brønnøysund-

Sandnessjøen 

Vevelstad kommune bestiller en analyse fra 

Transportøkonomisk institutt (TØI) av 

alternative løsninger for transportkorridoren 

Brønnøysund-Sandnessjøen. Bestillingen til 

TØI utformes av ordfører, varaordfører, 

representanten Harald Axelsen og rådmann. 

Det bevilges kr. 200 000 fra 

disposisjonsfondet til formålet. Mva kommer 

i tillegg. 
 

Kommunestyret 13.nov: 
 

Høring av søknadsbehandlingen for tiltak i 

områder foreslått som marine 

verneområder 

Vevelstad kommune har ingen merknader 

eller innvending til søknadsbehandlingen for 

tiltak i foreslått marint verneområde i 

Vevelstad. Dette medfører at det gis aksept 

for forlengelse av virkningen av kunngjort 

verneforslag til 27. aug. 2015. 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 

for Brønnøy kommune-Høringsuttalelse 

Høringsutkastet til Brønnøy kommunes 

kommuneplan 2013-2024, samfunnsdelen, er 

et grundig dokument for videre utvikling av 

Brønnøy kommune. Vevelstad kommune 

savner likevel nærmere delmål og strategier i 

planen for hvordan Brønnøy skal nå målet om 

Brønnøysund som ”et sentralt og naturlig 

regionsenter”, som er et av hovedmålene 

under kapitlet By- distrikts- og 

regionsenterutvikling, s. 23-26. Likeledes 

savner en visjoner og tanker om 

interkommunalt samarbeid og samhandling, 

bl.a. under kapitlet om Brønnøy som 

organisasjon og tjenesteyter (s.27-29). Vi 

håper at Brønnøy og Brønnøysund sin 

funksjon som regionsenter og samarbeidet 

med nabokommunene kommer bedre fram i 

den endelige planen. 
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Fastsetting av grense mellom 

Lakselvvassdraget og sjøen 

I henhold til Lov om laksefiske og 

innlandsfisk mv § 31 fastsettes følgende 

grense mellom elv og sjø for 

Lakselvvassdraget i Vevelstad kommune: 

Grensen settes fra det lille skjæret like nord 

for Straumsneset og i rett linje til et punkt 

nord/nordvest for kaiet på Aursletta, som vist 

på kartet. 

Sør for denne grensen gjelder grunneiers 

eksklusive rett til fiske. 

 

Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Vevelstad kommune tar inn lærling i barne- 

og ungdomsarbeiderfaget fra 01.12.2013. 

Sør-Helgeland Opplæringskontor tar seg av 

det praktiske rundt lærlingeordninga. 

Dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond, og 

innarbeides i årsbudsjett for 2014 og 2015. 

 

Budsjettregulering ansvar 131 

Fremlagte budsjettforslag godkjennes. 

Merforbruk kr 809 600 dekkes gjennom 

disposisjonsfondet. 

 

Budsjettregulering 

Vedlagte forslag til budsjettregulering vedtas. 

Merforbruket, kr. 1 655 500, dekkes gjennom 

bruk av disposisjonsfondet. 

 

Rapportering finansforvaltning pr. 

31.08.2013 

Framlagte rapport tas til etterretning. 

 

Fullmakt til å fremme 

ekspropriasjonssaker på vegne av 

kommunen 

Vevelstad kommunestyre gir rådmannen 

fullmakt til å reise ekspropriasjonssak på 

vegne av kommunen i områder der det 

foreligger en godkjent reguleringsplan, jf 

plan- og bygningslovens § 16-2, 1. ledd. 

 

                

Kommunestyret 11.des: 

 

Bosetting av flyktninger 

Vevelstad kommune ber rådmannen til neste 

formannskapsmøte legge fram en skisse til 

hvordan Vevelstad kommune kan bosette 

flyktninger ut fra kommunens kompetanse, 

kapasitet på tjenester og andre forutsetninger 

og vilkår, og som grunnlag for en avgjørelse 

om bosetting. 

 

Støtte til kjøp av melkekvoter for 2014. 

1. Vevelstad kommune støtter kjøp av private- 

og offentlige melkekvoter med kr. 1,50 pr. 

liter og opp til kr 5500,- pr bruk for  

kvoteåret 2014. 

2. Melkeprodusenter i Vevelstad kommune 

anmodes om å søke personlig om støtte til 

kjøp av melkekvote fra næringsfond II. 

Søknad må være hos kommunen  

innen 31.12.2014. 

3. Vilkår er at kvoten følger gården ved 

eventuelt salg, eller drives av søker minst 5 år 

fra støtten utbetales. 

4. Søkerne skal dokumentere kvotekjøpet med 

kopi av kvittering for betalt kvotekjøp. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å behandle og 

avgjøre søknadene. 

6. Rapport over tildelingen av tilskudd til 

kvotekjøp legges frem for formannskapet etter 

samlet behandling. 

7. Støttemidler tas fra Næringsfond II. 

 

Timeressurser 2014. 

Timeressursen for vårhalvåret 2014 fastsettes 

til 180.75 uketimer, til sammen 3615 timer på 

20 uker. Timeressursen for høsthalvåret 2014 

fastsettes til 180 uketimer, til sammen 3240 

timer på 18 uker. Årstimetallet blir da 

6855(60 minutters enheter) 

SFO legges til Storbjørka barnehage som 

tidligere. 

Timefordeling på ulike klassetrinn blir som 

tidligere vedtatt. 

Det blir hele skoledager for alle klasser. 

 

Eiendomsskatt 2014 på bruk og verk - 

økning skattesats 

Skattesatsen for eiendomsskatt på bruk og 

verk for 2014 fastsettes til 7 promille. 
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Tilleggsbevilgning i forbindelse med 

bygging av ny veitrase til Brennå, 

Stokkasjøen. 

I Vevelstad kommunes investeringsbudsjett 

for 2013 foretas følgende 

tilleggsbevilgninger: 

Post 33277 konto 023073 kr. 320.000,- 

Post 33277 konto 042900 kr. 80.000,- 

Økningen dekkes over kapitalfondet. 

Vedlikeholds- og brøyteutgifter for 

vegforbindelsen fra Bakkan til Svingen må 

legges til driftsbudsjettet for kommende år. 

 

Budsjettregulering investeringsregnskapet 

Framlagte forslag til budsjettregulering 

investeringsregnskapet vedtas. 

I tillegg følgende regulering i 

driftsregnskapet: 

Post 1728000 84001 – Momskomp. 

investering reduseres med kr. 220 000. 

Post 157000 88005 – Overføring 

kapitalregnskapet reduseres med kr. 220 000. 

 

Økning av foreldrebetaling i barnehager og 

SFO 

Foreldrebetaling for barns opphold i 

kommunale barnehager og SFO økes med  

5 % fra 1. januar 2014. 

 

Kommunale avgifter - vann og avløp - 2014 

Avgiftene for vann og avløp økes med 8 % fra 

og med 1.1.2014 

 

Husleie 2014 - kommunale utleieboliger 

Med virkning fra og med 1. januar 2014 økes 

grunnleien i husleien for de kommunale 

utleieboligene og eldreboligene med 2,4 %. 

Unntaket er de to nye leilighetene som ble 

bygd i 2010, der husleien inntil videre skal 

være den samme som i 2013. 

Med virkning fra og med 1. januar 2014 økes 

husleien for kommunale utleieboliger og 

eldreboliger med 8 % på den kommunale 

avgiftsdelen, og med 2,9 % på 

renovasjonsdelen. 

Med virkning fra og med 1. januar 2014 økes 

leien for garasje med 8 %. 

 

Renovasjonsgebyr for 2014 
1. Renovasjonsgebyrene for 2014 

fastsettes til: 

D
u

n
k

str 

G
ru

n
n

g
eb

y
r 

V
o
lu

m
a
v
h

. 

g
eb

y
r 

S
u

m
 ek

s.m
v
a

 

S
u

m
 in

k
l.m

v
a

 

80L Kr 

2021,- 

Kr    

365,- 

Kr 

2386,- 

Kr 

2983,- 

140L Kr 

2021,- 

Kr    

639,- 

Kr 

2660,- 

Kr 

3325,- 

240L Kr 

2021,- 

Kr 

1096,- 

Kr 

3117,- 

Kr 

3896,- 

390L Kr 

3189,- 

Kr 

1730,- 

Kr 

4919,- 

Kr 

6148,- 

660L Kr 

9254,- 

 Kr 

9254,- 

Kr 

11567,- 

fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en 

rabatt på kr. 100,- eks. mva. 

satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette 

utgjør kr 1.599,- eks. mva i 2014. 

- til kr 

260,- eks mva pr. mnd. Ordningen er 

behovsbasert og minste beregningsgrunnlag 

er to tømminger (dvs. 1 mnd) 

som i fjor, kr 152,- eks mva pr bytte. 

kildesortering holdes på samme nivå som i 

fjor, kr 400,- eks mva 

for 2 hjuls dunker (80 L tom 390 L) og kr 

800,- eks mva for 660 L dunker. 

Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse 

og utover settes til dobbels sats av første 

gangs gebyr. 

ng av 

avfall på returpunkter holdes på samme nivå 

som i fjor, kr 800,- eks mva. Henviser til 

renovasjonsforskriften § 16. Kommunestyret 

delegerer til SHMIL å kreve inn gebyret på 

vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra 

omkostninger med oppryddingen. 

nistrasjonsgebyr er kr 40,- pr 

abonnent. Det har ikke vært endringer på 

satsen de siste fem årene derfor har vi valgt 

økning i 2014. Dette trekkes fra kommunenes 

”kommunale tillegg” som innkreves av 

SHMIL og utbetales kommunene etter 

fakturering (3 ganger i året). 

2. Vevelstad kommunes administrasjonsgebyr 

for 2014 fastsettes til kr 65,00 eks. mva. 



 

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

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

12 

 

Årsbudsjett 2014 

Framlagte driftbudsjett for 2014 vedtas i 

balanse med en bruttoramme på  

kr. 54 650 000. 

Framlagte investeringsbudsjett for 2014 

vedtas i balanse med en bruttoramme på  

kr. 9 011 000. 

 

Økonomiplan 2014 - 2017 - Drift og 

investering 

Framlagte økonomiplan for 2014 – 2017 for 

drift og investering vedtas. 

 

Rådmannsskifte i Vevelstad - fullmakt til 

formannskapet 

Vevelstad kommunestyre gir formannskapet 

fullmakt til arbeidet og prosessen med å få på 

plass ny rådmann fra sommeren 2014. 

Rådmannen tilsettes av kommunestyret etter 

innstilling fra formannskapet. 

 

Formannskap 20.sep: 
 

              
Søknad om deling av grunneiendom 

1816/12/5 mfl. tomt med våningshus til 

boformål. 

Det gis tillatelse til fradeling fra gnr 12 bnr 5 

mfl i Vevelstad av inntil 1 dekar tomt med 

bolighus og uthus til boligformål i forbindelse 

med generasjonsskifte på gården, dette jfr. 

Jordlovens § 1 og § 12. 

Det settes vilkår om at veirett tinglyses, og at 

det blir gjort en avtale mellom partene slik at 

gården har førsterett på å kjøpe arealet tilbake 

ved eventuelt salg. Gjenkjøpsretten skal også 

tinglyses. 

 

               
 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/11/1 tomt til boformål. 

Det gis tillatelse til fradeling fra gnr 11 bnr 1 i 

Vevelstad av inntil 1,3 dekar tomt med 

påstående tomannsbolig til boligformål i 

forbindelse med generasjonsskifte på gården , 

dette jfr. Jordlovens §§ 1 og § 12. 

Det settes vilkår om at veirett tinglyses, og at 

det blir gjort en avtale mellom partene slik at 

gården skal ha førsterett på å kjøpe arealet 

tilbake ved eventuelt salg. Gjenkjøpsretten 

skal også tinglyses. 

 

Søknad om godkjenning av plan for 

nydyrking 1816/11/4 Rune 

Solli og Siw K. Grønbech 

Det gis tillatelse til oppdyrking av 6,5 daa 

skogsmark og beite til fulldyrka eng på gnr 11 

bnr 4, etter søknad fra Rune Solli og Siw K. 

Grønbech. 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. 

 

Søknad om godkjenning av plan for 

nydyrking 1816/12/5 Svein Olsen 

Det gis tillatelse til oppdyrking av 15,5 daa 

skogsmark, beite og myr til fulldyrka eng på 

gnr 12 bnr 5, etter søknad fra Svein H. Olsen. 

Dette med bakgrunn i forskrift om nydyrking 

§ 1 og § 4. 

Det settes følgende vilkår for nydyrkingen: 

1. Søker må vise aktsomhet, og melde i 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. 

 

TV-aksjonen 2013 

Vevelstad kommune vil også i år støtte 

innsamling, og bidrar med kr. 3000,- til  

TV-aksjonen for Nasjonalforeningen for 

folkehelsen. 

Bevilget beløp kr. 3000,- 
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Formannskap 16.okt:  

 

Søknad om tilskudd til produksjon av "Jul 

i Vevelstad" - U/L Fremskritt 

UL Fremskritt gis et tilskudd på kr. 4000 fra 

formannskapets post i budsjettet til 

produksjon av juleheftet ”Jul i Vevelstad”. 

 

Formannskap 20.nov: 

 

Høring - Skiltplan for Lomsdal-Visten 

nasjonalpark. 

Formannskapet ber administrasjonen utforme 

et høringssvar til Statens vegvesen på 

bakgrunn av de synspunkter som kom fram i 

diskusjonen i møtet. Det presiseres spesielt at 

det i brevet blir tatt med at det kommer opp 

ett skilt om Lomsdal/Visten nasjonalpark ved 

det nye fergeleiet, og som viser vegen til 

Forvik, som er kommunens innfallsport til 

nasjonalparken og anløpssted for hurtigbåten 

til Indre Visten. Skiltet må være synlig for 

trafikk både fra og til fergeleiet. 

 

Formannskap 27.nov: 
 

Søknad om tilskudd til drenering av 

tidligere dyrka mark 

1816/12/11 - Gro Skarstad 

Gro Skarstad, gnr 12 bnr 11 innvilges tilskudd 

for drenering av tidligere grøfta jord på kr 

15.400 med hjemmel i forskrift av 25.06.2013 

om tilskudd til drenering av jordbruksjord og i 

henhold til plan/beskrivelse av arbeidet. 

Aktsomhets- og meldeplikt gjelder dersom en 

under arbeidet skulle avdekke gamle 

gjenstander, anlegg eller lignende, jfr. 

kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Dersom 

arbeidet vil, eller kan, berøre 

naboeiendommer, må disse forholdene 

avklares med eier(e) før arbeidene 

gjennomføres. 

Arbeidet må gjennomføres innen 3 år etter at 

søknaden ble innvilget. 

 

Klage på tilknytningsavgift - vann til 

KåKå-bua v/ Alf Johan Martinsen 

Tilknytningsavgiften for påkobling av vann til 

KåKå-bua v/Alf Johan Martinsen settes til 

ordinær sats for tilknytningsavgift ut fra 

regelverket. 

 

Søknad om tilskudd til drenering av 

tidligere dyrka mark 1816/11/4 - Siw K. G. 

Solli 

Siw K. Grønbech Solli, gnr 11 bnr 4 innvilges 

tilskudd for drenering av tidligere grøfta jord 

på kr 40.800, dette med hjemmel i forskrift av 

25.06.2013 om tilskudd til drenering av 

jordbruksjord, og i henhold til 

plan/beskrivelse av arbeidet. 

Aktsomhets- og meldeplikt gjelder dersom en 

under arbeidet skulle avdekke gamle 

gjenstander, anlegg eller lignende, jfr. 

kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Dersom 

arbeidet vil, eller kan, berøre 

naboeiendommer, må disse forholdene 

avklares med eier(e) før arbeidene 

gjennomføres. 

Arbeidet må gjennomføres innen 3 år etter at 

søknaden ble innvilget. 

 

Søknad om grensejustering mellom 

1816/12/1 og gnr 1816/12/70 boligtomt 

Tillatelse til tiltak for grensejustering av inntil 

23,2 m2 til boligformål fra gnr. 12, bnr. 1 til 

gnr 12 bnr 70 i Vevelstad kommune 

godkjennes i samsvar med kommuneplan, og i 

henhold til jordloven §§ 1 og 12. 

Oppmåling og grenseutsett gjennomføres av 

Vevelstad kommune. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/12/25 tomt til eksisterende bolighus - 

Eilert Vevelstad 

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 2 dekar 

til tomt med bolighus/kårhus til boligformål 

fra gnr 12 bnr 25 i Vevelstad, dette jfr. 

Jordlovens §§ 1 og § 12. 

Det settes vilkår om at veirett tinglyses 

utenom gårdstunet, og at det blir gjort en 

avtale mellom partene slik at gården skal ha 

førsterett på å kjøpe arealet tilbake ved evt 

salg. 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/12/25 ny boligtomt - Eilert Vevelstad 

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 2 dekar 

tomt til boligformål fra gnr 12 bnr 25 i 

Vevelstad, dette jfr. Jordlovens §§ 1 og §12. 

Det settes vilkår om at veirett tinglyses, samt 

at Statens vegvesens krav om avkjørsel i brev 

den 28.10.13 overholdes. 
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Søknad om SMIL-midler til restaurering 

av eldre våningshus på Aarstrand 

1816/28/1 - Kaia Marthine Aarstrand 

Kaia Marthine Aarstrand innvilges kr 50.000 i 

SMIL midler til utvendig restaurering av 

”Gammel-stua” på Aarstrand, gnr 28 bnr 1 i 

Vevelstad, 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. Det tilrådes nær kontakt med 

fylkets kulturminneavdeling i 

restaureringsarbeidet, og at føringer i 

uttalelsen fra fylket tas hensyn til i arbeidet. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskudds-midler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

 

Søknad om SMIL midler til restaurering 

av bygning 1816/11/4 

Siw-Kristin Grønbech Solli. 

Siw K. Grønbech Solli innvilges kr 29.700 i 

SMIL-midler til utvendig restaurering av øst- 

og nordveggen på nordlandshuset på 

Ravntuva gnr 11 bnr 4 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. 

Dersom det skulle komme ny søknad om 

restaurering av resterende vegger/tak må dette 

tilskuddbeløp trekkes fra maksimalt 

tilskuddbeløp. 

Føringer gitt av Nordland fylkeskommune i 

høring 13.11.13 forutsettes best mulig 

ivaretatt ved gjennomføring av arbeidene. 

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. 

Planutvalget 20.sep: 
 

Søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig 

på gnr 38 bnr 56 - Johan Robert Johansen 

1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 

12-5 og Plan- og bygningsloven § 20-1 

innvilges utslippstillatelse fra fritidsbolig på 

gnr. 38 bnr. 56 i Vevelstad kommune, via 

slamavskiller og infiltrasjon til grunn. 

2. Kommunen vil gjøre oppmerksom på at 

med hjemmel i forurensningsforskriften § 12- 

14, kan kommunen gi pålegg om endring eller 

opphør av lovlig utslipp. 

3. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 

år at denne tillatelse ble gitt, vil den falle bort. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles 

i mer enn 2 år. 

4. Septiktanken må være plassert slik at den er 

tilgjengelig for tømming med septikbil og den 

private hytteveien tilrettelagt for adkomst med 

septikbil til septiktanken. Tømming av 

septiktanker for fritidsboliger skjer i hht. 

kommunens gjeldende forskrifter om vann- 

og avløp, hvert 4. år. 

5. Det må utføres nødvendig kontroll slik at 

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

 

Søknad om dispensasjon fra PBL §1-8 og 

restaurering av flytebrygge på gnr 38 bnr 8 

- Fritz Pedersen 

Fritz Pedersen innvilges dispensasjon fra PBL 

§ 1-8, jfr § 19-2, for utlegging av flytebrygge 

på omsøkt plass på eiendommen gnr 38 bnr 8. 

 

Søknad om dispensasjon - bygging av bru 

på Innerstrand 1816/21/1 

Jan-Eirik Aasen innvilges dispensasjon fra 

PBL § 1-8, jfr § 19-2, for å bygge bru/gangvei 

på omsøkt plass på eiendommen gnr 21 bnr 1. 

Bygget må konstrueres slik at det blir minst 

mulig synlig i terrenget. 
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Søknad om utslippstillatelse, gnr 2 bnr 67 - 

Per Lyng 

1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 

12-5 og Plan- og bygningsloven § 20-1 

innvilges utslippstillatelse fra fritidsbolig på 

gnr. 2 bnr. 67 i Vevelstad kommune, via 

slamavskiller og infiltrasjon til grunn. 

2. Kommunen gjør oppmerksom på at med 

hjemmel i forurensningsforskriften § 12-14, 

kan kommunen gi pålegg om endring eller 

opphør av lovlig utslipp. 

3. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 

år at denne tillatelse ble gitt, vil den falle bort. 

Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles 

i mer enn 2 år. 

4. Septiktanken må være plassert slik at den er 

tilgjengelig for tømming med septikbil, og 

den private hytteveien tilrettelagt for adkomst 

med septikbil til septiktanken. Tømming av 

septiktanker for fritidsboliger skjer, i hht. 

kommunens gjeldende forskrifter om vann- 

og avløp, hvert 4. år. 

5. Det må utføres nødvendig kontroll slik at 

tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Kommunen ber tiltakshaver om å meddele 

kommunen når tiltaket er ferdig. 

 

Planutvalget 16.okt: 

 

Søknad om tiltak - tilbygg gnr 12 bnr 32 - 

Tommy E. Nilsen 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om tilbygg på ca 34 

m2 for soverom og gang i enebolig på gnr 12 

bnr 32. 

Tiltakshaver må ta hensyn til at takvinkel, 

taktekking, vinduer, dører og ytterpanel blir 

lik som på eksisterende bygning, slik at en 

unngår estetiske forskjeller. 

Tilbygg av soverom og gang øker eneboligens 

bruksareal (BRA) slik at den samlet blir over 

151 m2, noe som påregnes lede til økte 

kommunale vann- og avløpsavgifter jf. 

kommunale avgifter for Vevelstad kommune. 

Tiltakshaver må kontrollere og opplyse 

kommunen om nytt BRA 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. 

Planutvalget gjør søker oppmerksom på at 

boligen og tilbygget ligger nært et regulert 

sentrumsområde med forretninger, industri, 

skole/barnehage med mer, og det må påregnes 

aktivitet knyttet til disse virksomhetene. 

 

Planutvalget 6.nov: 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for tilbygg på garasje på gnr 16 

bnr 10, Vikjen – Alf Egil Andreassen. 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om tilbygg på 37 m2 

til eksisterende garasje på eiendom  

gnr 16 bnr 10. 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse.  

Jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10. 

Bygningen eller deler av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt.  

Jfr. PBL § 20-1. 

Vilkår for dispensasjon fra Statens vegvesen: 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

1. Søker må ta hensyn til de punkter som er 

gitt i brev fra Statens vegvesen den 

09.10.2013, og som følger av utredningen. 
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Planutvalget 20.nov: 

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for bygging av garasje på gnr 

16 bnr 1 - Ken-Richard Hansen 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om bygging av 

garasje på 49,6 m2 på eiendom gnr 16 bnr 1. 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse. Jfr. Plan- og bygningslovens § 

21-10. 

Bygningen eller deler av denne må ikke tas i 

bruk til annet formål enn forutsatt. Jfr. PBL § 

20-1. 

Tiltakshaver må ta hensyn til de vilkår for 

dispensasjon som er gitt i brev fra Statens 

vegvesen den 21.10.2013. Vilkår for 

dispensasjon vedlagt. 

 

Søknad om personlig ansvarsrett som 

selvbygger av egen fritidsbolig på gnr 26 

bnr 6 i Ausa - Svein Storeheil 

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

bokstav a. godkjennes tiltak som omsøkt av 

tiltakshaver Svein Storheil på festepunkt 19 

på eiendommen med gnr. 26 bnr. 6 eiet av 

Gustav Aarstrand. 

2. Tiltakshaver er tildelt ansvarsrett som 

selvbygger jamfør forskrift om byggesak  

§ 6-8, der tiltakshaver gis ansvarsrett for 

grunnarbeid, fundament og drenering og 

oppsett av fritidsboligen i tiltaksklasse 1. 

3. Rana-hytta v/Rudi Edvardsen, innvilges 

ansvarsrett for prosjektering av hytta. 

4. Tiltakshaver skal oppføre fritidsboligen i 

hht SAK10, TEK10 og reguleringsplan og 

reguleringsbestemmelsene for hytteområdet 

Ausa. 

5. Kommunen anmoder tiltakshaver om å 

tinglyse festekontrakten av pkt 19 med 

grunneier av gnr 26 bnr 6. 
Alminnelige bestemmelser: 

Bygningen må ikke tas i bruk før det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse. 

Jfr. Plan og bygningsloven § 21-10. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

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

20-1 bokstav d. 

Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter 

at byggetillatelsen er gitt, faller tillatelsen 

bort. 

Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 

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

Det vil bli ført tilsyn av tiltaket jamfør pbl. § 

25-1 

 

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann 

fra utleiehytter, gnr 12 

bnr 1 - Sigrid Vevelstad 

I medhold av Forurensingsforskriftens § 12-5 

imøtekommes søknad om utslippstillatelse for 

to utleiehytter på gnr 12 bnr 1. 

I hht Forurensningsforskriften § 12-13 skal 

renseanlegget dimensjoneres, bygges, drives 

og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig 

yteevne under alle klimatiske forhold som er 

normale for stedet der de ligger. Ved 

utformingen av anlegget skal det tas hensyn 

til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i 

løpet av året. I hht. § 12-11 i 

forurensingsforskriften, skal utslippsted fra 

renseanlegg lokaliseres minst 2 m under 

utslippsdybden i laveste vannstand. 

I hht. Forurensningsforskriften § 12-5, 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. 

Forurensningsforskriften § 12-13. 

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller 

fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter 

behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert 

andre og fjerde år. 

Forurensningsforsfriften § 12-14. Kommunen 

kan i medhold av forurensningsloven § 18 

oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om 

nødvendig kalle tillatelsen tilbake. 

Ny plassering av flytekai nedenfor hyttene, 

som inntegnet på gårdskart, er lite gunstig 

fordi utløpet av røret fra slamavskilleren er 

like sør fra flytekai. Ny plassering av flytekai 

krever søknad om endring av gitt tillatelse. 

Septiktank må plassere slik at det er mulig for 

septikbil å komme til for tømming. 

Kommunen må få dokumentasjon om hvilken 

type septiktank som skal benyttes. 
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Planutvalget 27.nov: 

 

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, 

tilbygg kjøkken på gnr 10 bnr 5 - Øyvind 

Solsem 

I hht. til PBL § 20-2 og SAK10 § 3-1 

imøtekommes søknaden om tilbygg på ca 12 

m2 for kjøkken i våningshuset på gnr 10 bnr 

5. 

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 bebygd areal (BYA) og 

bruksareal (BRA) 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. 

Byggesaksgebyr tilkommer. 

 

                       
Næringsstyret 6.nov: 

 

Støtte til etablereropplæring - Kaia 

Aarstrand 

Kaia Aarstrand innvilges støtte kr. 3.700 til 

utgifter i forbindelse med etablereropplæring. 

Beløpet utbetales etter fremviste kvittering 

innenfor rammen av kostnadsoverslaget. 

Tilskuddet utbetales gjennom post 147004 

32501/ Næringsfond I. 

 

Søknad om tilskudd til flytekai - Høivik 

Båtforening 

Høivik Båtforening innvilges tilskudd kr. 

100.000 til anlegg av småbåtmarina som 

beskrevet i søknaden.  

Tilskudd innvilges under forutsetning av at 

det gis mulighet for atkomst og for av- og 

påstigning for allmennheten. 

Tilskuddet utbetales etter reglene for 

Næringsfond I, og på bakgrunn av fremviste 

fakturaer innenfor rammen av 

kostnadsoverslaget. 

Tilskuddet utbetales gjennom næringsfond I. 

 

Søknad om støtte til vannboring i Indre 

Visten 

Kaia og Bjørnar Aarstrand innvilges tilskudd 

kr. 50.000 til utgifter til vannboring på 

Aursletta. 

Ole Arnold Bønå innvilges tilskudd kr. 

100.000 til utgifter til vannboring på Bønå. 

Tilskuddene utbetales gjennom næringsfond I. 

 

Næringsstyret 20.nov: 

 

Søknad om støtte til etablering av 

næringsvirksomhet på Aursletta 

Kaia M. Aarstrand innvilges 50 % tilskudd fra 

næringsfondet, oppad begrenset til kr. 30 000, 

til anskaffelse av utleiebåt med motor. 

Kaia M. Aarstrand innvilges i tillegg lån fra 

næringsfondet på kr. 100 000 til etablering av 

reiselivsbedrift. 

Lånet gis som annuitetslån med en rente 

tilsvarende NIBOR-3 mndr., nedbetalingstid 

inntil 2 år. 

Som sikkerhet for lånet forutsettes det at Kaia 

Aarstrand stiller personlig betalingsavtale 

med utstedt gjeldsbrev, nedbetalingsplan over 

fire terminer. 

Tilskudd og lån utbetales etter reglene for 

Næringsfond I, og på bakgrunn av fremviste 

fakturaer innenfor rammen av 

kostnadsoverslaget. 

Tilskuddet utbetales gjennom Næringsfond I. 

 

Næringsstyret 27.nov: 

 

Støtte til deltakelse på vertskapskurs for 

nasjonalparkkommuner 

Næringsstyret gir tilskudd inntil kr. 10.000 til 

deltakelse på Vertskapskurs for 

nasjonalparkkommuner. 

Beløpene utbetales etter fremviste faktura og 

reiseregninger. 

Tilskuddet utbetales gjennom næringsfond I. 
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Kommunestyrets julemiddag  
 

Onsdag den 11. desember hadde Kommunestyret sitt siste møte i 2013, og 

tradisjonen tro ble det etter møtet servert en bedre middag for kommunestyrets medlemmer, 

varamedlemmer, etatsledere i kommunen og andre innbudte.  

Britt Nilsen hadde tilberedt pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør,  

og det ble servert marsipankake til kaffen.  

 
I år var det to spesielt innbudte, Sølvi Lien og Siw-Kristin Grønbech Solli. Begge har sluttet 

som arbeidstakere i Vevelstad kommune i år, og ble takket av med blomster og velvalgte ord 

fra ordføreren. 

 
 

 

 
NRKs TV-aksjon 2013 
Pengene fra TV-aksjonen 2013 gikk til Nasjonalforening for folkehelsens arbeid med demens.  

Frivilligsentralen engasjerte 10 snille frivillige som kunne gå med bøsse den 20.oktober. De samlet 

inn et totalbeløp av kr.18.917,= i bøssene. I tillegg har en del sett inn penger på aksjonens bankkonto. 

Til slutt har alle bidragene sørget for at Vevelstad kom på kr.67,28 per innbygger (Norges 

gjennomsnitt kr.44,42). 

Et kjempebra resultat, for i Nordland kommet vi på 9.plass og i hele Norge på 62.plass. Ikke verst for 

en så lite kommune! 

Så en stor takk til de som har gått med bøsse og de som har gitt penger til TV-aksjonen! 

 

Frivilligsentralen på nett 
Visste du at Vevelstad frivilligsentralen har en egen hjemmeside? Gjerne se på 

vevelstad.frivilligsentral.no. Her ligger mye nyttig informasjon, fine bilder av arrangementer og en 

aktivitetskalender. Så vil du ikke gå glipp av hva som skjer i Vevelstad? Gjerne legg hjemmesiden til i 

dine favoritter! 

Frivilligsentralen finnes også på Facebook. Gjerne klikk «like» på Vevelstad Frivilligsentral og få 

med deg de siste nyhetene! 
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Busstur 

Et flott samarbeid mellom Vevelstad Helselag og frivilligsentralen førte til at vi kunne tilby en utflukt 

til Brønnøysund for beboerne av sykehjemmet og eldreboligen.  

Fredag 30. august 2013 rundt kl.09.00 ble de eldre hentet med en stor turbuss. Noen, spreke som fisk, 

fant seg fort en fin plass i bussen. Mens andre som brukte rullestol ble hjulpet om bord med en lift. 

Da alle var om bord kjørte bussen mot Andalsvåg, hvor den skulle ta ferje mot Brønnøy. Sola skinte 

og stemningen var god. Alle fikk utdelt et hefte med fine bilder fra, og informasjon om Brønnøysund. 

Første stopp var at med Brønnøy kirke. Her var det tid for kaffe og vafler, mens Jan E. Kristiansen 

fortalte om kirkas historie. Da alle hadde kommet seg om bord igjen kjørte bussen ut mot Toft. 

Utsikten fra brua i finværet var fantastisk. Så kjørte bussen videre til flyplassen. De eldre ble særlig 

imponert over hvor mye det hadde forandret seg i Brønnøysund og hvor mye nye bygg der hadde 

kommet. 

Dagen ble avsluttet med en deilig varm lunsj og omvisning ved Hildurs Urterarium. Der selve Hildur 

kunne fortelle om hennes hage. De kunne gjerne ha hatt enda mer tid til å se på hele hagen, men det 

var en ferje de måtte rekke.  

God fornøyd kommet alle seg til sykehjemmet igjen. Og både de eldre og organisatorene gleder seg til 

en ny tur! 

                       
 

 

Ungdomsråd 
Det er lovpålagt at barn og ungdommer skal bli hørt i politiske saker som angår dem. Derfor ble det 

opprettet et ungdomsråd i Vevelstad. Frivilligsentralen har jobbet hard siste høst til å engasjere 

ungdommer til å sitte i rådet. Heldigvis fant vi fem aktive ungdommer som kunne tenke seg noe slikt. 

Vevelstad Ungdomsråd, eller VUR, startet etter kommunestyremøtet siste oktober. Rådets leder og 

nestleder fikk seg med en gang en inspirerendes tur til Ungdoms Fylkestings Storsamling i Bodø. 

Dette er faktisk første gang at Vevelstad kommune har sendt representanter til storsamlinga, etter 

demokratisk valg gjennom et ungdomsråd! 

En av de første saker rådet vil jobbe med er å få en plass der barn og ungdommer kan møte, dele felles 

interesser og aktiviteter. For eksempel i det gamle ungdomshuset på Aasen. 

I rådet er Marion Kristensen (leder), Solveig Kristensen (nestleder), Maiken K. Nilsen, Adrian 

Johansen og Odd-Magne Ingebritsen. Frivilligsentralen skal ivareta en rolle som sekretær og støtte 

dem der de trenger hjelp. Så om du har en sak som angår alle barn og ungdommer i Vevelstad, nøl 

ikke og ta kontakt med dem!    

Foreningshefte 

Sammen med denne utgaven av Vevelstad Informerer får du et flott hefte med informasjon 

om alle foreninger vi har i Vevelstad. Jeg håper at du tar deg tid til å lese gjennom og kanskje 

at du blir inspirert til nye aktiviteter i det nye året! 
 

Vevelstad frivilligsentral vil benytte denne anledningen til å ønske god jul og godt nyttår til 

alle sammen i vår vakre kommune! 
 

 

 

 

 



 

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

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

20 

Nordland Teater 
 

Den 11. oktober 2013 fikk vi besøk av 

Nordland Teater med forestillingen ”Den 

gamle mannen og havet” av Ernest 

Hemingway. Forestillingen var en 

monolog med innslag av viser av Erik Bye, 

og ble vist på Høyholm Grendehus. 

 

 
 

Skuespiller Andreas Kolstad anført av 

musiker Syver Olstad gav oss det litterære 

storverket Den gamle mannen og havet. 

Historien om Santiagos jakt på storfisken 

handler om jakten på livet og 

selvrespekten, om kampen mot 

naturkrefter, elde og død. Hemingway 

mottok Nobelprisen i litteratur for romanen 

i 1954. 

 

Det var 16 vevelstadværinger som fikk 

gleden av denne forestillingen. Før 

forestillingen var anledning å kjøpe kaffe 

og vafler. 

 

 

          

Informasjon fra Bygdetunet 

            
Vær hilset godtfolk i Vevelstad! 

 

Aktivitet på bygdetunet i 2013 

Det nærmer seg julehøytid og etter hvert et 

nytt år. Vi ser tilbake på et spennende og 

aktivt museumsår her i Vevelstad. 

Forhåpentligvis har alle besøkende hatt 

gode opplevelser på vårt vakre bygdetun. 

Det har vært mange og ulike arrangement i 

løpet av året. Som hovedattraksjon hadde 

vi i sommer en norsk-fransk skulptør som 

stilte ut sine verk i de ulike bygningene. 

 
Anna Karin Tabarand er bosatt ikke så 

langt fra Lyon, Frankrike, og tok veien til 

Vevelstad med bilen fullastet av bemalte 

treskulpturer! Vår alles hjertegode prest 

Kristina åpnet utstillingen, og mange 

hadde funnet veien til museet denne dagen. 

Tabarand ble gledelig overrasket over 

interessen for hennes virke og fikk solgt i 

alt åtte verk i løpet av tiden hun stilte ut på 

bygdetunet.  Veldig gledelig var det at 

kommunen kjøpte hovedverket Likestilling 

som ble spesielt laget for utstillingen i 

Vevelstad med tanke på stemmerett 

sjubileet 2013. Vi fikk flere helsiders 

oppslag i ulike aviser på grunn av 

utstillingen, noe som har bidratt til et godt 

besøkstall. Totalt kan avd. Vevelstad 

rapportere om fantastiske 3019 besøkende i 

år. Målet som jeg satte tidlig i januar er 

altså nådd! 
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Metallkniplingsutstilling 

Et annet arrangement som ble godt mottatt 

var besøk av foredragsholder og utøvende 

metallknipler Ann Therese Ekeren Skari 

fra Brandbu på Hadeland. Hun mottok 

tidligere i år Olavsrosa for sitt mangeårige 

arbeid for å bevare gamle 

håndverkstradisjoner, og det var stor glede 

da hun sa ja til å komme til Vevelstad. Vi 

fikk høre en interessant historie om 

utviklingen av håndverket etterfulgt av 

demonstrasjon av denne unike teknikken. I 

tillegg til kniplingen har Skari eget 

museum for dåpstøy fra flere europeiske 

land. De eldste tekstilene er fra 1600-tallet. 

Hun har i mange år laget dåpstøy og jeg 

har forstått at hennes vakre 

dåpsbekledninger er etterspurt. Hvis noen 

vil lese mer er hennes hjemmeside 

www.daapstradisjon.com. 
 

 
 

Arrangement ble gjennomført i godt 

samarbeid med Kirken og arbeidsgruppen 

for Den kulturelle spaserstokken i 

kommunen. Vår vakre kirke ble en perfekt 

ramme rundt arrangementet i og med at 

Skaris metallknipling primært er border og 

annen pynt på dåpstøy. Flere har spurt om 

vi kan gjenta dette neste år, og forespørsel 

er allerede sendt Skari! 

 

 

 

Vollan-stuen 

Tidligere har Volla-stuen blitt brukt som 

«brukshus», men i våres ble huset, med 

god hjelp fra flere, vasket ned. I etterkant 

ble en ny miljøutstilling laget for å vise 

mangfoldet av gjenstander som er bevart. 

Tanken har vært at de bygninger som er 

tilnærmet intakt forblir nettopp det, men 

dog med gjenstandsutstilling hvor ikke alle 

elementer skriver seg fra det bestemte 

huset. 

 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 

på utstillingen i Volla-stuen både fra våre 

lokale, norske og utenlandske gjester. 

Spesielt en turoperatør med franske turister 

ble helt fra seg av glede da de fikk se 

utstillingen. Dette var en helt spesielt og 

eksotisk opplevelse – det ble mange 

«merci beaucoup/hjertelig takk» fra de 

rundt 50 personene som stoppet på 

bygdetunet den dagen. 

 
 

 

 

 

http://www.daapstradisjon.com/
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«Vi» på museet 

 

I år har det vært meget dyktige 

sesongansatte på museet.  

Gjennom hele sesongen har Maiken Kristin 

Nilsen gjort en fremragende jobb med å ta 

imot gjester og formidlet tunets historie. I 

høysesongen ble museet ytterligere 

forsterket med Knut Bantow, som med sine 

gode språkkunnskaper gjorde at vi fikk 

produsert viktig informasjon til våre 

utenlandske besøkende. Mange museer 

rundt om kring i landet er lite tilgjengelig 

for besøkende som ikke forstår norsk, men 

vi her i Vevelstad er bevist på at alle 

besøkende skal få en god opplevelse! 

 
Takket være Knuts oversettelser har vi nå 

utstilling om bergkunst, stauder og de ulike 

bygningene tilgjengelig på flere språk. 

 

Unike kulturskatter på bygdetunet 

Fra Vevelstad historielag startet sitt arbeid 

i 1963 og frem til Arnt O. Åsvang døde ble 

det registrert 1252 gjenstander i to 

håndskrevne protokoller. I og med at det 

har gått mange år siden den tid er det litt av 

et detektivarbeid å spore opp alle 

gjenstander. Loft, skap og kister 

endevendes i håp om å finne eksempelvis 

«russebolle» med registreringsnummer 

0867, kniv reg.nr. 0234 eller briller med 

reg.nr. 0108. Samlingsarbeid er både 

omfattende og tidkrevende; gjenstandene 

skal rengjøres, merkes (VEB.G+nummer), 

måles og avfotograferes i henhold til 

nasjonale museumsstandarder.  Vi har 

gjennom hele året arbeidet intensivt med 

gjenstandsregistering, og kan nå stolt 

fortelle at for hele avdeling Vevelstad er 

det totalt registrert 1061 gjenstander 

hvorav 876 er registrert i år. 

Registeringen foregår både lokalt og i den 

nasjonale databasen Primus. Hver 

avdelingsleder legger inn informasjon om 

gjenstandene, og gjenstandsbildene sendes 

til Norsk Luftfartsmuseum. 

Kulturdepartementet har bestemt at 

sistnevnte museum skal ha hovedansvaret 

for driften av Primus, og det er også fra 

dette museet gjenstandsbilder blir lagt inn i 

databasen. Når informasjon og bilder for 

de ulike registeringer er utført til 

samlingen tilgjengelig for publikum. Det 

kommer litt an på hvor effektive de 

arbeider på Luftfartsmuseet, men jeg håper 

det ikke det tar så langt tid før samlingen 

blir søkbar. Når det skjer kan dere alle 

benytte dere av muligheten for å søke opp 

gjenstander fra Vevelstad. 

www.digitaltmuseum.no 

 

 
Første innsamlede gjenstand. Koppehorn tilhørt 

Vevelstads første kommunale jordmor Johanna 

Moe. Hornet ble funnet i veggen da hennes hus ble 

revet 1962. 

 

Det er en stor mengde med fantastiske 

kulturhistoriske skatter på bygdetunet, 

blant annet en gjenstand fra siste halvdel 

av 1700-tallet! Mange av gjenstandene 

bærer tydelig preg av mangeårig 

oppbevaring med dårlig magasinforhold. 

Spesielt sårbare er tekstil, papir og små 

tregjenstander. En del har gått tapt i årenes 

løp; tekstiler og papir/bøker har omfattende 

muggskade, en del gjenstander er 

musespist til det nesten ugjenkjennelige og 

en altfor høy fuktighet i rommene gir 

uopprettelig skade på tregjenstander. 

                        

http://www.digitaltmuseum.no/
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Museumsbygg 

Gjennom godt samarbeid med kommunen 

og Helgeland Museum er planer for et nytt 

museumsbygg i prosess. Jeg opplever en 

utpreget positivisme og «vi vil»-holdning 

her i kommunen, og bedre match skal en 

lete lenge etter  Da arkitekten fra Atelier 

Oslo presentere forslaget på et 

kommunestyremøte ble det lite søvn både 

før og etter – av ren spenningsfylt glede.  

Det er flere viktige grunner til at vi bær få 

et nytt museumsbygg her i Vevelstad. Én 

av grunnene er et sårt tiltrengt magasin slik 

at vi kan videreføre det viktige arbeidet 

som ble igangsatt i 1963. Vi har et stort 

ansvar for å ivareta vår kulturhistorie for 

kommende generasjoner. Jeg skriver «vår» 

selv om jeg ikke er vevelstadværing – 

egentlig - men i hjertet er jeg det. Etter 

utallige dager og kvelder med gamle 

protokoll og fotografier føler jeg at 

lokalhistorien i høyeste grad angår også 

meg. 

 

Det er en spesiell opplevelse å sitte timevis 

og studere gamle fotografier som viser 

hardtarbeidende menn og kvinner fra alle 

deler av kommunen, og etterpå sitte med 

deres redskaper, trau og bøker i hendene. 

Det er som om blikkene på fotografiene 

høyt og tydelig forteller oss «ta vare på vår 

felles arv».  

           
Bildet av Jørgen Hansen eller Jarle Slotvik 

som jeg forstår var navnet han tok etter 

hvert, er et godt eksempel på denne 

følelsen. Det er flere gjenstander fra 

Slotvik og de kommer til liv igjen jo bedre 

jeg «blir kjent med» Jarle og Borghild. En 

annen liten historie jeg gjerne vil dele med 

dere i forbindelse med gjenstandsarbeidet 

er en kombinasjon av hell og en veldig god 

nabo på Stokka. Jeg var hjemme hos Sigrid 

Andersen og fikk se på en del gamle 

fotografier, bl.a. fra Borghilds 70-års 

feiring. Bildet var tatt i en stue på Slotvik 

og tror dere ikke at på veggen hang et 

fotografi i glass og ramme som jeg 

tidligere i år fant på et av museets mange 

loft. Mange ganger funderte jeg på hvor 

det kom fra – hvem hadde eid dette bildet? 

Nå er i alle fall bruksstedet avklart. Lykken 

var fullkommen den kvelden. 

 

Bygningsvern 

 
Kanskje mange av dere har lagt merke til 

sorte plater foran en del av vinduene på 

bygdetunet? Det er igangsatt et etterlengtet 

og viktig arbeid med reparasjon av 

vinduene på de ulike bygningene.  Som et 

resultat av samarbeid mellom flere aktører 

har Jørn Yngve Johansen tilbrakt til her i 

Vevelstad og tatt fatt på et omfattende 

vindusarbeid. En del har han utført her på 

stedet, men på grunn av kalde rom, mye 

fuktighet og vind pakket han og fagleder 

for bygningsvern i Helgeland Museum, 

Lars Grimsby, med seg flere vinduer som 

tas med til Mosjøen. Gjennom vinteren 

skal Jørn utføre reparasjon og restaurering 

på vinduene før han vender tilbake til 

våren og fortsetter arbeidet her. 

 

Til slutt takkes det hjertelig for et 

spennende og aktivt år med mange gode 

samarbeidsprosjekter. En fredfull 

julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes 

dere alle! 
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Vevelstad Historielag 

                50 år 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 9. desember ble det gjort stas på 

jubilanten med en vellykket markering på 

Allbrukshuset. Alle kommunens 

innbyggere var invitert og et tyvetalls 

mennesker fant veien. Styremedlem Odd 

Olsen fortalte om lagets historie, og 

bakgrunnen for at Vevelstad Historielag 

ble etablert i november 1963. Det var 

herrene Ole Olsen, Konrad Andersen og 

Arnt O. Åsvang som dro i tømmene og 

startet det hele en høstdag i stua på Vollan.  

 

Åsvang har lagt ned en formidabel innsats i 

arbeidet med å ta vare på kommunens 

historie, og vi er også en stor takk skyldig 

alle de andre bidragsytere gjennom disse 

50 år. 

 

Vevelstad Historielag, Vevelstad 

kommune og Helgeland Museum er 

samarbeidspartnere, det var derfor naturlig 

at kommunen v/ varaordfører Kari Anne 

ønsket velkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumsbestyrer Torhild holdt et godt 

foredrag om dette samarbeidet og om 

bygdetunets tilblivelse. Styret er imponert 

over arbeidet som er gjort innen museet, og 

ser fram til et rikt og godt samarbeid 

videre. 

 

Jubilanten mottok 

en gavesjekk fra 

kommunen i tillegg 

til fri bruk av 

lokale under 

feiringen. Laget 

fikk også tilsendt 

en nydelig blomst 

fra tidligere 

styremedlem, 

Marit Dahle. 

 

 

Historielagets bildeutstilling fra ”det gamle 

Vevelstad” samt kaffe og kake var siste 

punkt på programmet. 

 

De fleste 

frammøtte 

tegnet seg som 

medlemmer i 

Historielaget, 

og det er åpent 

for alle 

interesserte å 

følge deres 

eksempel. 

 

Det er ønske om å få samlet inn bilder for 

digitalisering, og alle oppfordres om å låne 

ut bilder til dette viktige arbeidet. Vi 

trenger også å få lånt bilder til arbeidet 

med nytt konfirmasjonsalbum. 

 

Vevelstad Historielag takker alle 

fremmøtte og våre samarbeidspartnere som 

deltok sammen med oss, og som slik var 

med på å gjøre stunden minneverdig. 

 

På vegne av laget benytter lederen 

anledningen til å ønske alle en 

Riktig God Jul og Velsignet Godt Nytt År! 

 

 

 

            

                   Ingegjerd Arnes 

 

 


