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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 2-2013     september år 2013    Årgang 14 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

Også i sommer måtte vi følge et ungt menneske til graven – det er ufattelig trist, og for alle 

gikk nok tankene til Tonje, Stine og Vegar, foreldre og svigerforeldre. Samtidig var det en 

fin og verdig seremoni, der presten brukte god tid og gode ord til familien og kjente. 

 

I Sør-Helgelandsregionen var forsommeren preget av Kjell Trælnes sin bortgang. Kjell 

hadde en lang fartstid i politikken, var en samarbeidets mann, og forsto betydningen av at 

regionen sto samlet i viktige spørsmål, ikke minst mht samferdsel. Han var en viktig del av 

Vevelstads nettverk, og vil bli savnet både i regionrådet og ellers.  

 

Bortsett fra de første dagene i juli må sommeren karakteriseres som værmessig bra. Den 

seine våren er i stor grad kompensert for nå, sjøl om grovforavlingene for de fleste ble noe 

lavere enn året før. Ferietiden for de fleste er over, og i kommunen har vi allerede startet 

den årlige øvelsen som heter budsjettarbeid. På grunn av stram og nøktern økonomistyring 

har Vevelstad de senere år hatt rom for en del tiltak, og en har unngått nedbemanning av 

staben og reduksjon av tjenesteytingen. Tegnene framover er nok at det blir trangere tider i 

kommunesektoren. For Vevelstads del vil også nedgang i folketall ha betydning for 

rammeoverføringene. Samhandlingsreformen ser i år ut til å koste det dobbelte av det som 

kommunen får til dette formålet, slik at kommunen sjøl må dekke store deler av reformen, 

særlig gjelder det den delen som betales til sykehusene for de av våre innbyggere som er 

innlagt. Politikerne i Vevelstad har lenge hatt fokus på forebyggende tiltak for bedring av 

folkehelsen, og dette arbeidet blir ikke mindre viktig framover. Kommuneøkonomien er en 

side av saken – viktigst er det sjølsagt at man for egen del å bevarer en god helse så lenge 

som mulig. 

 

Høsten vil bli preget av mange og store prosjekter i Vevelstad. Arbeidet med gang-

/sykkelveg er endelig i gang, ny veg til Brennå skal bygges, og ferjeleiet på Forvik er 

planlagt oppstartet i høst for å nevne noen. Alt dette krever sitt også på fra kommunal side. 

 

Det er også et mål for meg at vi i vinter får på plass så mye som mulig av kommunens 

styringsdokumenter, både planer, regelverk, internkontrollsystem mm. Dette kan høres 

kjedelig ut, men er helt nødvendig for en god og forutsigbar tjenesteyting og drift av 

kommunen, skape grunnlag for utvikling og være i posisjon for å få ekstra midler til  

nye tiltak. 

 

Hold dere friske, og god høstjakt!!                                   

     Hilsen Ronald
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Personalnytt 

         
 

Ved Plan- og ressursetaten er Kaj Kylèn tilsatt 

i fast stilling som saksbehandler fra  

1. juli 2013.  

Jan Helge Nilsen har vært engasjert 

midlertidig ved Plan- og ressursetaten i 

perioden fra oktober 2012 til mai 2013. Vi 

takker Jan Helge for arbeidsinnsatsen i 

Vevelstad kommune. 

 

Siw Kristin Grønbech Solli har sagt opp sin 

stilling som pedagogisk leder i Storbjørka 

barnehage fra 01.09.2013. Siw Kristin har hatt 

ett års permisjon fra sin stilling. 

Vi takker Siw Kristin for arbeidsinnsatsen i 

Vevelstad kommune. 

 

Gerd Wilmann er ansatt som pedagogisk leder 

i Storbjørka barnehage. Gerd har tidligere hatt 

flere vikariat i Storbjørka. Vi ønsker Gerd 

velkommen til Vevelstad! 

 

Åse Saltbones er ansatt som lærer ved Visthus 

oppvekstsenter, i tillegg jobber hun en dag i 

uken ved Vevelstad sentralskole. Vi ønsker 

Åse velkommen til Vevelstad! 

 

Sommerjobb skoleungdom 2013 

                
 

Også denne sommeren har vi hatt 

skoleungdommer i jobb. I alt 12 ungdommer 

har jobbet med stell av kommunens 

friområder, lettere vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse og vært assistent i Storbjørka 

barnehage. 

De første ungdommene begynte rett etter 

skoleslutt i uke 26, og de siste jobbet uke 30. 

Vi takker ungdommene for arbeidsinnsatsen i 

Vevelstad kommune, og ønsker lykke til 

videre med skolegang og studier. 

Boligpolitisk handlingsplan -  

Høring av planforslag 

 

               Vevelstad kommune 

 
 

 
  2013 -2023 
 

Vevelstad kommunestyre vedtok den 19. juni 

2013 å sende planforslaget ”Boligpolitisk 

handlingsplan” ut på høring. 

 
 

 

I planstrategi for perioden 2012 – 2016 

vedtok Vevelstad kommunestyre å utarbeide 

en boligpolitisk handlingsplan. Kommunen 

har ikke tidligere hatt en slik temaplan. 

Planen inneholder også det boligsosiale 

aspektet, og tar for seg boliger til 

vanskeligstilte på markedet i tillegg til andre 

som har behov for, og ønsker seg bolig i 

Vevelstad kommune. 

Forslag til "Boligpolitisk handlingsplan 

Vevelstad kommune” ble lagt ut på høring 

fram til 12. august 2013. Eventuelle innspill 

måtte være hos kommunen innen denne dato. 
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Kulturmidler 2013 

          
Komité for kultur og fritid behandlet søknadene om kulturmidler i møte den 21.06.2013, og fattet 

følgende vedtak: 

 

Kulturmidler for 2013 fordeles slik:                                            

 

Utdrag fra Kulturvernplan Vevelstad, fremdriftsplan 2013: 

- Det øremerkes noen kulturmidler som frivillige aktører kan få, dersom de gjennomfører et 

prosjekt rundt «årets tema». Resultatene skal gjøres tilgjengelig for 

allmennheten/kommunen. 

Årets tema: Immaterielle kulturminner: Minner om livet før krigen, fiskeri/gamle fiskemeaer, 

stedsnavn. 

 

Utdrag fra kommunedelplan Fysisk aktivitet og naturopplevelser i Vevelstad: 

Prioritert handlingsplan 2012 – 2014, for utbygging/rehabilitering av anlegg for idrett og 

friluftsliv 

 

EK= egenkapital KT= kommunale tilskudd  SP= spillemidler (Beløpene er i 1000kr) 

Anlegg Sted Eier Kostnad EK KT SP 

1.Ridehall Skredderviken Privat 3.200 2.100  1.100 

2.BMX/crossbane Vevelstad Vevelstad kommune     

 

3.Svømmebasseng 

Vevelstad 

Allbrukshus 

Vevelstad kommune  

25.000 
 

15.000 
  

10.000 

4.Lysløype Åsmyra Vevelstad kommune 300 200  100 

5.Stimerking Åsmyra/Visthus Vevelstad kommune 200 130  70             

6.Strandsonevei/ 

nærmiljøanlegg 

Forvik-Vevelstad Vevelstad kommune 300 150  150 

Navn Støtte i kroner  

          

Vevelstad Helselag 2.000 

Hamnøya Ungdomslag 2.000 

Vevelstad sangkor 5.000 

Hamnøya Grendeutvalg 2.000 

I/L Visto 3.000 

Stokka Grendelag 2.000 

Vevelstad Husflidslag 2.000 

Vevelstad Historielag 3.000 

Vistenfjord Hagelag 2.000 

Høyholm Grendehus AL 2.000 

U.L.Fremskritt 2.000 

Friluftsklubben 

Vevelstad 

3.000 

Vevelstad Idrettslag 10.000 

Høivik båtforening 0 

Udisponert 10.000 Udisponerte midler kr. 10.000 kan det søkes særskilt på,  

på bakgrunn av tiltak i planene ”Kulturvernplan 

Vevelstad” og ”Fysisk aktivitet og naturopplevelser i 

Vevelstad”. 

Totalsum 50.000 
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Reiseregning 

                
Kanskje er det gammelt nytt, eller kanskje 

ikke? Vil bare minne på at Vevelstad 

Frivilligsentral kan være behjelpelig med å 

fylle ut og sende inn reiseregning etter reise 

til sykehus ol.  

Vanskelig å komme til sentralen på egen 

hånd? Da kan vi avtale tid og sted hvor det 

kan avlegges hjemmebesøk.  

Ta kontakt med Vevelstad Frivilligsentral på 

telefon: 979 41 573. Sentralen finner du i 

Industriveien i bygget til den gamle 

Vevelstad fiskeindustri. 

Husk på å ta være på kvitteringene! 

 

 

Hefte lag og foreninger i Vevelstad 

          
I mai ble det sendt ut et brev og skjema til 

alle lag og foreninger som er registrert ved 

Frivilligsentralen. Ideen er å samle inn 

opplysninger fra alle lag og foreninger og 

fatte det sammen i et flott hefte. Heftet skal 

deles ut til alle innbyggere i kommunen. På 

den måte genererer det forhåpentligvis nye 

medlemmer! Samtidig får Frivilligsentralen 

en tydelig oversikt over kontaktpersoner og 

aktiviteter. På den måte håper jeg at vi kan få 

til et godt samarbeid.  

Vil minne på til å sende skjemaet tilbake 

snarest, slik at også deres forening skal være 

med i heftet. 

Har ikke ditt lag fått et slikt skjema? Ta 

kontakt med Frivilligsentralen. 

 

Besøkstjenesten 

                
Hva betyr det å være besøksvenn?  

En besøksvenn er en frivillige som drar på 

besøk til en person som har behov for dette. I 

første omgang skal besøkstjenesten være 

rettet mot de eldre, og da særlig de på 

sykehjemmet. Men tilbudet skal 

forhåpentligvis utvides etter hvert, slik at 

flere kan benytte seg av tilbudet.  

Avhengig av brukeres ønske avtaler dere selv 

hvor ofte du skal komme på besøk og 

innholdet av besøket. Noen har kanskje bare 

behov for å drikke en kopp kaffe sammen, 

mens andre har lyst å ta seg en tur innover til 

Visten eller ut til øya, kanskje en liten gåtur 

til butikken eller spille et spill sammen. 

              
Det stilles ikke noe krav i alder eller 

utdanning til besøksvenner. Så lenge du er 

sosial og villig til å stille opp for brukeren 

kan du være en aktuell venn! 

Planen er til å kjøre et gratis kurs for 

besøksvenner til høsten. Kan du tenke deg til 

å være besøksvenn? Trenger du mer 

informasjon? Eller lyst å delta på kurset og så 

bestemme deg om du kan stille som venn? Ta 

snarest kontakt med Frivilligsentralen. 

 

Vevelstad Frivilligsentral  

v/ Michelle Heere 

Rådhuset 8976 Vevelstad 

telefon:979 41 573 

mail: frivev@vevelstad.kommune.no 

Besøksadresse: 

Gamle Vevelstad Fiskeindustrien 

                 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no


 

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

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

5 

I trygge hender - Øvelse 

                                     
Scenario: Fredag 14. juni rundt 9.30 skjedde det en ulykke ved svingen i Lauknes. En bil med 

passasjer kolliderte frontal med en minibuss med unge fotballspillere som var på vei mot årets 

fotballkamp. De som var hardt skadet ble fraktet til sykehuset, mens de med mindre skade og 

pårørende ble fanget opp i kirkestua. Her ble de tatt imot av medlemmene av kriseteamet. Både 

lege og sykepleierne tok hand om de skadede. Pårørende ble roet ned og pressen ble holdt på 

passelig avstand.  

Heldigvis var dette bare en øvelse! 

 

POSOM (Psykososial Omsorg ved kriser) hadde i all hemmelighet forberedt til en øvelse, der de 

forskjellige medlemmene av kriseteamet ble kalt inn, i all hy og hast, på fredagen. Da kriseteamet 

var på plass i kirkestua kom markørene for å gjøre øvelsen mer ekte. Noen markører var sminket 

med store kuttskader eller hadde hjernerystelser, mens andre pårørende var hysterisk på leting etter 

ungene sine. Pressefolk prøvde å snike seg inn, men ble holdt på lang avstand av mottakeren ved 

døren, som også utførte jobben sin som en vaktbikkje.  

Konklusjonen ved evalueringa var at de skadde og pårørende følte seg roet ned og POSOM gjorde 

en utmerket jobb. Alle følte seg virkelig i trygge hender! 

                 

 

Informasjon fra Helse- og sosialavdelingen 

SSttøøtttteekkoonnttaakktteerr  ssøøkkeess  
Er du over 18 år, sosial og glad i mennesker? 

 

Vevelstad kommune har behov for flere personer som kan tenke seg å ha oppdrag 

som støttekontakt.  

Vi mangler særlig ungdommer til denne viktige jobben så alle interesserte oppfordres 

til å ta kontakt. 

Veiledning gis etter behov. 

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse 

til Lena Antonsen på Tlf. 55 55 33 33. 
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Informasjon om bostøtte 

                     
Bostøtte er en støtteordning som skal bidra til 

å redusere boutgiftene for husstander med lav 

inntekt. 

Alle over 18 år kan få bostøtte. Studenter uten 

barn og personer som avtjener verneplikt/ 

siviltjeneste, kan ikke motta bostøtte. Er 

studiet et ledd i et offentlig 

arbeidskvalifiserende tiltak, kan du likevel 

søke. 

Du kan søke bostøtte til bolig du leier eller 

eier. Vær oppmerksom på at du må være 

bosatt i boligen du søker støtte til, og det er et 

krav at du er registrert som bosatt i 

Folkeregisteret. 

                  
Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av 

hvor mange dere er i husstanden, de reelle 

boutgiftene og inntektene. Det er satt en nedre 

og en øvre grense for hvor mye støtte du kan 

få. Bostøttekalkulatoren kan gi deg en 

pekepinn på om du kan få støtte 

https://tjenester.husbanken.no/bostotte-

kalkulator/index.html 

Kommunen og Husbanken samarbeider om 

ordningen. Kommunen tar imot alle søknader, 

behandler dem og registrerer dem. Det er også 

kommunen som har all kontakt med søkere. 

Husbanken fatter maskinelle vedtak og 

utbetaler bostøtten. Det er også Husbanken 

som behandler klager. 

Vil du vite mer om bostøtte? Sjekk 

Husbankens nettsider. 

http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_s

oker/ 

 

Hvordan søke? 

Det er enkelt og ubyråkratisk å søke om 

bostøtte. Fyll ut søknadsskjemaet for bostøtte 

og legg ved dokumentasjon på boutgiftene. 

Opplysninger om inntekten innhentes fra 

ligningsregisteret.  

Har du inntekter som ikke kommer fram på 

norsk ligning, må du også dokumentere disse. 

Får du positivt vedtak om bostøtte, trenger du 

ikke søke på nytt måneden etter. Men du 

plikter å melde i fra om endringer som kan ha 

betydning for beregningen. Søknadsfrist er 

14. i hver måned og utbetaling er ca. 10. i 

måneden etter. 

 

Søknadsskjema kan du laste ned her 

http://www.husbanken.as/PORTALER/TJEN

ESTER.NSF/FILE/BB8850432A9581ECC12

56C5C00328FEB/$File/hb9s01.pdf eller du 

kan hente det på NAV. Du kan også få det 

tilsendt ved å kontakte Lena Antonsen på 

telefon 55 55 33 33. 

                       

Det er også mulig å få veiledning til å fylle ut 

søknaden. Henvend deg til NAV ved Lena 

Antonsen. 

Søknad med dokumentasjon sendes til: 

NAV Vevelstad, Rådhuset 8976 Vevelstad.  

Merk konvolutten ”Bostøtte”. 

 

Bo hjemme lenger: 

 
Søk om midler til å tilpasse boligen din 

                    
Dersom du trenger økonomisk støtte til å 

tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo 

der, kan du nå søke kommunen om 

økonomisk støtte til dette. 
 

Flere eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i 

egen bolig så lenge som mulig. Det er god 

samfunnsøkonomi i å tilrettelegge boliger på 

denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i 

mange tilfeller være et viktig virkemiddel for 

å få til dette. 

https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html
https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html
http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/
http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/
http://www.husbanken.as/PORTALER/TJENESTER.NSF/FILE/BB8850432A9581ECC1256C5C00328FEB/$File/hb9s01.pdf
http://www.husbanken.as/PORTALER/TJENESTER.NSF/FILE/BB8850432A9581ECC1256C5C00328FEB/$File/hb9s01.pdf
http://www.husbanken.as/PORTALER/TJENESTER.NSF/FILE/BB8850432A9581ECC1256C5C00328FEB/$File/hb9s01.pdf
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Tilskuddet er en offentlig støtteordning som 

kan bidra til at du kan bli boende i boligen 

din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. 

Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å 

fjerne terskler for å bedre tilkomsten til 

boligen, men også til større ombygginger for 

å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens 

funksjonsnedsettelse. Familier med 

funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved 

tildeling av tilskuddet.  

                    
Kommunene vil ikke benytte absolutte 

inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske 

behovsprøvingen skal gjøres ut fra en 

helhetsvurdering av husstandens økonomiske 

situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket 

er gjennomført. 

 

For nærmere informasjon kontakt 

Lena Antonsen ved NAV Vevelstad 

på tlf. 55 55 33 33. 

 

Startlån 

              
Kommunene har startlånsmidler for videre 

tildeling. 

Startlån er en låneordning for de som sliter 

med å etablere seg på boligmarkedet eller har 

vansker med å bli boende i boligen sin. 

               
En forutsetning for å få startlån er at du har 

sjekket hva du kan få i lån i privat bank. Du 

må også ha økonomi til å betjene lånet. 

For nærmere informasjon kontakt 

Lena Antonsen ved NAV Vevelstad 

på tlf. 55 55 33 33. 

 

 

Nytt fra UL Enighet i Ausa 
Vi hadde årsmøte 18. mai 2013 med 23 

medlemmer tilstede. 

Nytt styre består av Gustav Årstrand leder, 

Edgar Iversen sekretær, John Nergård 

kasserer, Linda Hovind og Geir Eide 

styremedlem og Svein Lund revisor. 

 

Familiedag og Jubileum 
 

Den 7. september arrangerte vi familedag med 

natursti og lørdagskafe fra kl 1200.  

Alle var hjertelige velkommen. 

                   
Det er i år 60 år siden ungdomshuset ble 

ferdig etter iherdig dugnad. Jubileumet ble 

feiret på kvelden. Jubileumet ble arrangert 

først og fremst for medlemmer og innbudte. 

 

Trimkassene 

                            
UL Enighet har trimkasser på Mortenhågen, 

Klaven og Auslia. Det er i år 10 år siden vi 

startet med trimkassene. På Klaven er det 

omtrent 1750 personer som har skrevet seg 

inn i løpet av disse 10 årene. Ikke verst. Vi 

oppfordrer alle som vandrer i traktene om å 

skrive navnet i trimbøkene. 

Vi trekker en trimmer på hver trimkasse på 

årsmøtet. 

Vinneren får et krus med motiv fra Visten. 

 

                         
Årets vinnere ble: 

Auslia: Bjarne Hansen 

Klaven: Sverre Berner 

Mortenhågen: Håkon Oppsahl 
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Informasjon fra sentralskolen 

 

Skoletur til KRETA for 9. og 10. 

klasse 
24. april til 2. mai var 9. og 10. klassingene på 

skoletur til Kreta. Det var 15 elever og 4 

voksne som var med. Vi startet fra Vevelstad 

onsdag kveld, og var på Værnes i halv firetida 

på morgenen. Innsjekkinga gikk bra og vi var 

i lufta i etter oppsatt rute kl sju. Det var varmt 

og godt da vi kom fram, og på hotellet fikk vi 

flotte rom. Brukte ikke lang tid på å komme 

oss til bassengområdet, og der tilbrakte vi det 

meste av ettermiddagen. På kvelden spiste vi 

på restauranten som lå på andre siden av gata, 

Tempo, og der trivdes vi så godt at det ble 

stamrestauranten vår. 

 

 
 

Lørdagen dro vi med bussen inn til Chania, og 

der var det mange som fikk handlet. Både til 

seg selv og bygaver til de heime. 

 

 
Besøkte også en kirke der. Mye mer pynt enn 

det vi er vant med i norske kirker 

 
 

Søndagen var det Go-kart som stod på 

timeplanen. Det ble mange runder på banen, 

og vi hørte ofte: må bare ha en tur til. 

Konkurranseinstinktet slo kraftig inn hos 

noen, både voksne og barn, så det ble både 

fartsfylt og gøy. 

 
 

Var også på «togtur» til området der de 

største krigshandlingene under 2. verdenskrig 

på Kreta fant sted i 1941. Der var det laget en 

flott minnelund. Det falt 4465 tyske soldater i 

de kampene, og de er gravlagt der. 

Videre kjørte vi litt inn i landet, og så den 

frodige naturen der, og de store områdene 

med oliventrær som er en viktig 

eksportartikkel fra Kreta. Hadde en kaffe/is-

stopp før vi returnerte til hotellet, og der fikk 

de fleste prøvd seg på appelsinslang. Ikke 

hverdagskost å kunne plukke sin egen 

appelsin. 
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Hotellet arrangerte også gresk aften med 

lokale retter og underholdning. Det var ivrige 

dansere som dro oss med i dansen, så alle fikk 

prøvd seg. Mye god mat fra det greske 

kjøkken også. 

 
Det var flott temperatur mens vi var der, ble 

faktisk varmere og varmere for hver dag. Ble 

god tid til soling, bading, spille volleyball, 

shopping, prøve fiskespa, svømming, få 

massasje og i det hele tatt kose oss også. Var 

ikke så mange som hadde lyst til å dra hjem, 

og da vi kom til Værnes til regn og kald vind 

var det mange som bare ville snu. Været ble 

ikke særlig bedre heller, og etter å ha kjørt 

kolonnekjøring over Tosenfjellet, og ventet i 

byen til seksferja på morgenen, var det nok 

mange som syntes det var godt å komme 

hjem. Selv om det ble kaldt på heimturen har 

vi mange gode minner, og det er mange som 

ønsker seg tilbake. En flott tur og en fin gjeng 

som hadde det koselig sammen. 

 

Tur til SKJÆRVÆR for 

8.klassingene 
Som et av tilbudene i den kulturelle 

skolesekken skal 8.klassingene fra Vevelstad 

og Hilstad til Skjærværet for å lære om 

verdensarvområdet Vegaøyan. Det er bare 7 

verdensarvområder i Norge, og når vi har et 

slikt område som nabo, er det naturlig at 

elevene blir bedre kjent med det. Det er den 

unike ærfugldriften som er begrunnelsen for 

at Vegaøyan ble tatt med på Unescos 

verdensarvliste i 2004. 
                     
Vi reiste med ferja til Vega og videre med 

skyssbåt til Skjærværet. Der var Anja Nilsen 

og tok imot oss. Turen er lagt opp med 

overnatting fra ene dagen til den andre. Det 

var flest gutter i år, så de fikk den største 

rorbua, Sørbua, og jentene fikk Jørgenbua 

som er litt mindre. 

 
Jørgenbua 

 
Sørbua med moloen og Vegafjellene i bakgrunnen 

 
Sørbua, sengplass under taket, to i hver seng 
 

Anja fortalte om ærfugldriften nå og før, og 

eleven fikk prøve å «reie opp» et reir med 

tørket tang. Vi fikk også høre om værets 

historie. Var mange fiskere som bodde der ute 

i perioder mens de rodde fiske. De måtte jo 

være i nærheten av fiskeplassene. Tradisjonelt 

var det kvinnene som tok seg av 

ærfugldriften. De reide opp, passet på og når 

ærfuglen var ferdig med reiret, tok de duna 

som lå igjen i reiret. Var mye arbeid med å 

rense og harpe duna, men de fikk godt betalt 

og kunne ha like mye inntekt på det arbeidet 

som de som hadde vært på lofotfiske. 
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Heimturen med ferja. En fin gjeng fra Velfjorden 

og Vevelstad 

 

 
 

 

Vevelstad   

Folkebibliotek 
 

 Vi har: 

 Bøker og lydbøker 

 DVD og VHS film 

 NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC/ Ipad 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 

27. og tirsdag 28. mai ble 

musikkteaterforestillingen ”Rosa” vist i 

henholdsvis biblioteket og på sykehjemmet  

Det var ”Vinjeproduksjonar” som sto for 

framvisingen, og som også besøkte oss i fjor 

med ”Vinjes ferdaminne” 

Forestillingen ble satt opp i samarbeid med 

”Den kulturelle spaserstokken” og ”Den 

kulturelle skolesekken”. 

 

I samarbeid med museet og den kulturelle 

spaserstokken hadde vi den11. juni besøk i 

kirkestua av tidligere sokneprest Alf J. Lisøy.  

 

 

 

 

Han er ivrig 

slektsforsker og 

presenterte boka si: 

”En gren av Tankeslekta på Helgeland”. 

 

Det er mulig å få kjøpt boka ved å ta kontakt 

med Lisøy, og den finnes til utlån på 

biblioteket.  

Hagelaget stod for salg av kaffe og deilige 

kaker. 

 

MARKERING AV 

KULTURMINNEDAGEN 2013 
Markeringen var på Allbrukshuset tirsdag 

10.september kl. 10:00 

 

Avduking av kommunens nyinnkjøpte 

skulptur "Likestilling" av kunstneren Anna-

Karin Tabarand v/ ordføreren. 

 

Plakatutstillingen "Likestillingslandet Norge" 

består av 16 plakater samt en katalog til 

utdeling. Utstillingen er rettet mot 

allmennheten og plakatene er utført av 

Grafisk Form AS med Likestillingssenteret og 

forfatter Linda Gabrielsen som 

underleverandører. Faglig innhold og tekst er 

utarbeidet i samarbeid med 

Stemmerettskomiteen og Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet.  

 

Utstilling av de lokale forfatterne Ardis 

Kaspersen og Arnt O. Åsvang sine bøker 

 

KINO 
Kinoteket åpner igjen i uke 40, første 

forestilling er en barnefilm kl. 17.00 

onsdag 2. okt. 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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SOFAKROK 
Vi har en koselig sittegruppe hvor du kan sitte 

ned med ei bok, se i tidsskrifter eller ganske 

enkelt ta en kopp kaffe.  

 

 

 

           

      Biblioteket har åpent 
 

                 
 

ÅPNINGSTID 
Man kl 12:00 –  19:00 

Tir    kl 09:00 – 15:00 

Tor   kl 12:00 – 15:00 

Velkommen på biblioteket! 
 

 

Diverse utdrag av politiske vedtak 

fra politiske møter siden april 

          

 

Kommunestyret 19.06.2013: 
 

Behandling av forslag til reguleringsplan 

etter 1. gangs høring pbl (1985) §§ 27-1 og 

27-2. Reguleringsplan "Landsby Stokka" 

med bestemmelser, gnr 40 bnr 46 på 

Stokkasjøen. Eventuelt 

reguleringsplanvedtak pbl (2008) § 12-12. 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og 

bygningslovens (2008) § 12-12 

reguleringsplan og reguleringsbestemmelser 

for ”Landsby Stokka”. 

Avkjørsel og parkeringsplass skal være 

opparbeidet og godkjent før byggetillatelse 

gis, jfr. uttalelse fra Statens Vegvesen. 

Friluftsområdet mellom naust og sjø skal 

være åpent for allmenn ferdsel og får ikke bli 

privatisert. 
 

Boligpolitisk plan - status og videre 

framdrift 

Forslag til Boligpolitisk handlingsplan sendes 

ut på høring. 

Skolerute 2013/2014. 

Skolerute 2013/2014 for Vevelstad kommune, 

vedtas som skolerute for skolene i Vevelstad 

kommune med de endringer som er lagt inn. 

Skolestart for elevene er 19.august 2013 og 

skoleslutt er ettermiddag/kveld 19.juni 2014. 
 

Tilstandsrapporten for skolene i Vevelstad. 

Kommunestyret tar ”Tilstandsrapporten for 

grunnskolene i Vevelstad” til orientering. 
 

Omsetningsoppgave 2012  

- Fritz K. Pedersen 

Omsetningsgebyret for Fritz K. Pedersen, 

Vevelstad, utgjør kr 1370 for 2013. 
 

Omsetningsoppgave 2012  

- Coop Marked Vevelstad 

Omsetningsgebyret for Coop Marked 

Vevelstad utgjør kr 2 427,- for 2013. 
 

Skjenkebevilling for Handelsstedet Forvik 

AS 

I medhold av alkohollovens bestemmelser 

innvilges skjenkebevilling for Handelsstedet 

Forvik AS med følgende spesifikasjoner: 

Tidsrom: 19.06.13 – 30.06.16. 

Bevillingshaver: Hanne Birgitte Arntzen 

Stedfortreder: Sverre Herringbotn. Type 

virksomhet: Kafe/restaurant 

Alkohol gruppe: 1, 2 og 3; Alkohol som 

inneholder mellom 2,5 – 60 % alkohol. 

Bevillingsgebyr: Baseres på årlig innlevert 

omsetningsoppgave og gebyr fastsatt av 

departementet. 

Skjenkested: Naustloftet Kafé, inne i 

restaurant, samt uteområder opp til og med 

Grålåna og stabburet, samt kai med brygger. 

Skjenketid:  

Gruppe 1 og 2. Drikk som inneholder mellom 

2,5 – 22 % alkohol, fra kl 09.00 – 01.00 alle 

dager.  

Søn- og helligdager fra kl. 13.00 – 01.00. 

Gruppe 3. Drikk som inneholder mellom 22 

og 60 % alkohol, kl. 13.00 – 01.00 alle dager 

unntatt valgdager. Søn- og helligdager fra kl. 

13.00 – 24.00. 

Utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin 

alle dager unntatt søn- og helligdager fra  

kl. 01.00 – 02.00. Dette gjelder i hovedsak 

ved arrangering av bryggedanser eller andre 

større arrangement, ca. 6 ganger i løpet av 

året. 
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Organisering og forvaltning av 

Opplysningsvesenets fond – støtte til 

opprop fra ordføreren i Vefsn kommune 
Vevelstad kommunestyre har behandlet 

oppropet fra Vefsn kommune om krav om 

endring i forvaltningen av 

Opplysningsvesenets fond. Vevelstad 

kommunestyre vil slutte seg til oppropet, og i 

likhet med Vefsn kommune kreve endring av 

Grunnlovens § 106 og endring av 

forvaltningen av Opplysningsvesenets fond, 

slik at samfunnsansvar og samfunnsmessige 

interesser blir bedre ivaretatt. 

 

Søknad om oppslagstavle på Stokkasjøen - 

Stokka grendelag 

Det godkjennes innkjøp av 5 oppslagstavler á 

kr. 5.000,- inkl. mva fra Vevelstad trevare. 

Samlet kostnad kr. 25.000,- inkl. mva. 

 

Søknad om tilskudd til oppgradering av 

kommunal molo/vei - Visthus båtforening 

Søknaden om tilskudd på kr. 40.000,- for 

oppgradering av kommunal vei/molo på 

Visthus imøtekommes. 

 

Søknad om tilskudd til vedlikehold av 

privat vei til Gidskå – gnr 41 bnr 1 – 

Bantow 

I forbindelse med bygging av ny tilførselsveg 

til Brennå vil det samtidig bli en opprusting 

av Gidskåvegen fram til Svingen. 

 

Tilskudd finansiering av multimaskin til 

kunstgressbanen, Vevelstad idrettslag. 

Det bevilges kr. 130 000 inkl. mva til innkjøp 

av traktor/multimaskin og materiell til 

vedlikehold av kunstgressbanen. 

 

Nytt museumsbygg i Vevelstad 

Atelier Oslo får tilsagn om utarbeiding av 

mulighetsstudie for nytt museumsbygg i 

Vevelstad ut fra deres tilbud, og der det 

leveres minimum to løsninger på oppgaven. 

Arbeidet skal være ferdigstilt innen oktober, 

og skal også anslå kostnader til prosjektering 

av bygget og byggekostnader. Det kan 

disponeres kr. 130 000 til studien, dette 

inkluderer også reiseutgifter, kopier og mva. 

Utgiften dekkes gjennom bruk av 

Kapitalfondet. 

 

Elektronisk samhandling i pasientsektoren 

(Funnkè) – anskaffelse av modul i 

programmet Gerica, samt oppdatering av 

legens program Winmed 3 Allmen 

Vevelstad kommune etablerer elektronisk 

kommunikasjon om pasientopplysninger 

mellom kommunen (sykeheim og lege) og 

sykehus og NAV. 

Kostnadene med modul i Gerica deles likt 

mellom sykeheim og legekontor, mens 

Winmed 3 Allmen posteres legekontoret. Det 

gjøres fratrekk med kr. 50 000 som tidligere 

er gitt i tilskudd. Kostnadene dekkes over 

disposisjonsfondet, og gir følgende 

budsjettposteringer: 

Bruk av disposisjonsfondet kr 122 500 og kr 

37 500 

 

Finansiering av gang- og sykkelveg 

Skreddervika – Vevelstad Kirke 

Vevelstad kommunestyre gir rådmannen 

fullmakt til låneopptak på kr. 6 000 000 til 

bygging av gang- og sykkelveg fra 

Skreddervika til Vevelstad kirke. 

 

Auslia fjellgård - bruk av fondsmidler 

Auslia venner bevilges inntil kr. 50.000 til 

videre arbeid med Auslia fjellgård. 

Beløpet overføres fra Auslia-fondet. 

 

Leieavtale med Vevelstad Eiendomsselskap 

AS 

Vevelstad kommune inngår leieavtale med 

Vevelstad Eiendomsselskap AS for 2012 og 

2013. 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle leie 

for 2012 og 2013. 

 

Rapportering finansforvaltning pr. 

30.04.2013 

Framlagte rapport tas til etterretning. 

 

Rutiner for Vevelstad kommunes 

finansforvaltning 

Framlagte rutiner for kommunens 

finansforvaltning vedtas. 

 

Regnskapsrapport pr. 30.04.2013 

Framlagte regnskapsrapport pr. 30.04.2013 

tas til orientering. 
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Årsmelding 2012 Vevelstad kommune 

Årsmelding 2012 for Vevelstad kommune tas 

til orientering. 

 

Godkjenning regnskap 2012 

Det framlagte årsregnskapet for 2012 

godkjennes med et mindreforbruk i 

driftsbudsjettet på kr. 2.020.134.33. 

Mindreforbruket avsettes på disposisjonsfond. 

Investeringsregnskapet i balanse godkjennes. 

 

 

Formannskap 29.08.2013: 

            

 

Avtale mellom Vevelstad kommune og 

Innovasjon Norge Nordland 

Vevelstad kommune godkjenner 

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge 

Nordland. 

Avtalen er basert på samarbeid rundt 

førstelinje for utvikling av næringsliv i 

kommunene. 

Avtalen trer i kraft straks den er undertegnet 

av begge parter og gjelder ut året 2015. 

Dersom begge parter ønsker det kan avtalen 

forlenges med inntil 2 år av gangen. 
 

Formannskap 15.08.2013: 

 

Direkteferge Horn-Tjøtta ut på anbud 

Ordfører og rådmann utformer et brev fra 

Vevelstad kommune til 

samferdselsavdelingen i fylket på bakgrunn 

av forslag om direkteferge Horn-Tjøtta, og på 

bakgrunn av diskusjonen i formannskapet. 

Samtidig vil kommunen be om et møte her i 

Vevelstad med samferdselsråd og 

samferdselssjef om denne saken. 

 

Utebadeplass på Vevelstad 

Saken om utebadeplass i Vevelstad 

oversendes komité for kultur og fritid som 

kaller inn til snarlig møte for å diskutere dette 

sammen med barn og ungdom i Vevelstad. 

                       

  

 

Formannskap 12.06.2013: 

 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/26/6 festetomt nr 5 Ausa. 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på inntil 800 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. 5 

(Arnt Kristensen). 

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/26/6/7 Ausa tidligere Festetomt 

I medhold av jordlovens §§ 9 og 12 

godkjenner formannskapet fradeling og 

omdisponering av en parsell på ca 700 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. 7 

(Geir Eide). 

 

Søknad om SMIL midler 1816/11/4 – 

Kulturlandskap 

Søknaden gjelder midler til restaurering av 42 

dekar kulturlandskap på 1816/11/4 – søker 

Siw Grønbech Solli. Tiltaket innvilges et 

tilskudd på kr 16.800,-. Dette utgjør kr 400,- 

pr daa. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. 

Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmenhetens tilgang til øvrige 

utmarksområder. 

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. 
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Ekstra bevilgning til innkjøp av ny 

industrivaskemaskin - Vevelstad sykehjem 
Vevelstad kommune vedtar ekstrabevilgning 

til innkjøp av ny vaskemaskin ved Vevelstad 

sykehjem, med kr. 50.000,- inklusive 

merverdiavgift. Beløpet dekkes gjennom bruk 

av disposisjonsfond. 

Vedtaket er fattet i henhold til 

kommunelovens § 13. 

                         

Søknad om SMIL midler 1816/10/1 – 

Kulturlandskap 

Søknaden gjelder midler til restaurering av 35 

dekar kulturlandskap 1816/10/1 – søker Alf 

Johan Martinsen. Tiltaket innvilges et 

tilskudd på kr 14.000,-. Dette utgjør kr 400,- 

pr daa. 

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 øvrige 

utmarksområder. 

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. 

 

Regnskap og årsberetning Ingrid og Ulbert 

Wisthus legat 2012 

Framlagte regnskap og årsberetning for 2012 

godkjennes. 
 

Formannskap 22.05.2013: 
 

Gang- og sykkelveg Vevelstad kommune - 

økonomi og framdrift i prosjektet 

Innkomne tilbud i anbudsrunden for bygging 

av gang-/sykkelveg i Vevelstad forkastes i sin 

helhet fordi tilbudene lå langt over den 

økonomiske ramme for prosjektet. 

Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre 

med realisering av gang-/sykkelvegen i tråd 

med de økonomiske forutsetninger som 

kommunen tidligere har lagt til grunn. 

Søknad om bygging av landbruksvei 

1816/21/1 Inner Strand 

Jan-Erik Aasen gis tillatelse til 

bygging/ombygging av skogsvei på 185 meter 

nyanlegg og 800 m ombygging på gnr 21 bnr 

1 og 2, Inner Stranda i Vevelstad kommune, 

jfr. Skoglovens §7. Dette etter de beskrivelser 

som er gitt i søknad til Vevelstad kommune 

samt vedleggsskriv. Det gis tillatelse til å ta ut 

masser til veibyggingen lokalt etter 

beskrivelser i kart. 

 

Søknad om bygging av landbruksvei 

1816/23/2 

Bjarne Hansen gis tillatelse til bygging av 

landbruksvei på til sammen 650 meter 

nyanlegg veiklasse 7 på gnr 23 bnr 2, Åsheim 

i Vevelstad kommune, jfr. skoglovens §7. 

Dette etter de beskrivelser som er gitt i 

søknad til Vevelstad kommune samt 

vedleggsskriv. 

Det gis tillatelse til å ta ut masser til 

veibyggingen lokalt etter beskrivelser i kart. 

 

 

Planutvalget 29.08.2013: 

          

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett, tilbygg på gnr 11 bnr 17 - 

Ingar Nilssen 

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

etter plan- og bygningslovens § 20-2 første 

ledd, bokstav a imøtekommes. 

Bygningen er SEFRAK-registrert. I 

utformingen av tilbygget må det legges vekt 

på å bevare boligbygningens tradisjonelle 

særpreg gjennom bruken av vinduer med 

sprosser, tømmermannspanel og ensartet 

takvinkel. Dette må også vektlegges ved 

framtidig oppdatering av resten av bygningen. 
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Planutvalget 15.08.2013: 

              
Søknad om terrasse - gnr 12 bnr 43 - Kyrre 

Grønbech 

I hht plan- og bygningslovens § 20-1 

imøtekommes søknaden om byggetillatelse 

for terrasse. 

I hht TEK10 §§ 5-2 og 12-11 medregnes 

terrasse med høyde mer enn 0.5 m som 

bebygd areal, og må ha rekkverk. Terrassen 

skal utformes som skissert i søknaden. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg av 

kjøkken og bod på gnr 21 bnr 8 - Ketil 

Venås 

Søknaden om tilbygg på eksisterende 

fritidsbolig imøtekommes i hht plan-og 

bygningslovens § 20-2. Utformingen av 

fasaden skal være ensartet med eksisterende 

fasade. 

 

Søknad om dispensasjon fra plan-og 

bygningslovens § 1-8 for oppføring av 

Naust og utleggelse av flytebrygge på 

eiendom gnr. 26 bnr. 1 Ausa Visten 

Søknad om dispensasjon og tiltak for 

oppføring av naust samt utlegging av 

flytebrygge i Ausa innvilges som omsøkt jf. 

plan- og bygningslovens §§ 1-8, 20-1 og 20-2 

og havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. 

Bygningen eller del av denne må ikke tas i 

bruk til annet en forutsatt. 

Nøyaktig plassering av naust og flytebrygge 

må gjøres etter anvisning og i samråd med 

grunneier, og får ikke privatisere strandsonen. 

Fri ferdsel i strandsonen må opprettholdes, og 

flytebrygge må ikke hindre trafikk til kaia i 

Ausa. 

Utforming av naust må gjøres ihht. 

reguleringsplan for Ausa hytteområde. 

 

           

                        

Søknad om tillatelse til tiltak for bygging 

av uthus på gnr 41 bnr 7 – Harald 

Johansen 

Søknad om tillatelse til tiltak/oppføring av 

uthus/anneks på gnr. 41 bnr. 7 imøtekommes. 

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

godkjennes tiltak som omsøkt. 

2. Ansvar tildeles søker, Harald Johansen 

jamfør pbl. § 20-2. 

3. 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. 

4. Plassering av tiltaket forutsettes som 

omsøkt. 

 

Planutvalget 12.06.2013: 

 

Søknad om byggetillatelse på Visthus - gnr 

38 bnr 56 – Johan Robert Johansen 

Søknad om byggetillatelse for fritidsbolig og 

garasje på gnr. 38 bnr. 56 imøtekommes. 

Bygningenes plassering må skje som vist i 

søknaden mottatt av kommunen. Det 

forutsettes godkjent utslippstillatelse før 

bygningene kan tas i bruk og 

samtykkeerklæring fra nabo før garasje kan 

bygges. 

                   

Søknad om deling av grunneiendom 

1816/1/5 tomt til boligformål 

Det innvilges dispensasjon fra 

kommuneplanens arealplan ihht. Plan- og 

bygningslovens § 19-2, samt fradeling etter 

jordlovens §§ 1 og 12 for tomt til boligformål 

til Christer Lind på gnr 1 bnr 5 i Vevelstad 

kommune. Parsellens størrelse er inntil 2 daa. 

Det settes som vilkår at atkomstrett tinglyses 

fra eksisterende vei og følger traseen for den 

”gamle bygdeveien” på gnr 1 bnr 5.  

Dersom det blir aktuelt med flere tomter 

utover det som ligger i søknaden skal det 

utarbeides reguleringsplan for området etter 

plan- og bygningslovens §12-1. 
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Søknad om deling av grunneiendom 

1816/1/5 tomt til fritidsformål - 

dispensasjon fra plan- og bygningsloven. 

Det innvilges dispensasjon fra 

kommuneplanens arealplan ihht. Plan- og 

bygningslovens § 19-2, samt fradeling etter 

jordlovens §§ 1 og 12 for tomt til 

fritidsformål til Ann Inger Lind Aasen på gnr 

1 bnr 5 i Vevelstad kommune. Parsellens 

størrelse er inntil 2 daa. Det settes som vilkår 

at atkomstrett tinglyses fra fylkesvei 112, 

utenom tunet, langs vågen og videre forbi det 

registrerte naturområdet opp til tomta (slik 

skissert på vedlagte kart). 

Dersom det blir aktuelt med flere tomter 

utover det som ligger i søknaden skal det 

utarbeides reguleringsplan for området etter 

plan- og bygningslovens §12-1. 

 

Klage på vedtak om reguleringsplan på 

Gidskå gnr 41 bnr 1 - Bantow 

Planutvalget opprettholder sitt vedtak i  

sak 4/2013: 

Planutvalget ber søker om at det utarbeides 

reguleringsplan for området før 

fradelingssaken behandles. 

 

Søknad om bruksendring av gnr 2 bnr 46 

fra næringseiendom til fritidsbolig og 

dispensasjon fra PBL § 1-8 - Roy Ove 

Tverå 

Søknad om bruksendring og dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel imøtekommes 

ikke, jfr. pbl § 19-2. 

 

 

Næringsstyret 15.08.2013: 

 

             

 

Søknad om støtte til kompetanseheving - 

Sigrid Vevelstad 

Sigrid Vevelstad innvilges støtte kr. 7.500,- til 

studiet ”Mat og Matkultur 2”. 

Beløpet utbetales etter fremviste kvittering 

innenfor rammen av kostnadsoverslaget. 

 

 

Søknad om støtte - Kalott Montasje AS 

Kalott Montasje innvilges tilskudd kr. 40.000 

og lån kr. 80.000 til investeringer som 

beskrevet i søknaden. Tilskudd og lån 

innvilges under forutsetning av: 

- bedriften må være lokalisert i Vevelstad, 

dokumenteres. 

- prosjektet må være fullfinansiert før 

utbetaling av tilskudd. 

- dersom virksomheten opphører innen 5 år 

etter utbetaling, krever Næringsstyret tilskudd 

tilbakebetalt som lån etter gjeldende regler. 

Tilskudd og lån utbetales etter reglene for 

Næringsfond I, og på bakgrunn av fremviste 

fakturaer innenfor rammen av 

kostnadsoverslaget. 

 

Næringsstyret 22.05.2013: 

 

Turistinformasjon på Bygdetunet 

sommeren 2013 

Vevelstad kommune innvilger kr. 22.000 i 

støtte fra næringsfondet til ekstra bemanning 

ved Vevelstad bygdetun i turistsesongen. 

 

Tilskudd til flytebrygge - Vevelstad Båtlag 

Vevelstad kommune innvilger Vevelstad 

Båtlag tilskudd kr. 140.000 til utskifting av 

flytebrygge med vann- og dieselfylling. 

Beløpet utbetales etter fremviste kvitteringer 

innenfor rammen av kostnadsoverslaget og 

andel støtte, og ut fra næringsfondets 

retningslinjer. 

                         

Næringsstyret 10.04.2013: 

 

Søknad om tilskudd til utleieleilighet 

Kaia Aarstrand innvilges kr. 90.000 i støtte 

fra næringsfondet til etablering av 

overnattingstilbud på Aursletta. Tilskuddet 

innvilges under forutsetning at leiligheten 

brukes til utleie i minimum 5 år. Beløpet 

utbetales etter fremviste kvitteringer innenfor 

rammen avkostnadsoverslaget. 

             


