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Kommunedirektøren har ordet
Sommeren er for fult over, og den travle 
høsten er kommet godt i gang. Det er 
mye som skjer i Vevelstad kommune, og 
det er mange spennende prosjekter som 
kommer fremover. Det jobbes godt, og vi 
håper at innbyggerne ser frem til at flere 
vedtatte prosjekter blir startet opp, slik 
som Opplevelses og kunnskapssenter, 
omstillingsprosjektet og aktivitetspark.
Fra 1. juli opphørte landbrukssamarbeidet 
med Sømna kommune, og vi kjøper ikke denne 
tjenesten lengre fra dem. I sommer har vi brukt 
en del tid på kompetanseoverføring mellom oss 
og Sømna kommune, samt at vi fått bistand fra 
Alstahaug kommune for å kunne levere gode 
landbrukstjenester til våre innbyggere. Det har 
vært et godt samarbeid mellom oss, mens vi 
har ventet på at vår nye kvalitet, ressurs- og 
landbrukssjef, Sigmund Havn, skal starte hos 
Vevelstad kommune. Den 15 september var 
endelig Sigmund på plass, og vi ønsker han 
hjertelig velkommen til kommunen, og gleder oss 
til å videreutvikle våre tjenester innenfor denne 
sektoren. Sigmund har mange års erfaring fra 
lignende stilling i Sogndal, og vi er veldig fornøyde 
med å få han med på laget. 
Høsten vil bli preget av budsjettarbeidet og det å 
få en god økonomiplan for kommunen for de neste 
årene. Arbeidet er startet opp i administrasjonen, 
og i de neste månedene vil forslag til budsjett 
legges ut på høring, der det vil være mulig å gi 
innspill på fremlagte budsjett for 2023. Det er 
Kommunelovens kapittel §14-1 Grunnleggende 
krav til økonomiforvaltningen som legger 
føringer for kommende budsjett. Kommunen 
skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommunen 
skal også utarbeide samordnede og realistiske 
planer for egen virksomhet og økonomi og for 
lokalsamfunnets utvikling. I tillegg er det viktig at 
kommunen forvalter finansielle midler og gjeld på 
en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell 
risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan 

innfris ved forfall. Dette betyr at kommuneloven 
stiller krav om at den løpende driften kun skal 
finansieres av løpende inntekter, og planlegging av 
drift skal bidra til at ressurser blir utnyttet på en 
best mulig måte. Vi ser frem til å jobbe videre med 
budsjettet for 2023 og håper på god involvering og 
mange innspill fra både innbyggerne, politikerne 
og kommuneansatte.
Kommunen jobber også med Kommuneplanens 
arealdel (KPA) som er svært viktig for hvordan 
kommunen skal se ut i fremtiden. Det er mottatt 
mange innspill til KPA’en og alle innspill er 
gjennomgått av LandArk som bistår kommunen 
i dette arbeidet. Det jobbes nå med å få 
kvalitetssikret at alle innspill er forstått riktig, 
og eventuelle muligheter for justeringer på de 
innspill som i første omgang har fått negativ 
tilbakemelding. Det er viktig fordi kommunen 
ønsker å sikre at flest mulig får hensyntatt sine 
innspill i KPA’en. Kommuneplanens arealdel vil bli 
tema utover høsten og vi ser frem til å få på plass 
en KPA som gir muligheter for vekst og utvikling.

Jeg håper det nydelige høstværet fortsetter en 
god stund til fremover, slik at vi kan nyte vakre 
solnedganger og de fantastiske fargene som 
kommer frem i skog og mark. Vevelstad har en 
vakker natur, og jeg håper mange av innbyggerne 
nyter flere av de tilrettelagte  turstier som finnes 
i kommunen. Høsten kommer til å gå fort, da det 
er mange oppgaver og prosjekter som skal løses, 
men jeg ser frem til å gjøre det sammen med gode 
kollegaer, de folkevalgte og innbyggerne.

Med vennlig hilsen,    

Renate Mathisen   
Kommunedirektør



Den første marsjen ble arrangert 11. august 
1984, og den gang kunne deltagerne velge 
om de ønsket å starte i Austerfjorden 
i Vevelstad eller i Eiterådalen i Vefsn 
kommune. Ordningen med to startpunkt 
ble avviklet i 2015, og fra 2016 har marsjen 
fast startpunkt i Eiterådalen og avslutning i 
Austerfjorden. Årsaken til endringen var at 
Norske Reserveoffiserers Forbund trakk seg 
fra samarbeidet, og i en periode var det Bønå 
Gård i samarbeid med Vevelstad kommune 
som arrangerte Sjøbergmarsjen. Nå er 
Norske Reserveoffiserers Forbund avdeling 
Sør-Helgeland tilbake som arrangør av den 
årlige marsjen. 

Det er tradisjon at ordføreren legger ned 
krans ved minnebautaen i Austerfjorden, 
og den den 6. august ble det båttur og 
kransnedleggelse.

Sjøbergmarsjen er en minnemarsj for å hedre de lokale motstandsfolkene under 
andre verdenskrig, og arrangeres årlig første lørdag i august. 
Løypen, som er om lag 25 km lang og med          
høyeste punkt på 900 moh, går gjennom          
områder som motstandsfolk bar våpen og          
 ammunisjon i 1942-44. 

Bilde: Øystein ArnesenOle Arnold Bønå og ordfører 
Torhild Haugann

Sjøbergmarsjen 2022

Kjære alle sammen!

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad

Tlf. 75 03 80 00
www.vevelstad.kommune.no
post@vevelstad.kommune.no

Av  T. Haugann
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Utdrag fra invitasjonen sendt av Ellen Schjølberg, 
ordfører Grane kommune :

”Denne dramatiske hendelsen som fikk store 
konsekvenser i regionen og i Trøndelag, ønsker 
vi å markere på dagen den 6. september 
2022 ved minnebautaen på Majavatn.                     
Ordførere i nabokommuner og berørte 
kommuner inviteres hermed til å 
delta på dette minnearrangementet.                     
Minnemarkeringen markerer at det er 
80 år siden Majavasstragedien utspant 
seg i Grane kommune i Nordland.                                
Trefninger ved Tangen Gård på Majavatn 
den 06.09.1942, kjent under navnet 
Majavatnaffæren, eller Majavasstragedien kom 
som en konsekvens av at flere tyske soldater ble 
skutt i trefninger med kompani Linge. Det ble 
erklært unntakstilstand i Trøndelag og Grane 
herred med påfølgende massearrestasjoner. 
Dette resulterte i at mange menn fra Grane, 
Vefsn, Vevelstad og Trondheimsområdet ble 
henrettet i Falstadskogen i oktober 1942, etter 
summariske rettssaker. Majavasstragedien fikk 
store konsekvenser og satte dype spor, utover de 
konsekvensene for personene, og kommunene, 
som var direkte berørt av hendelsene.”

Minnemarkering av Majavasstragedien
Den 6. september 2022 er det 80 år siden Majavasstragedien utspant 
seg på Tangen gård, på Majavatn i Grane kommune, Nordland.

Litt historikk om Majavasstragedien 
Motstandsarbeidet mot den tyske 
okkupasjonsmakten var stor på deler av 
Helgeland. Kaptein Birger E. Sjøberg fikk i 
oppdrag av sin overordnede, kaptein Martin 
Linge å organisere, og utruste en ekspedisjon til 
Helgeland. Formålet med denne ekspedisjonen 
var å etablere kontakt med motstandsgrupper i 
distriktet, skaffe våpen, og utstyr, som gruppene 
måtte mangle. Ekspedisjonen var en del av 
«Operasjon Jupiter», Churchills plan om en 
mulig alliert invasjon på Helgeland. 

Ordførere: fra venstre Harald Lie, Hattfjelldal; Peter 
Talseth, Alstahaug; Ellen Schjølberg, Grane; Berit Hundåla, 
Vefsn; Torhild Haugann, Vevelstad; Paul Asphaug, Hemnes 
(bak Haugann); Håkon Lund, Lurøy; Stian Brekkvassmo, 
Namsskogan; Eilif Trælnes, Brønnøy
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Store mengder våpen, og annet utstyr til motstandskampen, ble brakt med båt fra Storbritannia til 
Helgelandskysten, av blant annet Shetlands-Larsen. Våpnene ble deretter transportert på båt inn i 
Vistenfjorden i Vevelstad kommune, og båret over fjellene fra Helgelandskysten og inn i Grane og 
Vefsn. Dette var svært risikable operasjoner.                                                                                                     

I 1942 kom tyske Gestapo på sporet av motstandsbevegelsen, og det 
hele kulminerte på høsten samme år ved Tangen Gård på Majavatn.                                                                                       
Våpentransporten ble i stor grad utført av lokale personer. Derfor ble også lokalsamfunn i de berørte 
kommuner spesielt hardt rammet.

Et tips, det er en god artikkel om vår krigshistorie i boken ”Vevelstad i 100”.

Flaggvakter ved minnebautaen Bilde: Berit Hundåla Ordfører i Vevelstad holder 
tale ved krigsminnebautaen på 
Majavatn

Bilde: Berit Hundåla
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Ordførerens tale under minnemarkeringen:

Kjære etterkommere, kjære alle sammen

På dager som denne minnemarkeringen er, gjør mange følelser seg gjeldende – både gode og vonde. Det er en god følelse 
at vi har samlet oss her i dag for å minnes de som gav det største offer i kampen for vår frihet. Likeså kjennes det godt å få 
uttrykke en ektefølt og dyp respekt for alle som ofret sitt liv – noe jeg føler vi gjør ved å møtes her på Majavatn. 

Mennesker som har hatt krig og dens grusomheter dett på livet, har gjort seg noen livserfaringer jeg aldri fullt ut kan forstå. 
Ikke fordi jeg ikke ønsker å forstå, men noen livserfaringer må du selv ha kjent på kroppen før du med rette kan si «jeg 
forstår». Hva tap av mennesker som står deg nær gjør, kjenner mange til, og det grunnleggende i en opplevd sorg kan forene 
mennesker, som igjen gir oss alle en styrke til livet som skal leves. Fellesskap gir mange et solid fundament som er godt å ha 
når dagene blir preget av sinne og bitterhet på grunn av personer som vil andre vondt, og i noen tilfeller rent ut driver med 
ondskap. Det er ikke til å komme utenom – det fantes og finnes slike mennesker blant oss. Mennesker som stod for, og står for, 
noe helt ubegripelig for de aller fleste av oss. 

Hva et samfunn gjør i møte med slike krefter er helt avgjørende, både for nåtid og fremtid. og det er nettopp derfor vi møtes 
her i dag. Blant våre fortidige sambygdinger var det mennesker som brant for et felles gode, som brant for å hjelpe folk rundt 
seg, og brant for å bevare samfunnet slik de kjente det. Så intenst var ønsket om å hjelpe, ønsket om å bidra til vår alles frihet, 
at det største offer ble gitt – ens eget liv. 

Ord blir så uendelig fattig i møte med en slik innsats, met et slikt offer. Jeg mener vi derfor må vise vår uendelige 
takknemlighet i form av handlinger. Vi skylder hver og én som falt i kampen å takke gjennom handlinger. Vi som samfunn, 
vi som enkeltpersoner må gjøre vårt for å sikre fortsatt frihet og demokrati. I likhet med mange andre samfunn satte 
motstandskampen mange og dype spor i Vevelstad. Helt fra kommunens ytterste kystlinje til innerst i Vistenfjorden gjorde den 
illegale våpentransporten seg gjeldende. Både barn, kvinner og menn bidro i arbeidet på ulikt vis, og alle bidrag var viktige. 

På grunn av sin deltagelse i den viktige kampen ble syv vevelstadværinger henrettet i Falstadskogen. Det kan fremstå som et 
ubetydelig antall, men vi har aldri, og har heller ikke nå, et eneste liv å miste. For hver enkelt familie var tragedien stor, og 
tapet satte dype spor. Vi skylder så mange å sørge for at vi aldri kommer i tilsvarende situasjon. Det er igjen krig i Europa, og 
vi vet ikke helt hvordan det ender, men vi har stått imot mørke krefter før. Det største offeret fra våre modige sambygdinger, er 
den beste drivkraften til fortsatt å minne om, å hegne om, og kjempe for frihet og demokrati. 

Jeg skal avslutte med å lese opp navnene på de som ble henrettet: 

Aksel Johansen Austerfjord

Edvard Arnsberg Sæter

Ole Sæter

Petter Sæter

Tormod Lund Tverland

Johan Martin Øygård

Einar Albert Øygård             
         Ordfører i Vevelstad,       
         Torhild Haugann
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Vevelstad kommune vil i økende grad sende post digitalt fremover. Vi anmoder 
derfor om at flest mulig skaffer seg digital postkasse.

I Norge har vi to likestilte digitale postkasser, Digipost og eBoks. Å motta post digitalt innebærer flere 
fordeler for deg. Du får: 

- raskere svar og informasjon fra det offentlige

- varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss

- tilgang til posten din hvor og når du vil

- samlet og lagret posten din trygt og gratis ett sted

Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er du sikker på at ingen andre kan lese posten din. Du 
risikerer heller ikke at brev blir borte i postgangen. Digital postkasse er den sikreste postgangen som 
finnes.

Registrere mobil og e-post                                                                                                                            
For at vi skal kunne sende digital post til deg, må du ha registrert mobiltelefonnummeret og/eller 
epostadressen din i det nasjonale kontaktregisteret. Gå inn på norge.no og registrer deg, eller hvis 
du allerede er registrert, for eksempel ved at du mottar selvangivelsen din på Altinn, gå inn og 
kontroller at opplysningene er riktige.

Elektronisk postkasse                                                                                                                          
Vi anbefaler også at du skaffer deg digital postkasse. Du kan velge mellom to: Digipost og eBoks. 
Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet, og er gratis å opprette og bruke. Direktoratet for IKT og 
forvaltning (Difi) har laget en enkel veiledning om hvordan du velger og oppretter postkasse. Hvis du 
ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn.

Du kan reservere deg                                                                                                                         
Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. 
Det gjør du på norge.no. Dersom du tidligere har reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, 
opphever du reservasjonen ved å gå inn på samme sted. 

Firmaer og organisasjoner får digital post fra oss i Altinn. Firmaer kan ikke reservere seg mot å motta 
digital post fra det offentlige. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere 
en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed dit når 
det ligger post i firmaets meldingsboks i Altinn. Hvis andre enn daglig leder skal håndtere posten, må 
daglig leder gi dem tilgang til dette.

Digitale forsendelser
Av  K. Kylen
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Bedre service                                                                                                                                         
For oss i kommunen innebærer digital 
postforsendelse:

- en trygg og sikker kommunikasjon med deg

- bedre service og raskere svar til våre 
innbyggere

- et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen 
kommune

- at vi sparer miljøet

- at vi bruker mindre penger på porto og papir

Nettsider:Nettsider:                                                                                                                                                                                                                                                                              
vevelstad.kommune.no/innsyn-og-digital-forsendelse/                                                                                                         
altinn.no                                                                                                                                               
norge.no/nb                                                                                                                                            
digipost.no                                                                                                                                              
e-boks.com/norge/nb/logg-inn/

ØNSKER DU HJELP?

Hvis du har behov for veiledning eller opplæring 
i hvordan du kan få ordnet en digital postkasse. 
Eller hvis du har andre digitale utfordringer 
(f.eks. nettbank, BankID m.m.), så kan  vi på 
Allhjørnet bistå deg.

Allhjørnet er der biblioteket og frivilligsentralen 
holder til, på hjørne i Allbrukshuset. 

Hvis det er flere som trenger hjelp, kan vi legge 
tilrette for gratis kurs. 

Bare ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Personvernombud for 14 kommuner 
på Helgeland, herunder Vevelstad 
kommune.

Ståle Sjøvoll fra Mo i Rana har begynt i jobben 
som personvernombud for 14 kommuner 
i Digitale Helgeland. Det vil si at han skal 
være et ombud for ca. 61 000 innbyggere på 
Helgeland i saker som gjelder personvern og 
informasjonssikkerhet.

I tillegg skal han være et knutepunkt mellom 
Datatilsynet og kommunene, og skal veilede 
kommunene i personvern, og da spesielt i 
forhold til den nye GDPR-forordningen (General 
Data Protection Regulation) og den nye 
personopplysningsloven som trådte i kraft i 
Norge i 2018. 

Ståles rolle blir altså både å være rådgiver 
for kommunene samt å være Datatilsynets 
forlengede arm, om man vil. Og det er viktig i 
en tid hvor behandling av personopplysninger 
digitalt blir mer og mer vanlig.

Personvernombud på Helgeland
Av L.Solvang

Bilde av Ståle Sjøvoll
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Hver torsdag har 1-4 klasse uteskole.  I august/
september har vi hatt fokus på livet i fjæra, 
populært blant elevene. Vi har blant annet vært på 
Høyholmsfjæra og fjæra ved Lensmannsodden.

Vevelstad Sentralskole

Vi har i samarbeid med Vevelstad 
frivilligsentral, ved Johanna Gerdiken, 
fått malt veggen i inngangspartiet til 
5.-10. trinn. Vi er veldig fornøyde med 
resultatet og takker frivilligsentralen 
og elever for godt samarbeid.

Tirsdag 6. september dro hele skolen på 
tur til Melkarsletto og Dalvatnan. Vi var 
heldige med været. Elevene storkoste seg 
og grillet og lekte.

5.-10. har gjennomført utesvømming ved 
småbåthavna i høst. De fleste badet, men 
det var noe kaldt.

Tekst og bilder P.E. Vevelstad



Fra 22 september vil fotterapeauten Vanja Kristin Warholm starte opp tilbud om fotpleie  i Vevelstad. 
Hun vil benytte lokale i Industriveien 7 , (tidligere Frivilligsentralen).

For bestilling av time hos henne – tlf 97667266
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Informasjon fra legekontoret
Angående vaksinering

Det tilbys nå 4.dose til de over 65 år. Først fikk de over 75 år, og i løpet av september regner vi med 
at de resterende skal ha fått. 

Nye telefontider

I sommer hadde vi endrede telefontider. Dette viste seg og være veldig praktisk for oss. Blant 
annet gikk det an å ta blodprøver på morgenen uten at vi samtidig skulle svare mange telefoner.                       
I tillegg gir det rom for å gjøre jobber som ikke alltid er like lette å gjøre når telefonen stadig ringer.
Vi har derfor bestemt oss for å endre telefontidene på fast basis. Det blir nesten samme tidene som i 
sommer, bare at nå åpner telefonen kl.8.30 i stedet for kl.9 mandag -onsdag.

Så de ny tidene er som følger:

Mandag-onsdag kl.8.30-11.30 og 12.30-14.00       
Torsdag-fredag kl.9-11.30 og 12.30-14.00

Utenom disse tidene ringer man legevakt nr 116117. Står det om liv, skal man alltid ringe 113.

Nytt venterom

I fjor høst viste vi bilder av venterommet under 
oppussing. Her kommer bildene av resultatet.

I løpet av kort tid fikk vaktmesterne satt opp en 
lettvegg, malt venterom og pauserom, samt nytt 
toalett/uren sone, satt inn nytt toalett og lagt nytt 
gulvbelegg.

Nå har vi et lyst og trivelig venterom, vi har fått 
pauserom/møterom, et skjermet toalett, og vi har fått 
en mellomgang som gjør at vi kan bevege oss mellom 
rommene våre uten å måtte ut på venterommet.

Dette gjør også at de som skal avgi urinprøve slipper å 
gå mellom ventende pasienter med urinbegeret nå som 
de kan benytte det nye toalettet på innsiden av den nye 
veggen.

Fotterapeut i Vevelstad

Av  B. Solsem-Sneli



Sørstue ved Vevelstad Sykehjem er nå tatt i bruk som aktivitetstilbud for demente.    
Stua er pusset opp og det er gjort innkjøp av nye møbler. Stua er blitt lys og trivelig og er godt egnet 
til å trekke seg tilbake i rolige omgivelser. Dette har vært et etterlengtet tilbud både for de som har 
behov og personalet i avdelingen.

Aktiviteter for personer med demens, bør styres etter prinsippet «smått er godt». Personer i tidlig 
fase av demenssykdom, kan ofte tåle miljøer som er mindre oversiktlige. Når personen har kommet 
i en fase av sykdommen der det er nødvendig med døgnbaserte tjenester, spesielt sykehjem, er 
ofte både oppmerksomhet og romorientering svekket. Aktivitetene er like viktig som tidligere, men 
tilbudene må tilpasses pasientens behov, fysisk, sosial og mentalt. Det er ofte de enkle og forståelige 
aktiviteter som ikke stiller store krav til konsentrasjon, hukommelse eller oppmerksomhet som etter 
hvert er det beste. Vi ønsker å utvikle tilbudet på Sørstua slik at den kan brukes av flere grupper,
eksempelvis hjemmeboende demente.

Det siste året har vi vært heldige og fått 
ansatt tre nye sykepleiere, slik at vi nå har 
god sykepleierdekning ved sykehjemmet/
hjemmesykepleien. De nyansatte er  Astrid 
Sommer, Ingrid Hansen og Ann Elin Andersen.
Ingrid Hansen har ansvar for demensteamet,    
mens Ann Elin Andersen har mange års erfaring   
fra demensavdeling som vi kan dra nytte av.

Av  E. Borkamo
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Aktiviteter for demente

Den ny oppussede stuen i sør, ”sørstua”, ved Vevelstad 
sykehjem. Med Ann Elin Andersen og Tove Våg.

og bygget skal stå ferdig høsten 
2023.

Bygget skal driftes av Helgeland 
Museum. Utstillingsdelen skal 
ha fokus på lokale hulemalerier, 
helleristninger, lokalhistorie 
og geologi. I tillegg blir bygget 
et moderne møtested for 
seminarer, foredrag og kulturelle 
arrangement.

Bygget er finansiert i et 
samarbeid mellom Nordland 
fylkeskommune, Vevelstad 
kommune, Helgeland 
Museum, Sparebankstiftelsen 
Helgeland, Helgeland Kraft og 
Bergersenstiftelsen.

Klart for bygging
Det nye Opplevelses- og kunnskapssenteret er nå klart 
for bygging. Dette blir et signalbygg som også skal bli et 
samlingssted for alle i Vevelstad.

Vevelstad kommune har nå signert en 
totalentreprise med entreprenøren Harald Nilsen AS.                                                       
Det er planlagt oppstart av byggearbeidene i løpet av oktober, 

Av  B.E. Jansen
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Utdrag av politiske vedtak i kommunestyret
Kommunestyremøte 23. juni 2022
PS 42/2022, 2. gangs behandling av forslag 
til Reguleringsplan for Lauknes industri- og 
næringsområde i Vevelstad kommune 

Vedtak:    
Kommunestyret vedtar å sende de oppdaterte 
plandokumentene på ny ordinær høringsrunde 
etter pbl § 12-12.

PS 43/2022, Godkjenning av regnskap for 
2021

Vedtak:     
Regnskap for 2021 godkjennes.

PS 44/2022, Tertialrapport 30.april 2022

Vedtak:    
Tertialrapport tas til orientering.

PS 45/2022, Kjøp av areal til boligtomter

Vedtak:

1. Vevelstad kommune kjøper området av Leif-
Morten Slotvik.

2. Det utarbeides kontrakt og denne godkjennes 
av formannskapet.

3. Det finansieres ved bruk av lån.

PS 46/2022 Søknad om 
underskuddsgaranti for landbruksvikar

Vedtak:                                                               
Søknad om underskuddsgaranti 
for 2021 innvilges med kr. 4 811.                                   
Søknad om underskuddsgaranti for 2022 
budsjetteres i driftsbudsjettet for 2023.
Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

PS 47/2022 Organisert kriminalitet og 1% 
miljøet

Vedtak:      
Vevelstad kommune vil med dette signalisere 
at kommunen tar problemet med organisert 
kriminalitet, herunder 1% miljøet alvorlig. 
Vevelstad kommune vil bekjempe organisert 
kriminalitet med alle lovlige midler og ønsker 
at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet 
og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen 
mot dette for å skape et trygt lokalsamfunn.                                              
Vevelstad kommune erklærer all form 
for organisert kriminalitet, herunder 1% 
miljøet for uønsket i kommunen. Dette 
gjelder så vel etablering av nye miljøer, 
samt utvikling av og rekruttering til klubber 
som allerede er etablert i regionen.                                                       
Vevelstad kommune vil oppfordre lokalt 
næringsliv, lag, foreninger, restaurant- og 
utelivsbransje til å stå samlet mot organisert 
kriminalitet, herunder 1% miljøet. Det presiseres 
at denne innsatsen ikke omhandler det ordinære 
motorsykkelmiljøet.

PS 48/2022 Samarbeid kommunepsykolog 
og familieterapeut

Vedtak:                                                                        
1. Vevelstads kommunestyre tilslutter seg forslag 
til vertskommunesamarbeid om stilling som 
kommunepsykolog og familieterapeut med 
Brønnøy som vertskommune.

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale på 
vegne av Vevelstad kommune. Det tas forbehold 
om positiv politisk godkjenning i Brønnøy 
kommune.



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

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

4. Kommunedirektørene fra 
samarbeidskommunene utgjør styringsgruppe 
for det viderearbeidet, og får ansvaret for å 
iverksette hovedaktivitetsplanene for etablering 
av et forpliktende samarbeid.

PS 49/2022 Kommunalt samarbeid 
personvern

Vedtak:     
Kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, 
Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, 
Nesna, Rana, Sømna, Vega og Vevelstad inngår 
felles avtale om å ansette personvernombud 
i 100% stilling.     
Stillingen blir tilknyttet Digitale Helgeland og 
den ansatte vil ha arbeidssted i en av 
Helgelandskommunene, alt etter hvilken 
kommune søkeren bor eller ønsker å bo i.

Det må settes av ca 800 000 i året for dekning 
av kostnader til felles personvernombud. 
Kostnaden pr. kommune blir 48 000 NOK i året, 
pluss 3 kr. pr. innbygger. Dette vil gi en årlig pris 
på 49.395 kr. for den minste kommunen og 126. 
495 kr. for den største kommunen. Kostnadene 
vil dekke lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. 
Reisekostnader til personvernombudet vil 
dekkes av Digitale Helgeland.                                 

Stillingen finansieres gjennom allerede avsatt 
beløp til kjøp av personvernombud. Derfor ingen 
ekstra kostnad i årets regnskapsår.

PS 51/2022 Felles landbruksadministrasjon 
på Sør-Helgeland

Vedtak:              
1. Vevelstad kommune ønsker å delta i en felles 
landbruksadministrasjon for Sør-Helgeland.
Organisering skjer etter kommunelovens § 20 
som et administrativt vertskommunesamarbeid 
med Sømna kommune som vertskommune.

2. Vevelstad kommune ønsker at 
egen landbrukssjef kan inngå  i 
vertskommunesamarbeidet, men at denne skal 
ha kontorsted i Vevelstad.

Kommunestyremøte 23. juni 2022



PS 52/2022 Samarbeidsavtale 
Helgelandsrådet

Vedtak:    
Administrasjonens forslag til endring 
av samarbeidsavtalen for Helgeland 
interkommunalt politisk råd, org.nr. 923 826 122, 
vedtas. Endringene foreslås videre å tre i kraft 
med virkning fra 01.10.2022.

PS 53/2022 Rapportering på oppfølging av 
vedtak - 1.halvår 2022

Vedtak:      
Rapportering på oppfølging av vedtak tas til 
orientering.

PS 54/2022 Klage - Søknad om forlengelse 
av flytebrygge 1816/1/27 - Mikalsen/
Brattebø 

Vedtak:                     
Saken utsettes. Administrasjonen bes komme 
tilbake med saken med oppklaring rundt 
følgende punkter: 

1. Det ønskes bedre kart som skisserer/viser 
situasjonen bedre enn nåværende kart. 

2. Det nevnes en båtforening i saksfremlegget; 
har denne vært involvert i prosessen? 

3. Avstemning mot Statsforvalteren med 
henhold til lovverk/rammeverk. 

4. Det vurderes om befaring er mulig 
gjennomføre. 

PS 55/2022 Medlemssammensetning i 
Vevelstad ungdomsråd

Vedtak:                   
Faste medlemmer:

Murat Barkho 

Martin Lindholt 

Solveig Smith-Nilsen 

Vara medlemmer: 

Trym Solsem 

Margareth Lockhart 

Videregående representant: 

Jorne Heijnis

For å lese vedtakene som er blitt gjort:

Gå inn på www.vevelstad.kommune.no

Klikk på ”Innsynn og digital forsendelse”

Klikk på ”Saksdokumenter og protokoller”

Klikk på ønsket dato i møtekalender

Et nytt vindu kommer opp. Klikk på dato med 
klokkeslett

Et nytt vindu kommer opp. Her ligger 
møteinnkalling og møteprotokoll

Klikk på den du ønsker og filen kommer opp 
som en PDF.
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Kommunestyremøte 1. september 2022



Bibliotek:
Telefon: 90 17 95 63                                                            
E-post: vevelstad.folkebibliotek@vevelstad.kommune.no
www.vevelstadbibliotek.no
FB: vevelstadbibliotek
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Allhjørnet befinner seg i hjørnet på allbrukshuset, der folkebiblioteket og            
frivilligsentralen holder til. 

Her er du alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat. 
Eller finn deg en rolig krok til å bare henge litt, gjøre lekser, eller spille spill.

Ellers kan vi hjelpe til med utfylling av reiseregning for pasientreiser, forskjellige data- og telefon 
utfordringer, utskrifter med mer. 

Hos oss kan du selvfølgelig låne bøker, lydbøker og dvd. Men vi har også et bredt utvalg av diverse 
(tur-) utstyr som for eksempel bilstol og skøyter, pluss mange spill for hele familien. 

Eller har du lyst til å ta en titt i bruktbutikken? Kosta Nada har åpent på hverdager mellom          
09:00 -15:00. (eller etter avtale). Har du pent brukte klær, eller ting og tang å gi bort? Vi tar gjerne 
imot.

Har du lyst å låne musikkbingen? Lyst å få i gang en aktivitet? Sitter du på en god ide? Har du 
lyst å bidra på et eller annet vis? Mange lokale lag og forening tar mer enn gjerne imot hjelp til                 
komitearbeid, styreverv og annet arbeid. Uansett, så er det bare å stikke innom. Velkommen!

Frivilligsentralen:
Telefon: 97 94 15 73

E-post: frivev@vevelstad.kommune.no
www.vevelstad.frivilligsentral.no

FB: EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral



Nytt fra Hamnøya ungdomslag

Etter mange år uten arrangement, ble det endelig 
arrangert Kystfolktreff på Esøya igjen, lørdag 30. 
juli. 

Det var ca. 80 personer tilstede. Værgudene var utrolig 
rause, 20 grader, strålende sol og vindstille – helt 
perfekt. Det var salg av fiskeburgere m/coleslaw, pølser 
med og uten brød, brus, kaffe og vafler. Vaflene ble i år 
stekt heime tidlig lørdag morgen, så det ble ikke den 
gode lukta av nystekte vafler over området slik som når 
vi stekte med svartjernet.            

Tradisjonen tro ble det kåret Esøyamester i Blåsekasting, 
i 5 ulike klasser. Vinnere ble:

0-6 år: Gabrielle Pedersen, 6,2 m    
7-10 år: Karoline Amalie Jacobsen, 11,3 m   
11-14 år: Trym Solsem, 20,6 m   
Damer: Babben Lind Aasen, 20,2 m    
Menn: Vegard Ørpen Jacobsen, 33,7 m

I 2024 planlegges et nytt Kystfolktreff på Esøya.
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Kystfolktreff på Esøya

Bilde: Kristin Klausen

Det ble også 
innvielse av det 
nye utedoet, 
«Esøyakatedralen» 
som noen kaller 
det. 

Bilde: Kjell Klausen

Kunstutstilling
Ungdomslaget sendt i vår invitasjon til flere kreative 
personer, med tilbud om gratis lån av ungdomshuset 
til utstilling av produkter, varer mm. 

Bjørg Helene benyttet seg av tilbudet, og 3. juli var det 
vernissage for hennes akvarellserie «Blåøy», med motiv 
stort sett fra Hamnøya. Utstillinga ble godt mottatt av 
publikum, som så ut til å sette pris på et staselig kulturelt 
arrangement.

Åpent hus
Kommende arrangement 
på Hamnøya
På Halloween (31.10.) vil det bli filmkveld på 
Ungdomshuset kl. 19.30.

Første søndag i advent (27.11) blir det 
juleverksted kl.12. Alle er hjertelig velkomne.

Hver onsdag kl. 19 – 21 er det Åpent hus på 
Ungdomshuset. Dette er vår sosiale møteplass. 
Et uformelt arrangement hvor man kan spille 
dart, biljard eller ulike spill. Eller bare slappe av 
i sofakroken, drikke kaffe og prate med naboen. 
28. mars var oppstartskveld. Gjennomsnittlig har 
det vært oppmøte av 8 stk. hver gang. Vi håper 
på like godt oppmøte utover høsten og vinteren.

Av  B. Andorsen



Illustrasjon
Ivar Smith-Nilsen

Hurtigbåten Snøfjell og skoleelev Solveig 
Smith-Nilsen blir tatt godt imot av Fred-Arild 
Pedersen.

Bilde: Ivar Smith-Nilsen
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Glimt frå daglegliv i kommunen. Her kjem skoleskyssen til Visthus.
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34 stk var påmeldt og 2 forfall. Vi besøkte Vegstein museum og så bar turen til  Vegatrappa. En del 
gikk bare litt opp i trappa, mens to spreke damer fra Stokkasjøen gikk ganske langt opp. Etterpå fikk 
vi omvisning av e-husan for overnatting på Sundsvoll og etterpå gikk turen til Verdensarvsenteret. 
Der fikk vi omvisning, film og kjenne på ederdun. Vi avsluttet turen med middag på Vega kro og  
motell. Heidi Jensen var guide og Alf Egil Andreassen var sjåfør.

Som en begynnelse på høsten tok vi en tur den 25. august til Inderøy og den Gylne 
omvei. Vi var 25 stk, 3 av de var fra Sømna og Alf Egil var sjåfør denne gangen også. Vi startet i syv-
tiden om morgenen og kjørte til Heia der vi fikk servert lunsj. Etterpå bar turen rett til Den gyldne 
omvei og Gangstad gård og ysteri, der ble vi møtt med is og kaffe, og vi fikk orientering om gården og 
ysteriet og smaksprøver av diverse oster. Litt handling ble det også før turen gikk til Gulburet. Her ble 
vi også mottatt med en fortelling om plassen. Været var på vår side, så vi fikk sitte i hagen og nyte 
forfriskninger fra utsalget og se maleriutstillingen. På tur tilbake til Steinkjer ble det litt problemer 
med bussen, men vi kom oss til Tingvold park hotell der vi skulle overnatte. Vi fikk mat med etterpå 
sosialt samvær. 

Vi har avholdt årsmøte og to 
medlemsmøter, og som avslutning 
hadde vi en fin tur til Vega den 10. juni.

Tekst og bilder av Ragnhild Olsen

Neste dag gikk turen tilbake til Den gyldne omvei og 
Straumen, der hadde vi god tid til å gå rundt omkring 
og besøke forskjellige attraksjoner som Galleri Mistel, 
Inderøy slakteri og Marens bakeri. Som avslutning ble det 
lunsj hos Kjerringa med Straumen. På turen hjem hadde 
vi en stopp i Tosenkrysset der vi fikk kaffe og vafler. 



Barnas Turlag

18.09 arrangerte vi kom 
deg ut dagen i forbindelse 
med folkehelseuka. Turen 
gikk til "Sletthyllo" Det var 
eventyrsti med eventyrlige 
spørsmål på tur opp. I 
gapahuken ble det bål 
kaffe, vafler og pølser til 
alle. Og selvfølgelig en liten 
premie på både små og 
store. En flott tur med godt 
oppmøte og nydelig vær.

22.09 ble det endelig turbotråkk i 
Vevelstad også. Det var 1-4 klasse 
og førskolebarna som var invitert 
med. Vi møttes på Osodden, her 
fikk barna delta på turquiz, lære 
førstehjelp og de fikk smake på 
neper og gulrøtter. Dagen ble 
avsluttet med grilling og lek i 
skogen. 

Ansatte ved skolen, barnehagen, 
røde kors, Reidun, Jørgen og 
barna bidro til at dette ble en flott 
opplevelse for alle som deltok.
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26.08 var det kveldsmattur under den store rogna. 
En fin kveldsstund med utforsking av skogen rundt.

Tekst og bilder av A. Aarstrand



Fra allhjørnet: biblioteket og frivilligsentralen
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FOLKEHELSEUKA 2022

Under den nasjonale folkehelseuka arrangerte vi 
vaffelmandag. Det ble en stor suksess, 20 stykk 
kom innom, og alle var enige om at vi burde 
arrangere vaffelmandag oftere.

På torsdagen inviterte biblioteket  til gratis 
foredrag: Psykolog med sovepose . Interessant 
og inspirerende foredrag med 35 tilhørere, 
veldig bra oppmøte!

På fredag arrangerte vi lesestund med fru Brox 
ved sykehjemmet. Hun leste fra Bjørnstjerne 
Bjørnson, om Øivind og bukken, "En glad gutt".
Fra Arnt Åsvang leste hun fra "Hva skjedde - 
1983?" : Om søster Pauline og om flyttingen av 
Mariannastua til bygdetunet. 

Den 4. oktober kommer det  igjen 2 nye 
utenlandske frivillige, gjennom European 
Solidarity Corps, til Vevelstad for å hjelpe til med 
smått og stort. Jazzmine (19) fra Tyskland og 
Zuzana (28) fra Slovakia. Gjerne kom innom og 
hilse på!

Søndag 23. oktober er det NRK’s TV-aksjon. 
Årets aksjon er til Leger Uten Grenser. Og etter 
et par år uten bøssebærere, grunnet korona, kan 
vi endelig gå fra dør til dør igjen. Så gjerne ta de 
frivillige bøssebærere godt imot.

Mandag 31.oktober arrangerer biblioteket et 
nytt foredrag:     
KRIGSSEILERNE FRA NORD v/Roger Albrigtsen

Lørdag 26. november inviterer frivilligsentralen 
alle sammen til konsert og dans med Kjell-
ELVIS og Stokkasjokk. Dette i anledningen 
10-årsjubileum for frivilligsentralen på Vevelstad, 
samt markeringen av frivillighetens år 2022.

OBS: Biblioteket har nye åpningstider.  
Tirsdag og torsdag kl.12:00 - 16:00. 

Bilde: M. Fjordholm

Bilde: M. Fjordholm

Bilde: M. Fjordholm

Av  M. Fjordholm og M. Heere



Vevelstaddagene 2022
Av  M. Heere
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Torsdag 7.juli var startskuddet for 
Vevelstaddagene. Åpningen fant sted ved 
allbrukshuset og vi telte hele 160 besøkende. 
Kvelden var fylt med  framføringer fra 
glowstickdans, korps, kor, Heidi & Ole Johnny, 
The Cleverly Brothers, Islendur, Vevelrock og 
Stokkasjokk.

Frivillighetsprisen og bilder av Steigar Tore ble 
delt ut, og vara ordfører Ken-Richard Hansen 
holdt tale. Ungdommene fra ungdomsrådet sto 
for kiosksalg. Kvelden ble meget vellykket.

Fredag 8. juli ville ikke værgudene være på 
vår side. Men det stoppet ikke barn og unge, 
og deres familie i å møte opp ved idrettsplassen 
på Åsmyra. Her inviterte V.I.L. til å være med på 
vikingleker. Blant annet ble det kastet ivrig med 
øks og holdt i melkespann. Det ble spilt fotball 
og holdt kamp i tautrekking. Tross regn og vind 
kom det cirka 70 stykk innom.

Etter det inviterte Visto IL og UL 
Fremskritt til familieleker, og rekeaften 
med underholdning av Uncle John. 
Familielekene datt bokstavelig i vannet. Men 
rekeaften ble til stor suksess. Over 100 stykk, 
også fra fastlandet, møtt opp. Det ble smakfulle 
reker med gode tilbehør, noe drikke att med og 
litt senere ble det danset til langt ut på kvelden.

Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Steven Sztajnberg
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Lørdag 9. juli begynte det sakte men 
sikkert å klare litt opp i himmelen.           
Høyvika båtforening hadde lagt tilrette 
for mange forskjellige aktiviteter hos seg i 
Andalen som for eksempel fiskekonkurranse. 
Mest spektakulært var det da ferje holdt 
redningsøvelse. Det ble solgt ferske fiskeburgere 
og cirka hundre gjester tok seg turen dit.

Blåhimmelen begynte nå for alvor 
å titte fram og det passet fint til 
sommermarkedet som ble hold inn på 
Gjestegården sin koselige tun. Mange tok 
seg turen innom og fikk kjøpt seg både det ene 
og det andre. Gjestegården stilte med salg av 
mat og drikke, og deilige hjemmelagde kaker.

Endelig var kvelden der. Etter mange år 
uten, ble det nå tid for den tradisjonelle 
bryggedansen i Forvik. Og værgudene var 
også med oss, for de disket opp med klar himmel 
og midnattssol. Det populære lokalbandet 
Stokkasjokk sto for musikken og fikk mange til 
å svinge seg en tur på dansegulvet. Hele 180 
besøkende skapte ordentlig fest i Vevelstad.

Søndag 10. jui ble det en tradisjonell 
avslutning av meget vellykkede dager. Først 
var det gudstjeneste, og så ble det kirkekaffe 
med kaker på selve bygdetunet. Premiene etter 
loddsalget ble delt ut. Og museet i samarbeid 
med skolen lånte gratis ut kanoer denne dagen.

Komiteen takket for seg, og takket alle 
sponsorer, frivillige, lag og foreninger og ikke 
minst alle besøkende for meget vellykkede og 
koselige dager på vår vakre Vevelstad! Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Steven Sztajnberg

Bilde: Greta Karlsen
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Vannrett:

2. Kjent norsk folkrock-band fra Kåfjord

4. Utrydningstruet rovdyr i hundfamilien som lever 
i arktis 

6. Velsmakende pure laget av kikerter

8. Artistnavn til svensk EDM musikker og DJ, kjent 
for bl.annet ”Wake me up”

10. Fotballklubb i eliteserien, fra Stavanger

11. 5.857 meter lang tunnel på fylkesvei 76

13. Amfiteater i Roma

Loddrett:

1. Etternavnet til Italiensk filmmusikkomponist 
med fornavn Ennio

3. Kommune i Ofoten, mellom Harstad og Narvik

5. Norges nest største innsjø (i Nordland)

7. Gresk filosof og naturforsker

9. Ikke kastert hannhest

12. Populær uteaktivitet; å kaste en disk i en 
kurv

Riktig løsning på kryssordet i forrige utgave 
”juni 2022” var: Sommer, sol og is

Blant de riktige innsendinger har vi trukket en vinner: 
Anna Køste Pedersen    
Gratulerer! Du skal snart få din premie!

Kryssord
1

2 9 3

3 10

4 11 5

6 7 7

12
8 13 9

2
10 1 11 4

5
12

6

13 8

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

Løs kryssordet i oktober 2022 
utgaven og sendt inn riktig svar til 
frivilligsentralen (97 94 15 73).  
Gjør dette senest 30. november og bli 
med i premietrekningen.
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Mange har sett han, karen som sprader rundt i sentrum av Vevelstad og oppsøker steder og folk for 
å få oppmerksomhet.

Svarthåret og flott går han mellom barnehage og skole. Han har også hatt lange perioder hvor han 
har oppholdt seg rundt Coop Marked, og med bratt nakke og sitt litt dovne ganglag har han tatt seg 
inn i butikken uten å ha den minste hensikt å gjøre noen handel.

Han blir vennlig, men bestemt avvist av betjeningen, og med et litt snurt uttrykk i fjeset oppsøker 
han da andre steder i håp om å få oppmerksomhet - og kanskje et lite måltid..

Jørn - bygdas sjarmør
Av G. Hennie

På Osodden bor det to små frøkener, 
Tuppen og Lillemor, og av og til møter 
han opp der. 

Det er ikke godt å si om han går på 
frierføtter, eller om han  bare er på jakt 
etter mat.

Imidlertid har vi fått opplyst at Jørn 
har vært freidig nok å ta seg opp til 
soverommet i andre etasje og lagt seg 
midt i senga til huseieren.

En traumatisk opplevelse for de 
fornemme frøknene som måtte få 
øynene tildekket mens karen ble utvist 
og jagd på dør.

Men Tuppen og Lillemor har vent seg til 
å dele maten sin med denne flotte karen 
som de er blitt venner med etterhvert.

Lystig og lette på føttene hender det de 
tre tar turen opp bakken fra Osodden  
for å besøke nabogården på andre siden 
av veien. Der treffer de likesinnede og 
har det visst både sosialt og hyggelig.

Hvem er så denne Jørn som så mange har et slags forhold til?

Etter utseende og framtreden kan man nesten bli fristet til å tro at karen er fra overklassen - eller 
til og med adelig, flott som han er der han vandrer rundt, bratt i nakken og  med sitt litt  slepende, 
dovne ganglag.

Neida, Jørn er bare en helt vanlig fjøskatt som etter hvert ble lei av det livet og med bare mus på 
menyen tenkte fyren  at han heller vil oppsøke andre steder i håp om å få et annet kosthold. Han har 
sjarmert de fleste - noe som gjør at han lever godt av å gå på besøk i Vevelstad sentrum hvor han er 
blitt et kjent innslag.

Tegnet av Johanna Gerdiken
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Krigsseilere fra nord er en serie på tre bøker om krigsseilaser i perioden 1939-1945.  
Den første boka handler om finnmarkinger, den andre om krigsseilere fra Troms og den tredje 

og siste om krigsseilere fra Nordland. I foredraget forteller forfatteren noen av de  
dramatiske historiene til krigsseilerne fra Nord-Norge. 

ROGER ALBRIGTSEN (f. 1971) er forfatter, foredragsholder og frilansjournalist 
fra Evenes i Nordland. Han er i dag bosatt i Lakselv i Finnmark. 
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