
Kommunal informasjon

Nå møtes vi igjen

I denne utgaven av informasjonsavisen, kan 
du lese om aktiviteter som lag og foreninger 
planlegger framover. Ønske om å dra i gang 
Forvik dagene igjen, aktiviteter på Allhjørnet, og 
å bruke Frivilligsentralen sine lokaler og musikk-
bingen. Her er det bare å forsynes seg grovt av 
tilbud og møteplasser.

I kommunen planlegger vi også flere møteplas-
ser utover høsten og vinteren. Det skal lages ny 
arealplan for kommunen. Her inviteres det til tre 
folkemøter i høst, se etter oppslag der du bor og 
på kommunens hjemmeside. Reguleringsplanen 
for det planlagte settefiskanlegget på Lauknes 
skal også ut på høring. Her blir det nytt folke
møte rett over nyttår.

Vi trenger å samles, fordi det forsterker limet i 
samfunnet. Det er når vi gjør ting sammen at vi 
blir den Flokken som Per Fugelli i sin tid snakket 
om. Det er da vi tar vare på «vår» flokk. Når vi 
hjelper naboen med å ta opp båten, eller sam-
arbeider om slåtta, eller måker trappa til en som 
kanskje ikke lenger har kropp til å gjøre det selv.

Det er gjennom et aktivt lokalsamfunn vi bygger 
vår egen stolthet og viser hvem vi er. Derfor er 
det viktig at vi deltar og viser engasjement ut 
over oss selv. Den beste måten vi gjør det på, er 
å være en del av flokken.

Hilsen
Bjørn Erik Jansen
Næringsleder 
Vevelstad kommune

Nå kan vi endelig møtes igjen, håndhilse og klemme 
hverandre. Alt er selvsagt frivillig, men det er jo deilig å 
kjenne litt på den friheten vi hadde før covid-stengingen 
av samfunnet. Her i Vevelstad er det også på tide å delta 
på fysiske møter – på god gammeldags måte.

Endelig kan vi stå tettere sammen igjen. God stemning 
da Johanna Gerdiken og Steven Sztajnberg fra Euro-
pean Solidarity Corps ble tatt imot på rådhuset.
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Fremst sitter Fylkesråd for transport og infrastruktur, 
Bent-Joacim Bentzen (Sp), ordfører Torhild Haugann. 
Rett bakk Bentzen sitter fylkesdirektør for transport 
og infrastruktur, Odd Inge Bardal. Formålet med 
RIB-turen var å vise administrasjonen og politiker 
stedet hvor bro til Hamnøya er tenkt, og å vise frem 
Akvafutures aktivitet på Hamnøya.

Kjære alle sammen!
T. Haugann

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad

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

Politikk gjennomsyrer hele samfun-
net, og mye av ordførers arbeid be-
står i å delta på ulike arenaer uten-
for kommunen hvor viktige saker, 
som får konsekvenser for alle oss i 
Vevelstad, blir avgjort. 

Min ledestjerne er at lokalsamfunnet vårt skal 
ha best mulige rammevilkår, og stå fremst i køen 
når ulike prosjekter rulles ut. Selv om Vevelstad 
kommune ikke har like mange innbyggere som 
andre kommuner i regionen betyr det overhodet 
ikke at vi er uviktige! 

Et godt eksempel på denne type arbeid er bidrag 
inn til ny Regional transportplan (RTP) som vil 
gjelde i perioden 20222033. Helgelandsrådet har 
opprettet et samferdselsutvalg, og der deltar jeg 
med andre ordførere. Utvalget har over lang tid 
arbeidet med innspill til RTP fra Helgelandsrådet 
til Nordland fylkeskommune. I første runde, som 
fylkeskommunen kalte Oppdrag 1 skulle vi definere 
de største utfordringene på transportområdet, slik 
som de viktigste transportbehovene, og viktigste 
utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene 
og transportløsningene.

Den 12. februar ble innspill fra Vevelstad 
kommune styre oversendt Nordland 
fylkeskommune.

Nå har vi akkurat ferdigstilt Oppdrag 2 – som var en 
invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer 
på transportområdet til RTP 20222033.

Blant annet ba fylkeskommunen om at løsning ene 
må være egnede til å håndtere de identifiserte 
utfordringene som er påvist i oppdrag nr. 1. Det 
er viktig at sammenhengen mellom utfordringer 
og forslag til løsninger synliggjøres, og hvilke 
effekter dette kan gi på transportområdet og 
samfunnet. Videre påpekte fylkeskommunen at 
prioriteringene skal være konkrete og realisti ske 
innenfor forventede økonomiske rammer.





Ansiktsløft av venterommet på legekontoret.

Vibeke Meyer, kontormedarbeider i sentralbordet 
på rådhuset.

Det er snart ferdig, og om ikke så 
lenge er pauserom/møterom og 
toalett klart der tannlegen hadde 
kontor tidligere.

De som skal ta urinprøve skal nå slippe å gå 
gjennom venteværelset med urinkopp (gjelder 
dessverre ikke de som er avhengige av handicap
toalett).

Vi kan også informere om at per 16 september 
er 344 stk vaksinert med første dose covid 
vaksine. Over 300 har også fått dose 2.

Med vennlig hilsen 
Bente E. S. Solsem
Sykepleier/Helsesekretær
Vevelstad legekontor

Mine oppgaver i sentralbordet:

• Kundemottak – oppmøte og telefoner.
• Det kommer inn mye post, mest epost, som 

jeg fordeler og arkiverer i vårt saksbehandler-
system. Mye av dagen går i jobbing i arkivet.

• Ellers hjelper jeg til på økonomi med faktura 
og bilagsregistrering.

• Jeg jobber også en god del med hjemme siden 
vår.

• Er under opplæring som møtesekretær i 
formannskap og kommunestyret.

• Tilrettelegging/booking av møterom.

Med vennlig hilsen
Vibeke Meyer
Kontormedarbeider
Tlf: 750 38 000 / 901 81 526

Et innblikk

Vevelstad legekontor Sentralbordet
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PS 46/2021 Tertialrapportering 30. april 
2020

Tertialrapporteringen tas til orientering.

PS 47/2021 Ny behandling - Salg av 3 
kommunale boliger på Øvre og 

Nedre Slåttvikåsen

Kommunestyret vedtar å selge Nedre 
Slåttvikåsen 7, Nedre Slåttvikåsen 9 og Øvre 
Slåttvikåsen 16. Frist forlenges, leilighetene 
selges gjennom megler til høystbydende over 
takst i løpet av 2021/2022.

PS 48/2021 Konsesjonssøknad NVE for 
Vevelstad vannverk

Kommunestyret vedtar å sette av en ramme 
på inntil kr. 300 000 til innkjøp av ekstern 
kompetanse til å vurdere behovet for en 
ytterligere oppgradering av kommunens 
vannverk. Inkludert i summen er også bistand til 
en eventuell søknad om vannkonsesjon til NVE.

Kostnaden dekkes over disposisjonsfondet.

PS 49/2021 Tildeling ekstraordinært 
nærings fond fra 2020 – covid-19 midler

Disponering av ekstraordinært næringsfond fra 
2020, tildeles etter følgende prinsipper: 

• Øvre beløpsgrense for hver søker er 
kr. 100.000, det settes ikke en nedre 
beløpsgrense. 

• De som har søkt om beløp under 100.000 får 
sine søknader innvilget fullt ut. 

• Resterende midler settes av til felles 
stimuleringstiltak i Vevelstad, og disponeres 
administrativt. 

• Øvre beløpsgrense i særskilte tilfeller kan 
fravikes.

• Ref formuleringen «Resterende midler settes 
av til felles stimuleringstiltak i Vevelstad, 
og disponeres administrativt»  resterende 
midler fordeles til innkomne Covid19
søknader.

PS 50/2021 Visthus Rorbucamping – 
søknad på ekstraordinært næringsfond fra 
2020 – covid-19 midler

Visthus Rorbucamping viser til tap av nærings
inntekt på kr. 2.041.000 for 2020 og så langt i 
2021. Søker tildeles støtte kr. 307.765.

PS 51/2021 Lars Stokka Arnesen – søknad 
på ekstraordinært næringsfond fra 2020 – 
covid-19 midler

Lars Stokka Arnesen søker om kr. 102.376 for 
tap av næringsinntekt. Søknaden innvilges delvis 
med kroner 100.000.

PS 52/2021 Vevelstad Gjestegård og 
Rorbuer – søknad på ekstraordinært 
nærings fond fra 2020 – covid-19 midler

Vevelstad Gjestegård og Rorbuer søker om 
kr. 65.000 til innkjøp av kajakker og sykler. 
Søknaden innvilges fullt ut.

PS 53/2021 Personlig trener Ingrid Lovise 
Andreassen – søknad på ekstraordinært 
næringsfond fra 2020 – covid-19 midler

Personlig trener Ingrid Lovise Andreassen 
søker om kr. 10.235 for tap av næringsinntekt. 
Søknaden innvilges fullt ut.
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Kommunestyremøte 30. juni 2021



PS 54/2021 North Lamb – søknad på 
ekstraordinært næringsfond fra 2020 – 
covid-19 midler

North Lamb søker om kr. 157.000 for tap av 
næringsinntekt. Søknaden innvilges delvis med 
kroner 100.000.

PS 55/2021 Sentrum Næringshage – søknad 
på ekstraordinært næringsfond fra 2020 – 
covid-19 midler

Sentrum Næringshage, Sandenessjøen søker om 
kr. 5.000, til kompetansehevende tiltak. Søker 
er ikke hjemmehørende i Vevelstad, søknaden 
avslås.

PS 56/2021 Nyvalg av Kontrollutvalg

Kommunestyret vedtar at Ronald Bjøru går ut 
som leder i kontrollutvalget. Ny leder blir Vegar 
Strand.

Nytt fast medlem i kontrollutvalget blir Asbjørn 
Sørfjord. 

PS 57/2021 Valg av nye medlemmer til 
formannskapet, kommunestyret

Kommunestyret vedtar at Rune Ingebrigtsen blir 
nytt fast medlem i kommunestyret og Ronald 
Bjøru blir fast medlem i formannskapet.

PS 58/2021 Fylkesmannens tilsyn 
Storbjørka barnehage

Kommunestyret tar kommunedirektørens 
informasjon til orientering

PS 59/2021 Nytt permisjonsreglement

Kommunestyret vedtar nytt 
permisjonsreglement i Vevelstad kommune. 

PS 60/2021 Oppdrag 2 - Invitasjon til å 
komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet til RTP 2022-2023

1. Vevelstad kommunestyre vedtar forslag 
til prioriteringer som beskrevet av Helge-
landsrådets Komité/utvalg for samferdsel i 
dokumentet «Skriv  Vedr. RTP 20222033 
Oppdrag 2 – til kommuner og næringsfore-
ninger» side 25.

2. Vevelstad kommunestyre vedtar, og over-
sender, eget innspillsdokument «Innspill 
RTP fra Vevelstad kommune» til Nordland 
fylkeskommune innen fristen 1. september 
2021. 

3. Eventuelle tilleggspunkter til kommunens 
eget innspillsdokument behandles i for-
mannskapet og kommunestyret innen frist 
1. september. 

PS 61/2021 Nye Helgelandssykehuset – 
uttalelse 

Brevet oversendes, med følgende endringer: 

Uttalelsen oppfattes som en omgåelse og trussel 
mot helseministerens vedtak om lokalisering av 
hovedsykehus på Helgeland, og drar etter vårt 
syn konklusjoner på sviktende forutsetninger. 

En slik uttalelse kan derfor ikke forbli stående 
uimotsagt.
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PS 64/2021 Videre prosess Vevelstad Bo- 
og Helsetun 

Kommunestyret tar informasjon knyttet til 
forslag videre prosess Vevelstad bo og helsetun 
til orientering. 

Administrasjonen bes komme tilbake til 
kommunestyret med en detaljert planskisse og 
kostnadsoverslag etter møte med husbanken. 

Saken legges først frem i formannskapet hvor 
det settes av administrative ressurser til et 
arbeidsmøte med politikere. 

PS 65/2021 Rydding og avslutning av 
kommunens avtale angående steinbruddet 
på Forvik - 1816 gnr 13 bnr 1 

Kommunestyret vedtar å opprette en Adhoc
gruppe med representanter fra det politiske 
miljø i arbeidet knyttet til avslutning av 
kommunens avtale om leie av grunn grunneier 
av 1816/13/1. 

Som politisk representant i Adhoc gruppen 
foreslås tidligere ordfører KenRichard Hansen 
og tidligere rådmann Ronald Bjøru. 

Før Ad hocgruppen starter sitt arbeid bes 
administrasjonen gjennomføre møte med 
grunneier om avklaring av enten langsiktig 
leieavtale eller salg av areal – både for 
gjenvinningsstasjon og eventuelt annet 
lagringsareal. Administrasjonen bes gi status i 
førstkommende kommune styremøte. 

PS 66/2021 Orienteringssak - Behov 
for kommunale boligtomter - Vevelstad 
kommune 

Kommunestyret er positive til at 
administrasjonen ser på muligheten for en 
omregulering av boligfeltene Åsmyra Vest og 
Åsmyra Syd for flere helårsboliger. Det settes av 
en økonomisk ramme på inntil 200 000 kroner til 

mulig innleie av nødvendig kompetanse knyttet 
til planarbeid. Det vil bli fremmet en egen sak 
knyttet til nødvendig infrastruktur på og i bakken 
ved en realisering av flere boligtomter. 

Administrasjonen bes gå ut med følgende 
informasjon til innbyggere. Vevelstad kommune 
ønsker å tilrettelegge et boligfelt, og ønsker 
med dette et forslag på mulige områder fra 
grunneiere, men ikke på dyrket eller dyrkbart 
areal.

PS 67/2021 Oppgradering kommunale 
boliger 

Kommunestyret vedtar å sette av en 
ramme på inntil 1 million til oppgradering 
av Øvre Slåttvikåsen nummer 4 og Øvre 
Slåttvikåsen nummer 6. Finansiering tas over 
disposisjonsfond. 

Administrasjonen bes i økonomiplan og budsjett 
for 2022 beskrive tilstand, samt en plan for 
finansiering av eventuelle oppgraderinger på 
øvrige kommunale leiligheter. 

PS 68/2021 Om kommunal bolig og 
naustparseller i Slåttvikåsen boligfelt - 
Vevelstad kommune 

Naustparsell 1816/12/169 og naustparsell 
1816/12/170 legges ut for salg etter 
opprinnelige intensjon/boligeiere på Åsmyra, og 
selges til høystbydende over NOK 20 000. 

PS 69/2021 Høring om detaljregulering av 
Lauknes industri- og område - Rambøll AS 

Kommunestyret tar saken til orientering.
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PS 70/2021 Regelverk for utleie av 
kommunale boliger i Vevelstad kommune 

Reviderte retningslinjer for utleie av kommunale 
boliger/leiligheter imøtekommes, vedlagt. 

Administrasjon/Boligutvalget gis tillatelse til å 
gjøre endringer i retningslinjene etter behov og 
etter nye statlige føringer og endringer i lovverk. 

Omsorgsboliger/eldreboliger holdes utenfor 
«Retningslinjer for utleie av kommunale boliger/
leiligheter». Disse boligene/enhetene disponeres 
som tidligere av koordinerende enhet. 

Administrasjon gis føring om oppstart av 
rullering av Boligpolitisk handlingsplan for en ny 
5 – 10 års periode, slik at ny plan kan bli vedtatt 
før gjeldende plan går ut i løpet av 2023. 

PS 71/2021 Renovasjonsforskrift for 
kommunene - SHMIL 

Vevelstad kommune imøtekommer forslaget til 
Renovasjonsforskrift for kommunene – SHMIL 

Returpunkt for papir må samlokaliseres 
med dagens returpunkt for glass/metall på 
Stokkasjøen og på Hamnøya. Det er også behov 
for et returpunkt for glass/metall og for papir i 
tilknytning til hurtigbåtkai på Forvik.

PS 72/2021 Oppdrag 2 - Invitasjon til å 
komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet til RTP 2022-2033 

Punkter til RTP fra Vevelstad kommune: 

1. Bro til Hamnøya. 

2. Større ferge/hovedfartøyet ForvikTjøtta
sambandet. 

3. Oppstillingsplasser i Andalsvågen. 

4. Opprustning av fergeleier på mellomsteder 
på ForvikTjøttasambandet slik at større 
ferger enn dagens M/F Tjøtta kan betjene 
samtlige mellomsteder. 

5. Asfaltering av strekninger Fv17. 

6. Gang og sykkelsti fra frem til Høyholm. 

7. Asfaltering på veistrekningen mellom 
StokkasjøenVisthus. 

8. Sette opp rekkverk over Dalelva på Vistnes
veien. Fylkesvei. 

9. Opphøyde gangfelt i sentrum.

10. Opphøyd gangfelt – NB kommunal vei 

11. Utvidelse av Vistnesveien fra kryss og 200 
meter frem til avkjøring steinbrudd 

12. Utvidelse av parkeringsplass ved 
helleristningsfeltet Vistnesdalen. 

13. Nedsettelse av fart til 60 km/t. i dag er det 
80 km/t.sone med høyreregel. 

14. Etablering av rasteplass mellom Vevelstad 
Gjestegård og Vevelstad kirke. 

15. Utvidelse/utbedring av fergeleiet og bedre 
oppmerking på Horn fergeleie. 

PS 73/2021 Ny sammensetning i Råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Vevelstad kommunestyre godkjenner fremlagte 
forslag på medlemssammensetning for Råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

PS 74/2021 Nytt medlem i Vevelstad 
ungdomsråd 

Sakens utsettes. Dagens vedtekter gjennomgås, 
blant annet medlemssammensetning og 
kjønnsbalanse gjenspeiles i vedtektene. 
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PS 77/2021 Prosess - ny kommune direktør 

Vevelstad kommunestyret godkjenner 
fremlagte forslag på prosess for ansettelse av ny 
kommune direktør. 

PS 78/2021 Forvik-Tjøtta - bortfall av 
ruteproduksjon/hovedfartøyet - uttalelse 
fra Vevelstad kommune 

Ordfører, varaordfører og leder for 
Kommunelista gis mandat til å utarbeide en 
uttalelse i forbindelse med fergesituasjonen på 
ForvikTjøttasambandet. 

Punkter i dokumentet 

• Akutt problemer med hyppig kansellering. 
• Løse situasjoner på drift i langt perspektiv. 
• Direktefergen må gå inn i hovedruten.

Kommunestyremøte 
22. september 2021

PS 79/2021 TV-aksjonen NRK - Plan 
International Norge 

TVaksjonen 2021 som er tildelt Plan 
International Norge gis et bidrag på kr. 3 000. 

PS 80/2021 SHMIL - Miljøstasjon; 
Utredning av tomt 

Plassering av tomt blir som vedtatt PS 5/2021, 
og administrasjonen går videre med å skrive en 
avtale med grunneier. 

1. Avtale med grunneier skal politisk behandles. 

2. Administrasjonen bes ta innspill om større 
areal med seg i den videre prosess 

PS 81/2021 1. behandling av forslag 
til Reguleringsplan for Andalsvågen 
næringsområde - 1816 gnr 6 bnr 3 og 4. 

Administrasjon delegeres tillatelse til å 
foreta nødvendige justeringer av Forslag til 
reguleringsplan, som deretter legges ut på 
høring til myndigheter og berørte parter mv, jf. 
PBL § 1210. 

Utvidelse av skissens BAN område i felt L1 mot 
Fv17 utvides som fremlagt i møtet.
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FOR Å LESE VEDTAKENE SOM  
ER BLITT GJORT

Gå inn på www.vevelstad.kom-
mune.no/tjenester/politikk

Trykk på «Innkallinger og proto-
koller»

Klikk på lenken «trykk her»

Klikk på «Møtedato»

Klikk på «Åpne dokument» ved 
møteprotokoll
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Du er alltid hjertelig velkommen for en kopp 
kaffe og en prat på frivilligsentralen. Hvis du 
trenger hjelp med utfylling av reiseregning for 
pasientreiser, så kan vi hjelpe deg.

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

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

Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt. 

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

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



Båttur til Husvær

Pasientreiser

Nytt fra Frivilligsentralen

I mange år har frivilligsentralen vært behjelpelig 
med å skaffe ledsager til pasientreiser og hjulpet 
til med utfylling av tilhørende reiseregninger. 
Som kanskje særlig ledsagere vet, så har det 
noen ganger vært omstendelig til å få igjen det 
man har krav på. Men, nå blir det lettere!

Pasientreiser i Mosjøen har nemlig opprettet 
spesialavtaler med frivilligsentralene. Det inne-
bærer at når du jobber som ledsager gjennom 
frivilligsentralen, så ordner vi med hurtig utbeta-
ling av utlegg og godtgjørelse. 

Gjerne ta kontakt om du ønsker å vite mer om 
ordningen, enten som pasient eller ledsager.
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Frivilligsentralene i Grane, 
Brønnøy og Vevelstad har i løpet 
av 2020-2021 arrangert diverse 
turer i vår region, med støtte fra 
Nordenfjelske Bykreditt forening. 

Cirka femti godt voksne fra våre kommuner har 
vært til Grane, Vevelstad og Brønnøysund. Og nå, 
som siste i prosjektet, ble det båttur til Husvær.

Turen skulle finne sted torsdag 2. september, 
men værgudenes vilje førte til at vi utsatte turen. 
Altså, en uke senere, i strålende vær, dro en 
liten delegasjon fra Vevelstad til Kongebrygga i 
Brønnøysund. Her kom vi oss om bord «Lovund 
Skyssen», og etter en snau time og en halv gjen-
nom vårt vakre kystlandskap med sine holmer og 
skjær kom vi til «Havkanten» på Husvær. 

Her ble vi tatt godt imot med velkomstdrikk 
i flotte omgivelser. Det ble servert en deilig 
treretters, som ble avsluttet med allsang i sjø-
mannsstil. På veien tilbake var det deltakere fra 
Vevelstad sin tur til å sitte på med ribbåten for 
de som ønsket det. 

Det var jammen litt av en fartsfylt og spennende, 
men gøy, opplevelse. Det ble igjen en kjempe
koselig dag!



Seniornett: Digital Festival «Spill for eldre»

Vevelstaddagene 2022

Visste du at Vevelstad fortsatt har 
en egen Seniornett forening? 

Dette prosjektet ble startet i 2014 og har som 
mål å gjøre seniorer, og andre, bedre kjent med 
den digitale verden, og programvarer og appara-
ter som hører til. 

Flere og flere bedrifter, og offentlige instanser, er 
knapt tilgjengelig på «den gamle måten». Dette 
fører til at vi, fra den analoge tidsalderen, må lære 
oss hvordan vi skal ta i bruk alle disse moderne 
duppedingser. Og det er her Seniornett bistår 
med gode tips, triks og opplæringsmateriell.

For å blåse nytt liv i vår lokale Seniornett 
forening, arrangerte Ungdomsrådet, Biblioteket 
og Frivilligsentralen en «digital fest» med som 
hovedtema «spill for eldre». 

Vi har fått tilskudd fra Sparebank 1 Helgeland og 
Seniornett. Dermed har vi skaffet oss VRbriller, 
en Nintendo Switch, nettbrett, Chrome book og 
bærbar PC. 

Deltakerne på arrangementet fikk prøve ut alt 
sammen, med god hjelp fra ungdommene. De 
kunne besøke de forskjellige postene og svare  
på spørsmål underveis. 

I forrige utgave oppfordret Unn Helen Nergård, komiteleder for 
Vevelstaddagene 2019, til å få på plass nye dager i sommeren 2022. 
Nå når Norge er gjenåpnet etter pandemien, er det ingen ting i veien 
for at vi ikke skal få gjennomført Vevelstads største begivenhet! Til 
dette trenger vi engasjerte folk, og lag og foreninger, som vil stille i 
komiteen eller bidra på annet vis.

Vi inviterer derfor alle som en, til å komme på åpent møte for 
Vevelstaddagene 2022: Mandag 25. oktober kl. 18 på Allhjørnet.

Svararkene ble levert og vi har også trukket en 
vinner av en liten premie: 

Tone B. Andreassen 

Premien kan hentes hos Frivilligsentralen på 
Allhjørnet. Vi gratulerer!

Vi inviterer til nytt 
Senior nett treff i 
slutten av oktober, og 
håper at det kommer 
flere til å teste ut 
disse gøyale duppe
dingsene.  
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TV-aksjon: 
«BARN, IKKE BRUD»

Distriktsmobilen

I Oktober hvert år arrangeres NRK’s 
TV-aksjon, Norges største dugnad!

Årets aksjon, på søndag 24. oktober, skal gå 
til Plan International og arbeidet mot barne
ekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og 
Niger. Hvis vi innen 2030 oppnår målet om at 
alle barn skal fullføre videregående, vil brutto
nasjonalproduktet i utviklingsland i snitt øke 
med ti prosent.

Før Korona, så hadde vi en god tradisjon her i 
Vevelstad for å gå med bøsse, og samle inn til 
TVaksjonen. Innsamlingen vår har ligget litt over 
gjennomsnitt i landet og ga oss en god plassering 
i fylket, ofte over Brønnøysund og andre større 
plasser. 

Etter starten av pandemien har digitale innsam-
lingsmetoder skøyt fart. Også i Vevelstad ble 
innsamlingen i fjor kun digitalt, og oppfordringen 
fra TVaksjonen er om å fortsette med dette. 

Vevelstad kommune har allerede gitt et støtte-
beløp på kr 3 000! Gjerne følg med på oppslag 
rundt omkring og på Facebook, og sett inn et fint 
beløp helst via Vipps, du også!

Har du lyst til å gå med bøsse for å støtte aksjonen, 
og gi de som ikke er så digitale, muligheten til å 
bidra? Vil du gjerne gi et bidrag, men har du ikke 
Vipps? Ta kontakt med Frivilligsentralen! 

Som sikkert mange har lagt merke 
til, så kjører Distriktsmobilen med 
reduserte åpningstider. 

Dette begrunnes i mangel av sjåfører som ikke 
har gyldig kjøreseddel, krav om kjøreseddel 
oppstår i øyeblikket der persontransport fore-
går mot vederlag. 

Tidligere var det lett å få tildelt kjøreseddel, men 
etter nytt regelverk som ble innført i november 
2020, så må en ta drosjesjåføreksamen med 
teori i Brønnøysund og praksis i Mo i Rana. Disse 
nye regler gjør det enda mer utfordrende å re-
kruttere flere sjåfører. Derfor er vi nå i tett dialog 
med Nordlands Fylkeskommune, som i sin tur 
skal ta opp problemstillingen med departemen-
tet. Vi håper at vi kan få dispensasjon til krav om 
drosjesjåføreksamen. 

Heldigvis, har vi i hvert fall fått en til sjåfør med 
på laget, Svein Olsen!

Så sammen med Snorre Logan og Sylvia Sund 
skal de prøve å ha et så greit kjøretilbud som 
mulig. Vi beklager selvfølgelig ulempen med 
reduserte åpningstider, men regner med å få 
forståelse for situasjonen. 
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Discgolf

Vevelstad har fått sin egen discgolfbane! 

Du finner den rundt om turstien bak Åsmyra, med 
startpunktet ved fotballbanen. Banen er finansiert 
av Vevelstad Idrettslag og Frivilligsentralen.  

Denne populære aktiviteten er både morsom, 
utfordrende og gir deg fin mosjon i friluft. Den 
passer for både ung og gammel. 

Spillet er nokså enkel å forstå, men litt øving må 
til for å bli flink. 

Meningen er at du kaster din disc, eller frisbee 
som den også kalles, fra startpunktet i så få kast 
som mulig inn i kurven, akkurat som i vanlig golf. 
På hvert startpunkt står det hvordan du burde 
kaste og hvor mange kast du burde bruke. 

Banen er ikke helt ferdig ennå, det skal settes 
opp skilt, men det går fint an å bruke den 
for det. Discene kan lånes gratis hos Frivillig
sentralen, etter hvert ønsker vi å få de i en 
stødig boks ved starten, slik at de er lett 
tilgjengelig for alle.    

Stor takk og ros til Sindre Sommer og Eilif Peder 
Nergård, som har satt opp hele banen. Og takk 
til grunneier Gro Kristensen Skarstad.
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Tur til Velfjord

Tur til Rørvik/Vikna den 23. 
og 24. august 2021 

Den 22. juni 2021 ble det arrangert 
buss tur til Velfjord. 

På turen innover guidet Lars Fagerli med navn på 
fjorder med mer. Første besøk var Nevernes havn, 
der vi fikk omvisning av Oxholm. Det ble servert 
kaffe og vi hadde medbragte berliner boller. Etter 
omvisningen på Nevernes gikk turen til Persplassen 
hvor vi fikk servert middag; stekt Hongsetrøye.

Det var 28 stykk med på turen. Eldrebølgen 
hadde fått tilskudd fra NPF på kr. 18 000 for å ar-
rangere tur for voksne folk som har vært isolert 
på grunn av Corona. Egenandel per stykk var kr. 
100, resten dekket laget. 

Alf Egil var sjåfør med buss fra TTS.

Endelig kom dagen da 23 av 25 på-
meldte kunne reise på tur. 

Buss, med sjåfør Alf Egil, gikk fra Forvik kl. 06:45 
og vi ble da plukket opp underveis. Ferge fra 
Andalsvågen kl. 07:30 og fra Vennesund kl. 09:10 
og var da på Rørvik kl. 11:10. 

Da vi kom frem, var regnet og vinden kommet 
for fult. Vi startet på Kystmuseet Norveg der 
vi fikk servert en nydelig lunsj, fiskesuppe m/
brød og smør. Ettersom Trond hadde bursdag 
denne dagen, hadde vi andre i styret bestilt 
bursdagskake til Trond som en liten overraskelse, 
det ble bursdagssang og kaffe. Etterpå ble det 
omvisning på museet og på Berggården, et hus 

i nærheten. På grunn av mye regn og vind ble 
det litt amputert. Vi tok derfor en liten rundtur 
i Rørvik og omegn med Knut Grindvik, leder i 
Ytre Vikna pensjonistlag som hadde sagt seg 
villig til å guide oss. 

Etterpå ble det innsjekk på hotellet, noen tok 
seg en handletur, andre slappet av før middag 
kl. 19:00 hvor vi fikk servert Hjortefilet med 
solbærsjysaus, ovnsbakte grønnsaker, skogsopp 
og røstipotet. Til dessert ble det minipavlova 
med friske bær, en nydelig smaksopplevelse. 
Kokk Trond Nubdal laget maten på begge 
steder. Etter middag samlet vi oss i «baren» for 
sosialt samvær. 

Neste dag startet med frokost kl. 08:00 før 
det ble guidet tur til Ytre Vikna og vindmølle
parken der det ble en kaffekopp og resten av 
bursdagskaken. Etterpå gikk turen til en mølle 
der det ble servert lunsj, karbonade med 
speilegg, kaffe og kaker. 

Først fortalte 92 år gamle Ivar Strand om Gåsvær 
og oppveksten uti havet, blant annet om da 
noen fiskere fikk noe i garnet som de trodde var 
en flottør, men som var en mine, da de tok den 
opp på kaiet eksploderte den og 12 mennesker 
omkom, 5 av disse var barn, tragedien skjedde 
22. mai 1941. Etterpå en liten orientering om 
mølla fra Lillian Ulsund. 

Derfra gikk turen til Rørvik og så hjem, vi nådde 
ferge kl. 17:05.

Alf Egil og Trond fikk blomster for flott utført 
arbeid, Alf Egil for kjøring og Trond for opplegg 
med turen. 

Takk for en flott tur! 
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Den 4. september hadde UL 
Enighet i Ausa, sin årlige familiedag 
og årsmøte. Med ingen fastboende, 
er det nesten utrulig at så mange 
møtte fram. 

I år var det også frammøtte fra Aursletta og 
Visthus. Artig at også yngre krefter møter 
fram. Dagen starta med kaffe og vafler. Så var 
det natursti (vinner her, ble team AnneLise 
Nergård). Fiskekonkurranse, med fisk av tildels 
enorm størrelse! 

Sangkoret har hatt pause i snart et 
år, på grunn av Corona. Tenk hvor 
glade vi ble da vi endelig kunne 
samles, og synge i lag igjen! 

Nå øves det inn til jul, og vi håper vi kan by på en 
hyggelig førjulsstund sammen «Vi synger julen 
inn», i Vevelstad kirke.

Fra nyttår ønsker vi å starte med et nytt prosjekt; 
synge kjente sanger vi elsker! Det kan være alt 
fra musikal til pop, og alt i mellom. Vi ønkser å 
ha samlingshelg med professionell veiledning 
fra en renomert dirigenter/sanginskrtuktør. Vi 
gleder oss!

Har du lyst å være med, og synge sammen? 

Vi har øving hver tirsdag i kirkestua kl. 19:00, og 
du er hjertelig velkommen!

Foto: Torhild Haugann

Dagen ble avslutta «på huset» med god mat og 
drikke (for å overholde Covid19 restriksjoner, var 
de frammøtte nøye med inn og utvortes spriting)!

Besøkstallene i våre «trimkasser» siste år, viser 
en fin økning. Årsvinnere ble: 

KenRichard Hansen på Auslia. 
Torbjørg Storheil på Klaven. 
Torild Vevelstad på Mårtenhåjen.

Etter årsmøtet ser vårt styre slik ut: 

Sigrun Bårdgård er leder. Med seg har ho Silje 
Aarstrand, Linda Hovind, Kjell Erik Karlsen og 
Gunnar Sundsfjord.
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Barnas Turlag Vevelstad

Barnas turlag i Vevelstad er for alle 
barn mellom 0-12 år. 

Under årsmøte til DNT SørHelgeland 19 mai 
2021 ble det vedtatt å starte opp Barnas Tur-
lag gruppe på Vevelstad. Fra oppstarten har vi 
arrangert kveldsmatturer, turboturer, påskequiz 
og rebusløype. Vi har deltatt på «slåttgrauten» 
med leker. Det er kjøpt inn ny bålpanne som vi 
kommer til å plassere ved «Gapahuken».

Det er plassert ut 6 Turboposter i kommunen. 
Vi tar gjerne imot tips fra store og små på flere 
turboposter. 

Den 4. september 2021 arrangerte vi «kom deg 
ut dagen»

Det møtte opp 22 stykker som ville være med 
på rebusløype fra idrettsplassen til Ingers plass. 
Barna var ivrige og kjente svaret på mange av 
spørsmålene. 

Da vi ankom Ingersplass var 
det noen flinke hjelpere som 
hadde fikset bål og kaffen var 
klar. Siden idrettslaget spon-
set pølser måtte pølse pinne 
premien tas i bruk med en 
gang. 

Litt action var det på turen for 
Turbo hadde gått seg bort og 
klatret for høyt opp i et tre. 
Han måtte ha hjelp fra barna. 

Det var en kjempefin stund sammen med alle 
som tok turen.

Vi gleder oss til flere turer sammen. Følg med 
på annonsering via Facebook siden. Hvis det er 
noen som ikke er innom der. Send en sms til meg 
så sender jeg invitasjon på sms. 

Av planlagte aktiviteter vil det bli å vekke nissen, 
eventyrstund i «trollskogen» og flere kvelds-
matturer. Hvis det er noen som har en ide til tur 
så bare si fra. 

I november vil vi arrangere turbofest. Der vil alle 
barn som har gått 5 turer med Turbo få premie. 
Kanskje kommer selveste Turbo på besøk.

For mer info kan du gå inn på nettsiden  
www.sorhelgeland.dnt.no
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10 til 16

Åpningstider

Mandag & tirsdag

Biblioteket ønsker varmt velkommen 
til en ny bokhøst! Høsten er for mange 
en tid for å lese litt mer, og vi gleder 
oss til å finne den rette boken til deg, 
enten fra samlingen vår, gjennom 
fjernlån eller nyinnkjøp.

Den 1. september flyttet Frivilligsentralen inn til 
bibliotekets lokale, og sammen har vi gitt lokalet 
det nye navnet «Allhjørnet». Vi inviterer til offisi-
ell åpning når begge parter har landet ordentlig i 
lokalet.

For å gi plass til vår nye samboer har biblioteket 
fokusert på samlingsutvikling og kassering siden i 
vår. Vi er godt fornøyd med at flere fikk kjøpt med 
seg kasserte bøker hjem fra boksalget vi hadde 
i sommer. Et annet tiltak for å kunne gi kasserte 
bøker et nytt liv, er gratishyllen med bøker på 
Coop’en, en stor takk til de ansatte der for velvilje 
til å teste dette ut. 

Vi er inne i en digital tidsalder, og mye som tidli-
gere har vært nødvendig å ha i biblioteket er ikke 
lengre like relevant. Folkebibliotek skal gjennom 
sine tilbud legge vekt på kvalitet, allsidighet og 

aktualitet, der sistnevnte har kommet tydeligere 
frem i denne grundige gjennomgangen av materi-
albestanden vår.

Nytt av høsten er de nasjonale lånekortene våre. 
Det første kortet er gratis, og kan fås ved å be-
søke biblioteket i betjent åpningstid. Når vi har 
registrert deg inn med nasjonalt lånekort er det 
svært enkelt å få tilgang til den tidligere omtalte 
app’en Bookbites. Bookbites gir tilgang til ebøker 
og lydbøker på din smarttelefon/nettbrett. Du 
kan selvsagt opprette nasjonalt lånekort digitalt, 
om du heller ønsker det, men for å få tilgang til 
Bookbites via Vevelstad folkebibliotek, må du 
registreres inn i biblioteksystemet vårt. 

I tillegg til betjente åpningstider er det nå satt av 
tid til arrangement. Til nå har vi gjennomført Di-
gital festival den 23. september i samarbeid med 
Frivilligsentralen og Ungdomrsådet. Fikk du ikke 
testet VR, spillkonsollen Switch, Chromebook, PC 
eller nettbrett – så fortvil ikke, spør om å få prøve 
det ut neste gang du er på Allhjørnet!

Er du med i et lag eller en forening, og har en idé 
til noe vi kan arrangere sammen hører vi svært 
gjerne fra deg.

Biblioteket kan nås på 901 79 563 eller per epost 
bibliotek@vevelstad.kommune.no

Bjørg Helene Andorsen
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Arrangement på
ALLHJØRNET

På onsdag 10. november skal vi få 
besøk av Christian Stejskal.

På dagtid skal barna få se to musikalske eventyr 
om «Oksen Ferdinand» og «Peter og Ulven».

På kveldstid legger vi til rette for et voksent 
arrangement «Mitt Nabolag ». 

Forestillingene er gratis og dekkes av DKS-midler. 
Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen!

Til kveldsarrangementet ønkser vi enkel mat-
servering med mulighet til å ta seg et glass attåt. 
Har deres lag/forening lyst til å hjelpe til, og 
samtidig tjene noen kroner til klubbkassa?

Gjerne ta kontakt med oss på Allhjørnet.

Hilsen Bjørg Helene og Michelle


