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16. ÅRGANG

BREDBÅND
til Lurøy bibliotek

Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i
prosjekt ”Nordlandsnett” som nå har
tatt i bruk høyhastighetslinjer/bredbånd.
Målet ar at alle bibliotek i Nordland
skal knyttes opp i dette nettet.
Stortinget har i 2001 bevilget midler
til Statens bibliotektilsyn for satsing på
bredbånd i folkebibliotek, og Nordland
fikk 2,9 millioner til prosjekt ”Nordlandsnett”
Lurøy bibliotek har 2 Mb/s tilgjengelig og dette har resultert i en merkbar
større hastighet på linjene.
Som en følge av dette har alle kontorene
på Salta nå fått høyhastighetslinjer/bredbånd, og en del av forutsetningen var
også at kommunen ellers skulle kunne
benytte seg av dette.
Videre utbygging vil være en kommunal kostnad, men da Lurøy kommune i samarbeid med andre kommuner
arbeider med bredbåndsløsning vil dette
måtte vente.
En annen ting er den uavklarte situasjonen med samlokalisering av kommuneadministrasjonen.
En del av prosjektet er å montere
videokonferanseutstyr i biblioteket, og
dette utstyret vil være tilgjengelig for
alle.
Og i prosjektperioden vil bruk av utstyret være gratis, da kostnadene går på
prosjektet.
Spiserommet på Salta er i dag mye
brukt som møterom, og videokonferanseutstyret er montert her. Oppvekstetaten har også kjøpt inn overhead og lerret, slik at vi kan få maksimal utnytting
av rommet.
Utstyret kan brukes til fjernundervisning der deltakerne sitter her i Lurøy og
foreleser sitter for eksempel i Oslo. Det
kan kobles opp fire forskjellige steder
samtidig – dvs. at for eksempel Lurøy,

Biblioteksjef Rita
Karlsen demonstrerer mulighetene bredbånd
gir for Anja Eichsteller og barna
hennes Silas og
Timo. Dagen før
koblet etatsjefene i Lurøy seg
opp mot Rana
bibliotek
Foto: Cato
Rødsand

Herøy og Rana sammen kan delta på en
videokonferanse, og følge en forelesning
som pågår i Oslo.
Dette utstyret kan også brukes mot
spesielle faginstitusjoner der det er
behov og praktisk kan gjennomføres.
Kanskje er her penger å spare på reiseutgifter og på reise- og ventetid.
På møterommet har vi 12 sitteplasser, men det ideelle under 10 deltakere.
Lurøy kommune er en liten kommune med spredt geografi, men med denne
typen utstyr tilgjengelig vil vi absolutt
være med i den rivende utviklingen som
pågår.
Noen tanker til slutt. Bredbånd er
med på:
- Å redusere avstanden mellom by og
land
- Du kan gjøre samme arbeidet uansett
hvor du bor

- Gjør det attraktivt å bo i distriktene
- Gjør distriktene konkurransedyktige
Sjekk ny og spennende hjemmeside: www.luroy.folkebibl.no

Biblioteksjef Rita Karlsen
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Ordførerens spalte
Ved en feil ble siste tema sammen
med jule- og nyttårsønsker ikke tatt
med i forrige utgave av Steinkjerringa. Dette beklager vi. Ordføreren
åpner derfor sin spalte med det som
naturlig hørte med til innlegget i
Steinkjerringa nr. 4 for 2001.
Red. anm.
Musikk og teater
For noen måneder siden fikk jeg en
gave; ei CD-plate med tittelen ”Folket
som leve her nord”. Min forbauselse
var stor etter at jeg hadde lyttet til plata
og kunne registrere at denne var utgitt
av Onøy/Lurøy sangkor. At en slik
kulturskatt er utgitt av et sangkor i
kommunen og med en så god kvalitet,
er virkelig noe å være stolt av!
Med ettertanke over musikk- og
teaterlivet i ”lille Lurøy”, er dette
egentlig beundringsverdig. Vi har skolekorps i de største kretsene, flere sangkor samt revy- og teaterlag, noen med
faste oppsettinger og andre mer sporadiske. Det går gjetord, også utover
kommunegrensen, om kvaliteten som
utøves. Dette vitner om ledere og
medlemmer som ser verdien i og gleden av å berike oss andre. Men for å
oppnå dette, må det også øvelsesiver og
kunnskaper til, noe som viser seg i fullt
mon å være til stede.
Med disse få ord håper jeg at alle
støtter opp om og viser at vi setter pris
på det disse kulturbærere gir oss. Husk
Johann Wolfgang von Goethes ord:
”Den som ikke gjør noe for andre, gjør
intet for seg selv”.
Jeg ønsker alle ei god og fredfylt jul
og det beste for det nye året!

Sleneset, den 15.november 2001.
Steinar Joakimsen

Godt nytt år!
I forrige nr. av Steinkjerringa lovte jeg
å orientere litt om kommunens budsjett for 2002.
Det økonomiske bildet generelt
Som for kommuner flest, merkes de
økonomiske innstramminger som
Stortinget vedtar overfor offentlig sektor også for oss i Lurøy. Dette skjer ved

at pålagte reformer er underfinansierte.
Overføringskriterier endres, noe som
medfører innstramminger spesielt for
distriktskommuner.
Forutsetninger
som lønns- og prisstigning settes for
lavt i statsbudsjettet og kompenseres
ikke på etterhånd, offentlig myndighet
desentraliseres uten reell økonomisk
kompensasjon m.m.
I mange kommuner har derfor politikerne sett seg nødt til å ta bort mange
desentraliserte tjenester. Likeså diskuteres og utredes det nå i flere kommuner om kommunesammenslåinger vil
gi bedre rom for kommunale tjenester.
Det siste ser ut til å ha sentrale myndigheters velsignelse.
Så langt har vi i Lurøy greid å holde et
godt og desentralisert kommunalt tjenestesystem. Dette på grunn av aktivt
arbeide med omorganisering og rasjonalisering. Som eksempler her kan nevnes: Anbud på forsikrings-, bank- og
utbyggingstjenester, energiøkonomisering, redusert antall årsverk/ansatte
innen sentraladministrasjon, utbyggingsektor og skole, desentralisert
myndighetsutøvelse med omfattende
delegasjonsreglement m.m. Dette går
til et visst punkt, men kan ikke fortsette uten at det vil medføre svært negative konsekvenser for oss alle i Lurøy.
Høsten 2001 avholdt vi felles formannskapsmøte med kommunene
Træna og Rødøy for å avklare interessen av og mulighetene til nærmere
samarbeid om tjenester. Formell styringsgruppe og referansegruppe blei
valgt med formål å foreslå tiltak som
skal gi både kvalitetsmessige bedre
og/eller rimeligere tjenester for befolkninga i de tre kommunene. Jeg regner
med at konkrete forslag blir framlagt
utpå året.
Dessverre så Lurøy kommunestyre
seg nødt til, fra og med 2002, å innføre
eiendomsskatt på verker og bruk i
kommunen. En slik skatt har vi i Lurøy tidligere ikke hatt, noe som fra sentrale myndigheter har vært argumentert mot oss når vi har ”klaget” over for
knappe ressursrammer.
Slik det ser ut i dag, vil vi få overskudd på regnskapet for 2001. Dette
til tross for budsjettregulering med
millionøkning til lønn innen budsjettet
for skole, helse, omsorg og sosial.
Kommunens likviditets- og fondsavset-

ninger er imidlertid av bl.a. denne
årsak, så alt for lave. Overskuddet er
derfor mer enn kjærkommet for å rette
opp kommunens elendige likviditetsreserve. Gjøres ikke dette, påløper lett
ekstraordinære utgifter som morarenter
m.m.
De 4 siste år har vi grovt sett hatt et
stabilt folketall i kommunen. Da de
statlige ressursoverføringer stort sett
regnes ut etter ”antall hoder”, har dette
vært bra for oss. I skrivende stund har
jeg enda ikke fått innbyggertallet
pr.01.01.02, men tallene for tredje
kvartal -01 tilsier at vi er redusert med
ca. 30 lurøyfjerdinger. Medfører dette
riktighet, vil det føre til en reduksjon
på mange hundre tusen kroner for
kommende budsjett.
Jeg har hørt enkelte tro at det er personbeskatninga som er det avgjørende
for en kommunes økonomi. Det er
imidlertid ikke tilfellet, da det offentlige overføringssystemet utjevner skatteinngangen i èn kommune på alle kommunene, etter en fastlagt prosentskala.
Ordinær bedriftsbeskatning går som
kjent direkte til staten.
Drift
For inneværende år økes lønnsutgifter
til drift ved ansettelse i vakant vedlikeholdsstilling på Onøy/Lurøy, samt
ansettelse i sosionomstilling på åremål
ved sosialkontoret. Samlede merutgifter til lønn er satt til kr. 490.000,-.
Likeså overføres kr. 30.000,- til økte
lønnsutgifter for kirka. Kirka ved Kirkelig fellesråd får i tillegg bevilget
kr.290.000,- til utvidelse av gravgårder, kr. 100.000,- til brannsikring kirker samt kr. 50.000,- til vedlikehold
kirker.
Utenom normalt driftsbudsjett er
det avsatt vedlikehold av Aldra kai med
kr. 50.000,- og ekstra utstyr til fysioterapi med tilsvarende beløp. Til fornyet
datasystem med programvare til bruk
på alle kontor og etater samt opplæring, er avsatt ekstraordinært
kr.
450.000,- for 2002.
Overstående driftsøkninger er tillegg til den ordinære netto drifta for
2002 på 72,470 mill kr. Denne er fordelt slik:
• Sentraladm.: 10,428 mill kr.
• helse, omsorg og sosial:
30,508 mill kr.
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• Oppvekst: 25,573 mill kr.
• utbygging og næring:

5,961 mill kr.

Investeringer
Samlede investeringer er 12,560 mill kr. Disse
dekkes inn ved statlige investeringsmidler til psykiatri på ca. 3 mill kr. Lån på vanlige vilkår tas
opp med kr. 3,5 mill og ekstraordinært lån grunnskole med 0,750 mill kr. Tilskudd til basseng fra
private er på kr. 2,2 mill kr., og statstilskudd basseng er satt til 1 mill kr. For øvrig er det budsjettert med inntekter på kr. 700.000;- av salg boliger
(Aldersund) og 1,450 mill kr. fra bruk av kommunens handlefrihet.
De større investeringer i 2002 er som følger, og
oppgis her i antall 1000,- kr.:
Svømmebasseng Lovund:
kr. 3500 merknad 1
Energiøkonomiseringstiltak: kr. 300
Veidekke asfalt: kr. 400
Vannverk:(Tonnes og Aldersund)
kr. 2000 merknad 2
Kloakkprogram: kr. 280
Brannpumper: kr. 50
Ekstraordinært vedlikehold: kr. 500
Aldersund barnehage:
kr. 1000 merknad 3
Omsorg-/psykiatriboliger: kr. 2960
Havneprosjekt: kr. 200
Brannstasjon: kr. 250
Ekstra vedlikehold basseng:
kr.750 merknad 4
Utskifting eternittrør Sleneset
vannverk: kr. 300 merknad 5
Garasje kapellanbolig: 70
Merknad 1: Til Lovund svømmebasseng ble
bevilget 1 mill kr. i 2001. Bassenget er tenkt fer
digutbygd i 2003 med restfinansiering på kr. 2
mill for dette år.
Merknad 2: Det trenges store investeringer for
fullføring av de planlagte vannverk på Tonnes og i
Aldersund. I langtidsbudsjettet er det derfor avsatt
1 mill kr for hvert av årene fram til og med 2005.
Forts. side 4

Det går framover her i livet
I månedsskiftet januar/februar fikk jeg være med på
en av de første videokonferansene som er avholdt i
Lurøy. Konferansen var satt opp mellom bibliotekene i Lurøy og Skjærstad. I løpet av en time kunne vi
følge ei forelesning om "Nordlandsnettet" som viser
detaljene i bredbåndsprosjektet. Omtrent samtidig
fikk vi koblet e-post og internett til bredbånd på alle
PC'ene på Salta som har disse tilknytningene. Og det
var som å komme til en ny verden. Vårt håp er å
kunne prøve ut bredbåndsmulighetene i både møter
forelesninger i løpet av 2002. På sikt vil forhåpentligvis alle kommunale kontorer i Lurøy få muligheten til
å bruke datateknologiens motorveg nummer en!
Midler til lysanlegg
I januar i fjor startet vi ei kronerulling av midler til
lydanlegg til bruk i hele Lurøy. Vi ba offentlige
instanser, lag og foreninger og næringsliv om støtte.
Vi fikk inn vel kr 40.000,- som er et skikkelig håndslag til kulturlivet i Lurøy!
Allerede siste helga i januar 2001 kunne vi prøvekjøre anlegget under en stor kirkekonsert med alle
sangkorene i Lurøy under ledelse av gjestedirigent Per
Oddvar Hildre (kjent fra SKRUK). Siden den gang
har lydanlegget vært i bruk ved flere anledninger
(bl.a. julespill ved skole, kirkekonsert, korturné, basarer).
I januar 2002 gikk vi ut og ba om støtte til lysanlegg som kan brukes i forbindelse med teateroppsetninger, revy, musikal, julespill/skoletilstelninger, messer, konserter med kor og korps og andre arrangementer i Lurøy. Denne gangen har vi som mål å få
tak i et komplett lysanlegg til knapt kr 20.000,-.
Med et slikt anlegg vil kulturlivet i Lurøy være sjølforsynt, og slipper å leie eller låne utstyr her og der.
Dersom noen av våre lesere vil bidra, blir vi glade
for hver en skjerv - stor eller liten!
Komplett lyspakke inneholder:
- 4 stk par 64 lyskastere 500 W
- 2 stk komplette teleskopatativer m/ bom
- 1 stk ZERO 88 "alpha pack"
3 x 1000 W dimmer m/ fadere
- 2 stk gummi skjøtekabel
Både lyd- og lysanlegg vil bli stasjonert ved Lurøy
musikkskole og kan lånes av lag og foreninger i hele
kommunen. Kontaktperson vil undertegnede, og jeg
kan nås på telefon 75 09 15 42 / 48 26 53 73 eller
crodsand@luroy.kommune.no
Bedrifter, privatpersoner og offentlige instanser skal vi slå et slag for "Aksjonen for LYS(anlegg) i
mørketid"?
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Ordførerens spalte
Merknad 3: Dagens barnehage i
Aldersund må renoveres for mange
hundre tusen kroner for å få en tilfredsstillende standard miljø- og
arbeidsmessig. Bolighuset der barnehagen holder til er tenkt solgt, og det
er vedtatt å bygge ny barnehage ved
Aldersund skole. Denne skal være ferdig utbygd i 2003 med restfinansiering på kr. 600.000,-.
Merknad 4: Til eldre basseng er det
mulig å søke tilskudd for renovering
til standarden etter de nye forskrifter
som skal gjelde fra og med år 2003.
Likeså er det på statsbudsjettet vedtatt
å opprette ”ikke-rentebærende” vedlikeholdslån til skoler til bl. a. slike formål. Denne låneordningen gjelder til
år 2008. Kommunen har vedtatt i
første omgang å benytte disse midlene til vedlikehold av bassengene i
Konsvik og på Moflag. Hvis ikke bassengene her blir ”oppgradert” kan vi
risikere at disse vil bli avstengt i 2003.
Merknad 5:Hovednettet av Sleneset
vannverk består for det meste av eternittrør. Disse har lekkasjer, og er vanskelig å reparere. Det er bevilget kr.
300.000,- også for 2003 for å få rørene utskiftet.
Bredbånd
Godt utbygd infrastruktur som veier,
båtforbindelser, havner, elektrisk led-

Forts.fra side 3

ningsnett m.m., er svært viktig for
næringsliv og folk flest. Dette er
grunnlagsinvesteringer for å kunne få
til en trygg og framtidsrettet bosetting. Ny teknologi gir større krav til
infrastruktur. Slik er det også med
kommunikasjonsløsninger innen telefoni og data.
I dag er det ikke nok å være knyttet til vår omverden via en telefonstreng! Bedrifter, kommune og også
folk flest krever nå stor, sikker, rasjonell og hurtig informasjonsflyt. I dag
mangler Lurøy et nett som er tilpasset
dette behov. Rundt om i verden
utbygges nå bredbåndsnett. Som
eksempel kan nevnes at i Sverige bygges dette ut på statens regning. Bortsett fra statlig utbygging til hovedbibliotek i noen kommuner, er det i
Norge derimot bestemt at staten ikke
vil foreta øvrig utbygging, men overlate denne til private bedrifter. Det
som da skjer er at slikt nett er og blir
utbygd i tettbygde strøk, der bedriftene har fortjeneste på utbygginga. For
oss i Lurøy er det ingen utenfra som
vil foreta slike investeringer. At vi
ikke alt nå har dette nettet utbygd, er
blitt en konkurransemessig ulempe
for mange av våre bedrifter.
Fra kommunen er det derfor gått
ut innbydelse til våre bedrifter om å
være med i et spleiselag for slik utbyg-

ging. Det er svært gledelig at 24
bedrifter har sagt seg interesserte i
dette. Det er også meningen at privatpersoner skal få knytte seg til dette
nettet. Som det ser ut i dag, vil den
beste løsninga for oss være å oppgradere de eksisterende telekiosker til
bredbåndsstandard. I Lurøy har vi 8
slike kiosker.
Lurøy kommune har derfor, sammen med 13 andre distriktskommuner i Nordland, lyst slik oppgradering
ut på anbud. Kostnadene vet vi enda
ikke. Pris og teknologiløsning blir
avklart nå i vår. Nærmere informasjon vil da bli gitt. Som det sikkert
nevnes annet sted i Steinkjerringa, er
det svært gledelig at Lurøy hovedbibliotek er ett av de bibliotekene som
har fått statlig investering til bredbåndsløsning og videomøter.
Jeg håper at også denne infrastrukturen snarest gir like gode muligheter i
alle kretser i Lurøy, som for sentrale
strøk av landet.
Sleneset, 31. januar 2002
Steinar Joakimsen

UTGIVELSESPLAN FOR ÅR 2002: STEINKJERRNINGA/MENIGHETSBLADET
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UTGAVE NR. 2
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– DIN EGEN
KRAFTLEVERANDØR
Hovedkontor:
8186 Tjongsfjorden
Telefon 75 09 88 00

Sonekontor:
8750 Tonnes
Telefon 75 09 88 00

Feilmelding døgnet rundt:

75 09 88 00

ONØY - 8766 LURØY-Tlf. 75 09 35 58 – Faks 75 09 36 74

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler
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Tekst: Cato Rødsand
Eget servicehus i
Aldersund havn
Medlemmene i Aldra Fiskarlag kan nå
levere fisken til mottak og pakking i eget
servicehus i Aldersund havn. Tidligere
ble fisken levert på Onøy eller Tonnes
før den gikk videre til fiskemottaket på
Lovund. Men nå har altså fiskerne selv
bygd servicehus, kai med krane og flytebrygge. Servicehuset ligger ved siden av
den kommunale flytebrygga, og vil spare
de 5-6 aktive fiskerne som leverer i
Aldersund for mye ekstra bry.
Veglys til Aldersund skole
Lurøy kommune setter nå opp i alt 21
lysmastere mellom RV17 og Aldersund
skole. Fundamenter og stolper er montert, og selve strømtilkoblingen skal være
ferdig til våren. Veglysene er finansiert
av Aksjon skoleveg-midler, og er kostnadsberegnet til kr 127.000,-. Lurøy
kommune må ut med 20% av beløpet,
opplyser utbyggings- og næringssjef
Jakob Iversen. Neste høst blir det
adskillig lysere skoleveg på den mørke
årstida for elevene ved Aldersund skole.
Lovund havn
Reguleringsplan for Lovund havn er nå
lagt ut med de siste endringene fra Kystverket. Kun en liten bergskalk blir stående igjen på Naustholmen, slik at konturene, sett fra landsida, bevares. Hele
prosjektet er beregnet å koste om lag 80
millioner kroner og betales av staten ved
Kystverket. Det Lurøy kommune må
stille med er grunnlagsinvesteringer i
form av areal og tilrettelegging.
Anleggsarbeidet starter til høsten og er
beregnet å ta 2,5 år. Når prosjektet står
ferdig i 2005 med moloer og fyllinger,
vil både oppdrettsnæring, fiskeindustri
og småbåtfolket kunne nyte godt av ei
tilrettelagt havn for framtida, opplyser
avdelingsingeniør ved utbyggings- og
næringsetaten Atle Henriksen.
Slenesvika havn
Lurøy kommune har kjøpt Eikstokken,
sprengt massen og slettet ut. Molofyllinga er også ferdig, og nå starter salget
av nausttomter.
Reint vatn til "Lurøy"
M/F Lurøy fyller nå det vatnet de trenger på Lovund. Forbruket ligger på 3-5

Oppdrettsbase i Osan
Lurøy kommune bygger nå veg til Osan
på Lurøya. Her blir den nye "landfaste"
oppdrettsbasen som fram til nå har vært
på ei lekter ved Klippenvåg. Dermed får
de ansatte bedre arbeidsforhold.
Vegen blir 3,5 m bred og 1100
meter lang og bygges med grov steinpukk fra Tomma som legges på duk. I
tillegg grøftes det og stikkrenner legges
der det er nødvendig. Til slutt legges
toppdekke. Ferdig veg vil koste kr
630.000,- , og kommunen får et tilskudd fra brukeren, oppdrettsfirmaet
Marine Harvest.
Veglegemet følger traséen til den
gamle Søttarnesvegen og har sitt
utgangspunkt fra Lurøy/Onøy barnehage. Vel 3/4 av gårde gjør vegen en sving
nedover til Osan, og dermed har grunneieren fått bevart ei murt renne av heller. Veggrunnen og industriområdet i
Osan leies av grunneier Lurøy Gård.
Kulturprisen 2001
Kulturprisen 2001 gikk til Hilmar Isaksen fra Sleneset. Han har gjennom et
langt liv som fisker og båtbygger lagt
ned et stort arbeid for å bevare kystkulturen. Hilmar har kunnskaper og erfaringer om gammel trebåtbygging som
ikke særlig mange har lenger, og som er
av stor historisk og kulturell verdi. Han
har bygget totalt 20-30 båter, og har alltid benyttet materialer, redskaper og
byggemåte som er i tråd med gammel
byggeskikk. Han har også ført tradisjonen videre til sine sønner.
Vannverk på Tonnes
Innbyggerne på Tonnes kan se fram til
reint vatn utpå høstparten i år. To
anlegg er allerede samla i ett på Øvre
Tonnes, og nå i vår legges ledningsnett
og rensestasjon like ved bygningene til
utbyggings- og næringsetaten. Vatnet
skal renses ved hjelp av UV-filter.
Byggeskikkprisen 2001
Lurøy kommunes byggeskikkpris for
2001 ble tildelt Geir Olsen, Indre Kvarøy, for oppføring av nytt næringsbygg
på Indre Kvarøy. Det tillegges stor vekt
på den måten byggherren har valgt å
utforme bygget arkitektonisk. Det
moderne bygget er ført opp i ”gammel
storbryggestil”, og er blitt en bygning
som skiller seg ut i skipsleia gjennom
Lurøy. Bygget vil for fremtiden være en
inspirasjonskilde for andre næringsdrivende når nye næringsbygg skal planlegges.

Vant T-skjorter
I høst ble det arrangert en konkurranse
for medlemmer i Blekkulf-klubben.
Ungene skulle undersøke hva slags økologiske varer de hadde på sin lokale nærbutikk. Ungene i Lovund barnehage dro
avgårde med hver sitt skjema, og vi
sendte alle svarene inn til Blekkulf sentralt.
Etter jul kom det en pakke i posten,
og i den lå det T - skjorte og diplom til
alle barna som hadde deltatt. Du kan
tro det var kjempestas. På bilde ser vi
de stolte vinnerne f.v. bakerst Troy Hermann, Magnus, Patrik, Carina. Foran
f.v. Egil, Sofie Lovise, Ragnhild, Ida Eline, Nataniel og Andrea.

(Foto: Lovund barnehage)

Swingkurs x 4
Paul Hansen fra Sandnessjøen driver sin
egen danseskole, og i løpet av januar og
februar har både bygda og skoleelevene
på henholdsvis Sleneset og Onøy/Lurøy
fått letta skikkelig på dansefoten. I alt
70 voksne + like mange elever har fått
innføring i både swing, salza og andre
populære danser. Og de svette danserne
har fått mersmak, for i november kommer Paul's danseskole tilbake, og da får
parkett og føtter føling med linedance
(rekkedans) inspirert fra USA.
Trekkfulle vinduer skiftes
I alt 52 trekkfulle vinduer på Konsvik
skole blir nå erstattet med nye. Det er
veggen mot sør (baksida) som har virkelig har fått føle vær og vind gjennom de
vel 25 årene som er gått siden entreprenør Drevland fra Mosjøen bygde ungdomsskolen.
Restaureringsarbeidet
omfatter også ny bordkledning på hele
denne langveggen, og rektor Merete
Svendsgam Olsen er svært tilfreds med
at både elever og lærere får vesentlig
bedre arbeidsforhold i løpet av våren.
Næringsprisen 2001
Næringsprisen 2001 gikk til Tore
Johansen, Kvina, for hans arbeid med å
bygge opp Total Regnskap til en mønsterbedrift. Han startet med to tomme
hender, og i dag sysselsetter han 7 personer inkludert seg selv. Driftsbygningen
til hans tidligere gårdsbruk i Kvina er nå
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Fortsettelse fra side 5.
bygd om til regnskapskontor. Han har
ikke fått noe offentlig støtte, men har i
løpet av det siste året åpnet egen avdeling på Mo i Rana.
Byggekomité for ny barnehage
I budsjettet for 2002 og 2003 er det
avsatt midler til bygging av ny barnehage i Aldersundet, i tilknytning til skolen.
Dette betyr at byggestart bør skje høsten
2002. Formannskapet har oppnevnt
plankomité for prosjektet, som skal
utrede det aktuelle behov, vurdere løsninger og framskaffe forprosjekt med
kostnadsoverslag. TOFT Arkitekter AS
engasjeres til forprosjektet. Frist for
framlegging av forprosjektet settes til 1.
april 2002. Teknisk leder Jan Bratland
har ansvaret for første møteinnkalling,
og med seg har han rektor Terje Skjæran, styrer Janne Sommerseth, ergoterapeut Torill Røssvoll og pedagogisk konsulent Cato Rødsand.
Korpsseminar og konsert
Samarbeidet mellom de fire korpsene
går videre, og lørdag 2. februar var 5060 musikanter samlet til dagsseminar på
Aldersund skole. Etter en lang dag med
intensive øvelser i grupper og samla
korps, kunne Polarsirkelkorpset ved formann Hermann Olvik ønske velkommen til konsert med Lurøy felleskorps.
Hele 70 frammøtte lot seg rive med
da felleskorpset framførte hele 10
musikkstykker - både marsjer og rolige
melodier. Da "Radetsky March" av
Strauss ble annonsert av dirigent Chris
Eva, sa han at her var det lov å klappe
på de rette plassene. Og publikum likte
det som ble servert. Felleskorpset hadde
så vidt prøvespilt den nederlandske marsjen "Elegantia", men den ble spilt med
bravur og til ære for kronprinsparet i
Nederland som giftet seg akkurat denne
lørdagen.
De voksne i korpsene bidro som
instruktører, og Terje Løkken fra Moflag skolekorps fikk prøve seg som dirigent under deler av konserten. Det fikk
også Arnljot Søfteland, som hadde
ansvaret for hele 13 aspiranter. De hadde sin egen avdeling med tre nummer
midt under konserten.
Etterpå var det salg av kaffe og masse
deilige kaker, samt åresalg som innbrak-

te en pen slump for arrangørene i Polarsirkelkorpset. Neste samling blir lørdag
11. mai, og da skal musikantene øve på
marsjering før 17. maifeiringen. Og
dersom korpsene lykkes i planleggingen,
ligger det an til felles korpstur i juni.
Det blir spennende!
U.L. Havbåra 75 år
U.L. Havbåra på Onøy fylte egentlig 75
år i fjor, men jubileumsfeiringa skal skje
lørdag 16. mars i år for spesielt innbudte
gjester. Det er sendt invitasjon til tidligere medlemmer som er utflytta, men
det kan være at noen er uteglemt. Er du
en av disse, kan du ta kontakt med
Espen Fjellgaard på telefon 75 09 37 18
eller 97 50 88 64. Det er satt opp oppslag for fastboende medlemmer i O/L
krets.

Lurøy og Træna lensmannsdistrikt:

HITTEGODS
Vi vil med dette minne om at alle,
ved lov, er pålagt å levere inn til
Lensmannskontoret,
gjenstander
som er funnet eller gjenglemt.
Dette gjelder også offentlige kontorer, skoler, transportmidler, forretninger, m.v.
Jfr. Lov om hittegods.

Lensmannen

HAR DU MOTTATT
INKASSOVARSEL FRA
LINDORFF?
Mange brukere har i den senere
tid mottatt inkassovarsel fra Lindorff. Dette varselet er for de
aller fleste feil.
Det skyldes at innbetalinger i
november og desember 2001 til
Lurøy Kommune ikke har blitt
registrert som betalte. Grunnen
til dette, har vi fått opplyst fra vår
hovedbankforbindelse, er at det
internt i banken har blitt endret
kontonummer mellom banken og
Lurøy Kommune.
Til de av dere som urettmessig
har mottatt Inkassovarsel, vær
vennlig å ta kontakt med Lurøy
Kommune - økonomiavdelingen
på tlf: 750 91 520, eller send oss
kopi av innbetalingen, så kan vi
få slettet dette hos Lindorff inkassobyrå.
Lurøy Kommune
Geir Johansen
Økonomisjef

• er 100% resikulerbare
• er fri for KFK-gasser
og tungmetaller

8764 LOVUND
Miljøvennlig emballasje
Av miljømessige årsaker
bør fisk pakkes i styroporkasser
fordi kassene

• ikke gir avfallstoffer
ved fremstilling

• har unik isolasjonsevne
• sikrer produktets kvalitet

• er hygeniske

-hindrer bakteriedannelser

• er ekstremt lette i vekt
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Lurøy/Rødøy hagelag
Ved leder Jostein Solvang

Hagelaget ble startet i 1994 og hadde
mesteparten av medlemmene sine på
Lurøy innland og i Øresvik-området.
Derfor navnet Lurøy/Rødøy Hagelag.
Etter hvert har mange medlemmer kommet til fra øyene i Lurøy, og reistrert
medlemstall er ca. 40 pr. i dag. Lokallaget har ingen kontingent, men som
medlem må du abonnere på tidsskriftet
Norsk hagetidende, og da er du automatisk medlem i det lokale hagelaget og
Hageselskapet. Abonnementet koster kr
390,- pr. år.
Vi prøver å arrangere studiesirkler og
kurs, samt å hyre kåsører og fagfolk som
kan demonstrere for eksempel beskjæring av bærtre og busker, planting av
løker og trær og lignende. Hagevandring og plantebytting er også populære
aktiviteter. Vi har bl.a. arrangert turer
til Lundmo's gartneri i Utskarpen, til
urtehagen på Hugla og til Hildurs Urterarium på Tilrem. Ellers har vi hatt

kurs i kompostering, soppkurs og anlegging av hage. laget har også utstyr som
kompostkvern, jordfres og hagerull til
utlån.
Som medlem/abonnent på Hagetidende, kan du ringe Hageselskapets
konsulenter helt gratis for å spørre om
råd av ymse slag - tlf. nr. finner du i
Hagetidende.
Det er selvsagt vanskelig å holde et
lag samlet når melemmene er spredt
over hele kommunen. Derfor oppfor-

drer vi alle medlemmene på øyene om å
gå sammen om aktiviteter og arrangement. Kanskje er det grunnlag for å
danne et eget lokallag der du bor. Det
er så mye artigere å drive haging når
man er flere med samme interesse. Ta
gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Styret for 2002 består av styremedlem
Liv Hansen (Tonnes), styremedlem
Bente Pedersen (Øresvik), kasserer Ellen
Karin Kolle (Bratland) og leder Jostein
Solvang (Kvina).

Program for år 2002
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
August:
September:
Oktober:
November:

Studiesirkel om «Sykdommer på planter»
Vervekampanje
Beskjæring
Dugnad på kirkegårdene
Plantebytting - planting/forskjønning
Hagedag
Soppdag
Vinterforberedelser
Årsmøte. Juleverksted
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Yrkesmessa 2002 på Lovund

Tekst og foto: Cato Rødsand

Bakgrunn
Som et ledd i å sette 'entreprenørskap på
timeplanen', ble det høsten 2000 arrangert ei yrkes- og utdanningsmesse på
Indre Kvarøy. Initiativet kom fra oppdretter Geir Olsen, som i samarbeid
med skolen, bygda og oppvekstetaten i
Lurøy arrangerte ei messe som ble en
uforbeholden suksess.
"Fyrtårnet" Lovund
Slike messer har vi tenkt å arrangere
hvert andre år, og den 18. september
2002 skal Lovund være kommunens
utstillingsvindu. Øysamfunnet ute i
havgapet blir ofte trukket fram som et
"fyrtårn" i næringsutvikling. Fra den
spede begynnelsen på 70-tallet, har oppdrettsnæringa lagt grunnen for ei gedigen utvikling. Lokalsamfunnet representerer alene en eksportverdi på 0,5 1,0 milliarder kroner årlig!
Under årets yrkesmesse vil vi sette
fokus på entreprenøriell virksomhet,
mangfold, særpreg og knoppskyting. Ei
arbeidsgruppe er allerede i gang med
planleggingen, og er vi heldige får vi en
statsråd nordover for å åpne messa. Det
er viktig at grunnskoleelevene får se de
mulighetene som finnes for framtidige
valg av yrker og bosted, samtidig som de
får anledning til å presentere elevbedrifter og partnerskapsavtaler. Vi skal også
denne gangen presentere en ny bedrift
for å vise at det gror i underskogen.
NHO Nordland stiller selvsagt for å
holde appell for ungdommene våre. Så
blir det en rekke stands i bedriftene på
Lovund eller på skolen for tilreisende

Planlegging av yrkesmessa på Lovund til høsten er i full gang. Her fra første
møte i arbeidsgruppa. F.v. Gerd Meland, Torleif Olaisen, Torgrim Olaisen,
Audhild M. Kroken, Bjørn Olvik og Hans Petter Meland. Lorents Pettersen var
ikke med på første møte, og sekretær Cato Rødsand var for anledningen fotograf.

aktører. Under messa skal det tilberedes
og serveres havmat av et spesielt sammensatt kokk -og servitørlaug fra
Kongsvegen videregående skole på Mo,
og de kan velge sine råstoffer fra et stort
spiskammers utenfor stuedøra. Kystkultursenteret på Lovund blir åpent med
omviser, slik at de besøkende skal få
med seg utviklinga helt fra fiskarbonden
og fram til dagens moderne industrisamfunn. Er vi heldige, får vi tak i en
artist eller dramaelever fra videregående
skole som kan avslutte det hele for oss.
"Yrkesmessa 2002 på Lovund" blir et
stort spleiselag mellom næringslivet

lokalt/regionalt, næringsstyret og oppvekstetaten i Lurøy kommune. Vi har
alle det samme målet: nemlig å gjøre
våre ungdommer bevisst på de mulighetene vi har i heimkommunen - både når
det gjelder kommunikasjoner, arbeid,
bolig og trygge oppvekstvilkår.
Målgruppe er altså elevene i 9.-10.
klasse i grunnskolen i Lurøy og Træna,
videregående skole, høgskoler, offentlige
etater, privat næringslivet lokalt/regionalt med alle de fasetter det innebærer.
Alle har de et håp om at årets yrkesmesse skal bli en begivenhet de rundt 200
deltakerne sent vil glemme.

Autorisert regnskapskontor

TOTAL
REGNSKAP

• Regnskap
• Lønn

Kvina, 8752 KONSVIKOSEN
Tlf. 750 92765
Fax 750 92725

• Fakturering
• Årsoppgjør

Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening
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Årsmelding 2001

- Lurøy bibliotek
Ved biblioteksjef Rita Karlsen
Ved utgangen av året 2001 var arbeidet
med katalogisering av bøkene i Lurøy
nesten ferdig. Arbeidet rundt om på folkebibliotekfilialene har pågått i hele
2001. I tillegg til katalogisering av
bøkene har vi også prøvd å gjøre lokalene triveligere, da dette er en viktig faktor, men det er begrenset hva vi kan få
til med små midler.
På Kvarøy har biblioteket flyttet inn
i nye lokaler (tidligere barnehage), og
det har flere fordeler. For det første ble
klasserommet frigjort. Trafikk gjennom
klasserommet for å hente bøker mens
undervisningen pågikk var ikke ideell.
For det andre er biblioteket nå mer tilgjengelig for bygdefolket da det er direkte inngang, og barnebøkene er adskilt i
egen avdeling. Totalt er lokalene til
bibliotek mindre enn før, men både
lærerne, elevene og folk flest er mer fornøyd med denne løsningen.
Elektronisk utlån fungerer nå på alle
filialene. Men arbeidet med å få dette til
har tatt en del tid og har vært litt problematisk på grunn av telefonlinjer, routere og diverse datatekniske ting.
Når det gjelder bibliofildatabasen har
planen fra starten vært at ALLE bøkene
i Lurøy skulle legges inn i denne databasen, også samlingene som befinner seg
på de skolene som er rene skolebibliotek.
I 2001 har alle bøkene på
Onøy/Lurøy skole vært innom biblioteket til registrering mens skolen pusset
opp lokalene. I 2002 er planen å få
registrert bøkene på Konsvik skole. Etter
avtale med hver enkelt skole frikjøpes
biblioteksjefen til dette arbeidet.
Tidlig på året 2001 ble Lurøy bibliotek invitert til å delta i et prosjekt som
går på å føre bredbåndslinjer frem til
bibliotekene i fem kommuner i Nordland samt fylkesbibliotekets avdelinger i
Rana og Narvik. Det er på statsbudsjettet satt av 2,9 millioner til dette prosjektet. Hovedprosjektet går fra sommeren
2001 til sommeren 2002, men det er
gitt sterke signaler på at prosjektet skal
forgå ut året 2002. Ved inngangen til
nytt år er hovedbiblioteket på Salta
koblet opp. Oppvekstetaten har kjøpt
inn TV til biblioteket.

Oversikt over utlån av bøker i lurøy kommune
Folkebibliotek
Skolebibliotek

1996
1243
4923

1997
2313
2505

Prosjektet har kostet oppkobling av
routere, oppgradert utstyret i telekiosken på Lurøy og installert et kamera for
å kunne kjøre videokonferanser. Installasjonen av bredbånd til biblioteket på
Salta har resultert i at alle kontorene der
nå har tatt i bruk høyhastighetslinjer, og
en av forutsetningene med prosjektet var
at også kommunen ellers skulle ha nytte
av dette.
Dette videokonferanseutstyret kan brukes til møter, konferanser, undervisning
og dette arbeidet skal nå pågå i 2002.
Både på hovedbiblioteket har vi dette
året jobbet en del med arrangementer i
biblioteket.
Biblioteket er en kulturarena og bør
bestå av mer enn bare utlån. Derfor har
vi arrangert bokdager, markering av
Albert Åbergs 25 års dag, bamsedager
m.m. Erfaringene hittil er udelt positive.
I forbindelse med den nye sykeordningen som er tatt i bruk i Lurøy kommune har biblioteket dette året fått
anledning til å bruke denne ”restarbeidskraften”. Dette har resultert i at hjemmeboende eldre i Onøy/Lurøy krets
som ikke har mulighet til å komme til
biblioteket nå får anledning til å låne

1998
2951
1554

1999
8543
644

2000
7300
834

2001
13188
2696

bøker. De ringer og bestiller bøkene
som blir brakt hjem til dem, og blir hentet når de er ferdig. Denne ordningen
kan ikke bli noen fast ordning da det
ikke finnes budsjett til dette, men tiltaket er svært positivt, og vi drar nytte av
det så lenge vi kan.
Biblioteksjefen er også forespurt om
å være med i en gruppe for utarbeidelse
av ny fylkesbibliotekplan for Nordland,
og dette arbeidet er vel det som har
vært minst prioritert, men forslaget foreligger snart til høring.
Personalet har vært stabilt. Biblioteksjefen har jobbet mye ute på avdelingene
dette året, så det har bare vært vektlagt
én samling på høsten.
Når det gjelder utlånet har vi med ett
unntak en jevn stigning over hele linja.
Også på skolene har det vært mer fokus
på bibliotek, og bokbussen på Lurøy
innland har en fin stigning i forhold til
året før. Fra å ligge på bunnen i utlån i
Nordland i årene 95, 96 og 97, begynner vi nå å nærme oss gjennomsnittet
for resten av Nordland.
2001 har, sett fra bibliotekets side,
vært et aktivt år med gode resultater, og
et spennende år med nye aktiviteter.
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TRYGDEETATEN
- Nye regler og satser
Fra 1. januar 2002

Ventetid for sykepenger til selvstendig
næringsdrivende og frilansere

Reise- og oppholdsutgifter

Maks beløp for to barn
Maks beløp for tre eller
flere barn

kr 3.354
kr .3801

Ventetiden for sykepenger til selvstendig
næringsdrivende og frilansere utvides fra
14 til 16 kalenderdager - tilsvarende
arbeidsgiverperioden for sykepenger til
arbeidstakere.
Forsikringsordningene
tilpasses endringene

- Egenandel pr. reise er kr 90 hver vei
- Godtgjørelse ved bruk av eget transportmidel er kr 1,70 pr. km
- Kostgodtgjørelse ved fravær over 12
timer er kr 148 pr døgn
- Losjigodtgjørelse for overnatting på
hotell og lignende er kr 255 pr. døgn

Sykepengerettigheter ved overgang fra
etterlønn til ventelønn eller vartpenger

Bidrag til medisiner på hvit resept og
tannbehandling m.m.

Det innføres en minstegrense på kr 50
for utbetaling av stønader som gis som
engangsbeløp. Flere småbeløp som til
sammen utgjør kr 50 innenfor en periode på seks måneder kan likevel samles
opp. Deretter kan du gå på trygdekontoret og få dem utbetalt i én sum.

Trygden dekker 90 prosent av utgiftene
som overstiger egenandelen på kr 1200.

Bil

Det innføres sykepengerettigheter til
overtallige/oppsagte i statlig sektor som
mottar etterlønn og som er innvilget
ventelønn eller vartpenger fra Statens
Pensjonskasse, når denne ytelsen ikke
kommer til utbetaling på grunn av
arbeidsuførhet.

Nye beregningsregler for rehabiliteringspenger
Rehabiliteringspenger beregnes ut fra
pensjonsgivende inntekt siste år, eventuelt gjennomsnittet av inntekten de tre
siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt.
Rehabiliteringspenger utgjør 66% av
beregningsgrunnlaget. Rehabiliteringspenger blir pensjonsgivende inntekt, og
gir pensjonspoeng.
Trygdeavgiften
økes, og det halve særfradraget ved skatteligningen faller bort. Rett til rehabiliteringspenger for unge studenter som
blir alvorlig syke Unge studenter under
utdanning som blir alvorlig syke før fylte 26 år, har nå rett til rehabiliteringspenger etter en ventetid på fem måneder.

Grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet
hjelpestønad
Satsene økes med to prosent.

Ytelser til gjenlevende ektefelle

P-piller
Det gis stønad til gratis p-piller for jenter i alderen 16-19 år.

Alderspensjon
Det er vedtatt at grensen for arbeidsinntekt (fribeløp) for alderspensjonister
mellom 67 og 70 år øker fra en til to
ganger folketrygdens grunnbeløp uten at
pensjonen reduseres. Endringen skal
også gjelde de som er alderspensjonister
før 1. januar 2002.

- Utgiftstaket for egenandeler er kr
1.350
- Egenandelen på opptreningsinstitusjoner er kr 150 pr. døgn

- Gjenskaffelsestiden for biler er ti år
- Prisgrense for bilkjøp er kr 159000
Fra 1. mai 2002

Barnetillegg
Barnetillegget økes til 40 prosent av
grunnbeløpet. Fribeløpet økes tilsvarende.

Ytelse til gjenlevende skilt ektefelle

Satsen for behovsprøvet tillegg til gravferdsstønad økes til kr 8250. Endringen
får virkning for dødsfall som er inntruffet etter 1. januar 2002.

Det gis ytelse til gjenlevende skilte personer dersom dødsfallet skjer mer enn
fem år etter skilsmissen. Det forutsettes
at hun/han fram til dødsfallet var helt
eller delvis forsørget gjennom ektefellebidrag. Dette gjelder også for dem som
ble etterlatte etter at den tidligere unntaksregelen ble opphevet i 1989.

Kontantstøtte/barnetrygd

Institusjonsopphold

Gravferdsstønad

Det er ingen endring i satsene i år. Det
vil ikke bli sendt ut egen melding om
stønadssatsene.

Stønad til barnetilsyn
Månedlige satser for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende ektefelle:
Maks beløp for ett barn
kr 2.571

Gjenlevende ektefelle skal motiveres til å
forsørge seg selv ved eget arbeid. Pensjonen skal reduseres ut fra en forventet
inntekt på to ganger folketrygdens
grunnbeløp hvis den etterlatte ikke har
noen rimelig grunn til å ha lavere inntekt.

Egenandeler

Utbetaling av småbeløp

posten

Psykiatriske langtidspasienter i institusjon som har redusert pensjon, får
- økt friperiode, slik at pensjonen ikke
skal reduseres under opphold mindre
enn ett år
- økt fribeløpet, slik at det månedlige
minstebeløpet ved opphold lengre enn
ett år blir kr 1926 (45 prosent av grunnbeløpet)
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«Steinbiten»
X-ord med litt mindre motstand

Thor Kenneth fra økonomiavdelinga har fått
blod på tann
etter god
respons på
det første
kryssordet i
julenummeret. Her
kommer en
ny utfordring
til deg som
liker å pusle
med bokstaver og ord!
Kvess blyanten
og ta opp kampen mot den nye
"Steinbiten".
Denne gangen
er motstanden
litt mindre.
Løsningen sendes til redaksjonen innen 10.
mai 2002. Har
du riktig løsning, er du med
i trekningen av
tre flotte premier. Tvi, tvi!
Adressen er
Steinkjerringa,
8766 Lurøy.
Merk konvolutten med "X-ord
nr. 1/2002".
Dersom du
ikke vil rive i
bladet, kan du ta
kopi av løsningen og sende inn.

Navn:

Adresse:
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Vinnere av X-ordet
"STEINBITEN" nr. 4/2001
Dette var første gang vi prøvde oss med
kryssord i Steinkjerringa. Og det viste
seg å være populært. På tross av vanskelighetsgraden, mottok vi i til sammen 9
løsninger, hvorav 7 var riktig løst.
En av vinnerne skriver følgende til
redaksjonen: "Kjempeartig kryssord!
Riktig noe å bryne seg på, jeg måtte
fram med både ordbok og synonymordbok. Jeg ser gjerne flere sånne i kommende Steinkjerringer."
Hovedpremien går til Sigurd Iversen,
8750 Tonnes. Han har fått tilsendt en
flott fritidskniv, med slire i preget skinn.
Skaftet er av valbjørk og bein. Knivet er
delvis sponset av BraPro.
I tillegg får Bente Fagerheim, Postboks 82, 8701 Nesna og Lill-Tove
Olsen, 8743 Indre Kvarøy tilsendt hver
sin eske konfekt. Konfekten er sponset
av Lurøy Handel og Håkon Lund AS.
Her har du riktig løsning av "Steinbiten" nr 4/2001:

EGENANDELER LURØY MUSIKKSKOLE

Gjeldende fra 01.08.2002:
Egenandel grupper på 1-2 elever:
690,- kr/time/elev/høst
810,- kr/time/elev/vår
Egenandel grupper på 3-6 elever:
450,- kr/time/elev/høst
550,- kr/time/elev/vår
Egenandel kor og korps:
2.730,- kr/time/høst
3.330,- kr/time/vår
FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Gjeldende fra 01.08.2002:
Oppholdstid inntil 12 timer pr
uke: kr 470,- pr mnd.
Oppholdstid over 13 timer pr.
uke: kr 770,- pr mnd.
Den lengste oppholdstiden inkluderer et enkelt måltid pr dag.

FORELDREBETALING BARNEHAGER

Fra og med 01.08.2002 (full plass
blir billigere fra 01.01.02)
00-08 t/u kr 525,- pr mnd.
09-16 t/u kr 1.023,- pr mnd.
17-24 t/u kr 1.538,- pr mnd.
25-32 t/u kr 2.047,- pr. mnd.
33-42,5 t/u kr 2.462,- pr mnd.
(Reduksjon på kr 100,- fra og
med 01.01.02)
Matpenger kr 10,- for ett måltid
kr 13,50 for to måltider
Ekstratimer kr 27,50 pr. time
(ingen økning)
Søskenmoderasjon for opphold i
barnehage videreføres slik som i
fjor: For 2 barn skal maksimalsatsen være kr 4.200,For 3 barn skal maksimalsatsen
være kr 5.512,-

Stoff til Lurøyboka
2002/2003
Vi trenger stoff til "Lurøyboka
2002/2003", sier redaktør Rune Bang.
Vi er glade for at flere og flere bidrar
med stoff om og fra Lurøy, men vi
trenger mer! Du kan godt skrive om
egne opplevelser og minner, lokale begivenheter eller rett og slett sende sjeldne
bilder til redaksjonen.
Tidligere har vi etterlyst bilder/små
historier/spesielle hendelser fra hvert tiår
i perioden 1900-2000, men så langt har
det ikke vært noe respons. Dette er vi
fortsatt interessert i å arbeide med.
Dersom du sender inn ditt bidrag,
ender det opp med at du får Lurøyboka
gratis + et lite honorar i tillegg, opplyser
Rune Bang. Det aller beste er å meile
stoffet direkte til redaksjonen, men et
brev eller en telefaks duger også.
Redaksjon
Rune Bang
Adresse
8752 Konsvikosen
Telefon
75 09 16 31
Telefaks
75 09 16 08
E-post:
rbang@luroy.
kommune.no

RÅD OG
UTVALG I
LURØY
Formannskap (FSK)
AP/SV/SP
Steinar Joakimsen
Johannes Bentzen
Bjørnar Skjæran
KP/H
Rudolf Johannessen
V/fhv.AP/SV Anders Olsen
Partssammensatt utvalg (PSU)
Formannskapets medlemmer
NKF
Bjørn Hagen
Andre fagfor. Geir vatne
Utd.forb.
Gunn Ebbesen
Tilsyns- og rettighetsstyret (TRS)
AP/SV/KrF
Karin Selnes
Rune Bang
SP
Carl Einar Isachsen jr.
KP/H
Espen Fjellgaard
V/fhv.AP/SV Leif-Kyrre Karlsen
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AP/SV/SP
Steinar Joakimsen
Johannes Bentzen
V/fhv.AP/SV Anders Olsen
NKF
Harry Karlsen
Andre fagfor. Geir Vatne
Utd.forb.
Gunn Ebbesen
Kommunestyret (K-STYRE)
AP/SV
Steinar Joakimsen
Sleneset
AP/SV
Karin Selnes
Stokkvågen
AP/SV
Bjørnar S. Skjæran
Stokkvågen
AP/SV
Rune Bang
Konsvikosen
AP/SV
Jonny Moen
Tonnes
SP
Johannes Bentzen
Onøy/Lurøy
SP
Johan Teigen
Konsvikosen
SP
Carl Einar Isachsen jr.
Hestmona
SP
Eystein Albertsen
Bratland
SP
Kurt Haugen
Konsvikosen
KP
Rudolf Johannessen
Onøy/Lurøy
KP
Børre Johannessen
Onøy/Lurøy
KP
Espen Fjellgaard Onøy/Lurøy
H
Tore Risøy
Onøy/Lurøy
KrF
Åslaug Finseth
Stokkvågen
V
Rita Karlsen
Onøy/Lurøy
fhv.AP/SV Anders Olsen Onøy/Lurøy
fhv.AP/SV Knut Magnus Hagen
Onøy/Lurøy
fhv.AP/SV Leif-Kyrre Karlsen
Onøy/Lurøy
Ordfører Steinar Joakimsen (AP)
Varaordfører Johannes Bentzen (SP)

LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna
Tradisjonelle
banktjenester:
• Innskudd
• Lån
• Kapitalservice
• Regningsbetaling

Ingrid Walnum
Banksjef

Ellinor Johansen
Rådgiver

Jan Ove Styve
Rådgiver

Jan-Erik Paulsen
Rådgiver

Bente Fagerheim
Rådgiver

Signe Remmen
Kundebehandler

Selvbetjeningsprodukter:
• Kortprodukter
• Telebanken
• Nettbanken
Forsikring:
• Personforsikring
• Skadeforsikring
Plasseringsprodukter:
• Aksjer
• Aksjefond
• Rentefond
• Pensjonssparing
• Grunnfondsbevis
Movn. 24
8700 Nesna
Tlf: 75 05 76 70
Fax: 75 05 76 71
Postboks 56
8770 Træna
Tlf: 75 09 50 17
Fax: 75 09 50 18
Nettside: www.snn.no

MÅNEDLIG SPAREAVTALE
Penger spart er penger tjent!!
Flere og flere innser behovet for å
legge penger til side og vi tilbyr alle
former for sparing.
Det mest populære nå er månedlige
spareavtaler i ODIN-fond.
Inngå spareavtale nå! ring en av våre
rådgivere på tlf. 75 05 76 70.
FORSIKRING
Nærmer det seg hovedforfall på dine
forsikringer? Er du og din familie
tilstrekkelig forsikret?
Vi tilbyr alle former for forsikring:
• barne- og ungdomsforsikring
• personforsikring
• skadeforsikring
LO-FAVØR
Som LO-medlem har du mange fordeler
hos oss i Sparebanken Nord-Norge.
Vi er LO-banken!

- et selskap i SpareBank 1

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
om bank- og forsikringstjenster.
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TRAPPER?
?

— Det lager vi i alle varianter
— Flere forskjellige rekkverkstyper
— Ring idag å få brosjyre og pris

8743 Indre Kvarøy • Telefon 750 91 070 • Telefax 750 91 026

GRAFISK FORMGIVNING
TRYKKSAKER
INTERNETT TJENESTER

…Når kvalitet og rask levering teller…
Rønnes Trykk AS
Kirkegt. 22
8656 Mosjøen

Telefon
Telefax:
Mobil:

75 17 53 00
75 17 47 29
952 41 959

E-mail: epost@ronnestrykk.no
www.ronnestrykk.no

vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester

– En god idé å bygge på!

Ny Idéhuskatalog!

Postboks 34
8753 Konsvikosen

Tlf. 75 09 21 30
Fax 75 09 37 06
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Autorisert Bilverksted

Kvina Auto as

Kvina – 8752 Konsvikosen
Telefon 75 09 27 22 • Faks 75 09 27 69
Døgnvakt: NAF • SOS-Autohjelp

948 97 143
Vi utfører periodisk kjøretøykontroll
(EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg

ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE
HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA

• Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer?
Kontakt HAF på telefon 751 98 200 og vi får levert ut flere!
• Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite
restavfallsposer og grønne matavfallsposer!
Takk for innsatsen!

16

Møteplan 2002 - Lurøy kommune
Formannskap/partssammensatt utvalg (FSK/PSU)
Tilsyns- og rettighetsstyre (TRS)
Kommunestyret (K-styre)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Måned

FSK/PSU

TRS

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

30.
27.
20.

15.
15.

K-STYRE

03.
07.

11.
16.
20.
04.

13.
18.
29.

AMU
13.

03.
08.
12.
03.

C

24.

26.
25.
14./25./30.

18.
27.

11.

PSU/FSK og TRS holder sine møter på kommunehuset på Lurøy fra kl. 09.00
dersom ikke annet er skrevet i innkallingen

Ta vare på vår
sårbare natur
Ved Hermann Mindrum, Lovund

Det går igjen mot vår og ei ny hekketid for våre fugler. I den første hekkeperioden trenger fuglene ro for å få tilknytning til sitt eget reir, og spesielt
under egglegginga. Over mange år
har det dessverre vist seg økende ferdsel i områder der fredede fuglearter
hekker, og akkurat i den tiden fuglene
trenger mest ro; nemlig i etableringsfasen.
Tidlig på vårvinteren kommer de
første såkalte fuglevennene til
utmarksområdene våre. Det er fint at
folk viser interesse for naturen og det
som er i den, men dessverre er det
ikke alle som ferdes med rent mel i
posen. Noen mener at vi overreagerer
når det gjelder mistenksomhet i slike
tilfeller. Det kan godt være rett, men
ikke uten grunn. Det er dessverre
meget vanskelig å kunne bevise overtramp i slike tilfeller - det skal da både
tid og midler til for å følge opp.
Fra sesongen 2001 er det funnet
egg fra fredede fugler helt nede i Tyskland. Under etterforskningen er det
kommet fram at noen av eggene kommer fra reir på Lovund og Røst i
Nordland. Så våre antakelser over år
er ikke ubegrunnet, og det er neppe
bare denne ene gangen heller. Vi har
tidligere anmeldt på mistanke, uten at
det har ført til noe konkret beslag.

Så lenge det foreligger en fredningsbestemmelse, så er den til for å
følges, selv om noen av oss mener at
bestanden av ørn, hubro og oter har
vokst seg for stor. Det kan også være
rett, men så lenge fredningsbestemmelsene verner disse artene, må det tas
hensyn til det.
Min oppfordring til alle kystbeboere er å TA VARE PÅ NATUREN
RUNDT DEG - DEN ER GANSKE
SÅRBAR. Vær oppmerksom på unaturlig ferdsel og oppførsel fra folk som
ferdes i vår fine Helgelandsnatur.
Ikke alle er her med gode hensikter.
Jeg ønsker en fin vår og en varm sommer for oss alle!

Kommunal Informasjonsavis
for Lurøy
Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune
Opplag 1400
Abbonnement utenfor Lurøy:
kr. 50,- pr. år
Redaksjon: Cato Rødsand
(ansvarlig redaktør)
Karl-Ole Olsen

Menighetsblad
for Lurøy og Træna
Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådene
i Lurøy og Træna
Redaksjon: Torfinn Nilsen
8766 Lurøy
TRYKK: RØNNES TRYKK AS

HVORDAN HAR DU DET?
JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR
• Sliten og utbrent
• Angst og depresjoner
• Øresus og hørselsproblemer
• Lymfedrenasje
• Kroppsbalansering

• Muskel- og leddsmerter
• Hodepine, bihuleproblemer og migrene
• Astma, allergier og luftveisproblemer
• Avslapping og velvære

MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN
INGEN APPARATER

Reiduns Naturterapi
8740 Nord-Solvær
Timebestilling tlf. 906 43 751

polaritetsterapaut
naturmedisink aromaterapaut

