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Stor redningsøvelse
Helse,
sosial

&
omsorg
Side 12–20
Sist sommer ble tidenes
største redningsøvelse
gjennomført på Tonnes
i Lurøy. Det opplyser
helse- og sosialsjef Kolbjørn Aasvik. Det var
Norsk Luftambulanse
som regisserte øvelsen,
som ga ny erfaring til et
stort korps av deltakere.
SE SIDE 17 og 20
Sykepleier Hildegunn Sund og
lege Asgeir Johannessen tar
seg av en ”skadet”, mens det
øvrige hjelpeapparatet gjør
seg klar i bakgrunnen.
Foto: Kate Sørvik
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Ordførerens side
Ungdomsråd
I forrige nr. av Steinkjerringa antydet jeg
at kommunestyret ville opprette et eget
råd for ungdom i kommunen. Lurøy ungdomsråd er nå opprettet, og de valgte
representantene er i skrivende stund innkalt til konstituerende styremøte.
Lurøy ungdomsråd består av 6 medlemmer, med ett medlem fra hver av
ungdomsskolene. Kvarøy, Nesøy og
Hestmannøy velger felles representant til
rådet. Alle skal ha personlige varamedlemmer.
Rådet har som formål å være ungdommenes «talerør» og skal gjennom sitt arbeide
fremme barns og unges interesser i saker
som kan bedre deres vilkår i Lurøy. En
representant av rådet har fått møte- og
talerett i alle saker i kommunestyret.
Likeså har den enkelte kretsrepresentant
møte-, tale- og forslagsrett i lokalutvalget.
Ungdomsrådet har av kommunestyret
fått en økonomisk ramme for 2003 på kr.
75.000,-. Pengene skal gå til rådets drift
og til egne tiltak for ungdommen i kommunen. Arbeidsoppgavene er som følger:
• Øke trivsel for ungdom i Lurøy
• Bidra til at barns og unges interesser
blir ivaretatt i forbindelse med saker
som er til administrativ og politisk
behandling:
– å skape identitet til egen kommune
– et godt utdannings- og fritidstilbud
– å skape kontakt mellom ungdom fra
ulike steder i kommunen
• Ta initiativ i ungdomssaker
• Forvalte de midler kommunestyret
avsetter i budsjettet til rådets disposisjon
• Markedsføre Lurøy ungdomsråd som
«ungdommenes eget organ»
• Holde seg orientert om politisk aktivitet i kommunen
Som vi ser, har ungdomsrådet fått mange
og krevende oppgaver. Til sitt arbeide
trenger rådet både administrativ og politisk støtte og hjelp. Dette vil bli gitt etter
rådets eget behov.
Det er imidlertid svært viktig at dere
ungdommer i kommunen slutter opp om
rådet ved å komme med innspill på
saker, holde dere orientert om rådets
arbeide og i det hele tatt støtte opp om
rådet.
Det er jo til vår alles interesse at barn og
unge trives i Lurøy. Ja, trives så godt at
de for alltid vil være lurøyfjerdinger. Jeg
ønsker de valgte representantene lykke
til med et krevende arbeid.

Godt nytt år!
Den kommunale
tjenestepensjon
Lurøy er stevnet av LO og Norsk Kommuneforbund i forbindelse med at vi har
skiftet tjenestepensjonsselskap. Da dette
kan virke foruroligende for tidligere og
nåværende kommunalt ansatte, vil jeg
redegjøre for saken i Steinkjerringa.
Fram til 01.01.01 hadde alle kommunalt ansatte, foruten lærerne, sin tjenestepensjon i Kommunenes landspensjonskasse (KLP). Lærerne har pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Ved tariffoppgjøret våren 2000 ble det så gjort
mulig å skifte pensjonstilhørighet for alle
bortsett fra sykepleierne. Pensjonsrettighetene er imidlertid tariffestet og likelydende uansett hvilket selskap en bruker.
Høsten 2000 ble det fra Lurøys side
sondert og bedt om anbud så vel fra KLP
som de øvrige private pensjonskasser.
Tilbudene viste at Vital var det rimeligste
selskapet for kommunen. For nåværende
og tidligere ansatte i kommunen ble det
derfor skifte av selskap fra og med
01.01.01. Prosedyrer for slikt skifte ble
fulgt, og de nødvendige informasjoner
ble gitt. Fra kommunenes hovedorganisasjon - Kommunenes sentralforbund (KS)
- ble det meddelt at slikt bytte av pensjonsselskap ikke var tariffstridig.
Hovedgrunnen til at de private pensjonsselskap er/var billigere, er at KLP
regner premien av det gjennomsnittlige
lønnsnivået for alle kommuner og fylkeskommuner på landsbasis, mens de private selskapene regner premien ut fra det
faktiske lønnsnivået i hver enkelt kommune. Dette har i realiteten medført at
de kommunene med lavest gjennomsnittlig lønnsnivå - dette er gjerne distriktskommuner som ikke har behov for et
høyt antall spesialstillinger – har gjennom pensjonsbetalingsordninga subsidiert fylkeskommuner og større sentralt
beliggende kommuner. Dette er i tillegg
til at det blir dyrere for oss i Lurøy, også
høyst urettferdig. Erfaringer fra disse to
årene viser at kommunen har hatt ca. 2
mill kr. pr. år i lavere pensjonspremie.
Pensjonsfondet på ca 37 mill kr. ble i
2001 overført til Vital. Fondet øker som
lovfestet, med 3,4 % pr. år. Vi har også
lagt til side vår tidligere eierandel i KLP (
ca. 1 mill kr). Dette fordi kommunen har
bestemt at dersom det igjen skulle bli
rimeligere for oss å ha tilknytning til
KLP, så vil vi flytte rettighetene og for-

pliktelsene tilbake. Vi er imidlertid enda
eiere i KLP med andel og fond som tilsvarer sykepleiernes rettigheter.
Høsten 2001 stevnet LO de 11 første
kommunene som skiftet fra KLP til private pensjonsselskap. Disse kommunene
hadde, i motsetning til Lurøy, flyttet selskap før det ble gjort mulig ved tarifforhandlinger. Rettssaken ble avholdt våren
2002 og kjennelsen forelå i oktober samme år. Disse kommunene tapte saken på
to vesentlige forhold. Det ene var at de
skiftet selskap før tariffen åpnet for dette. Det andre var at å regne pensjonskontigent bare for en enkeltkommune gav et
for lite antall personer slik at det var
kjønns- og aldersdiskriminerende. Hvor
mange kommunalt ansatte som skal til
for at dette ikke skal bli kjønns- og
aldersdiskriminerende, har ikke arbeidsretten uttalt seg om. Det er dette partene
nå strides om. Vedrørende dette siste forhold er Lurøy, sammen med 52 øvrige
kommuner og KS, stevnet for arbeidsretten. Alle de 53 kommunene har advokatbistand fra KS. Det foregår nå drøftinger
om et eventuelt forlik. Fra partenes side
er dette prinsipielle spørsmål som snarest bør få sin avklaring.
I mai i fjor ba Stortinget om at Regjeringa måtte legge forholdene til rette for
fri konkurranse vedrørende tjenestepensjon. Dette på grunn av at det i dag bare
er offentlige selskap som KLP som kan
regne forsikringer på gjennomsnitt mellom kunder. De øvrige selskap må regne
premie for hver enkelt kunde. Regjeringa
har nedsatt en banklovkommisjon med
sikte på å endre lovverk med hensyn på
dette. Kommisjonen vil legge fram sin
innstilling i løpet av mars. Denne lovendringa vil trolig ikke kunne bli behandlet
av Stortinget før til høsten. I mellomtiden har de private selskap søkt Finansdepartementet om de samme dispensasjoner som er gitt KLP. Departementet ga
før jul dispensasjoner som sies å være
«tilstrekkelige». Dette bestrides av LO.
Som dere ser er det mange innfløkte
momenter i saken. Alle parter er enige
om å få et system som verken vil være
kjønns- eller aldersdiskriminerende. Det
er altså dette striden står om. Uansett
hvordan det går med saken, vil jeg på
nytt understreke at dette ikke vil ha konsekvenser for den enkeltes pensjonsutbetaling eller pensjonsrettigheter forøvrig.
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Lurøy kommunes
budsjett for 2003
Generelt
Også i år ga det framlagte statsbudsjettet store innstramninger
for kommunene. Totalt med ca. 6 milliarder kr. I forhold til
mange distriktskommuner, kom vi i Lurøy heldigvis nokså godt
ut. For Lurøy ble innstramningen ca. 3 millioner kr. i forhold til
påtvungne økte driftsutgifter (lønns- og prisstigning m.m.).
Det er en vanskelig oppgave å skulle foreta innsparinger og
innskrenkninger år etter år, som både er rettferdige og som i
minst mulig grad reduser kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne. Kommunestyret har heldigvis gått inn for fortsatt
desentraliserte tjenester. Vår geografi tilsier jo dette. Selv med
besparinger ved tilbuds- og anbudsløsninger av forskjellig art,
desentraliserte styringssystemer m.m., synes det i økende grad
å legge større arbeidspress på kommunalt ansatte. Dette
bør/kan ikke fortsette!
Det var for øvrig gledelig at fylkesmannen forhøyet skjønnstilskuddet med en mill. kr. for bygging av nytt administrasjonsbygg.
Drift
For 2003 er det budsjettert følgende nye driftstiltak:
Ungdomsråd
kr. 75.000,Valg
” 100.000,Økt tilskudd til BraPro
” 70.000,Økt brøyteberedskap
” 80.000,Kjøp av plenklippere
” 75.000,Opparb. av gravgårder
” 350.000,Økt lønnstilskudd
til Kirkelig Fellesråd:
”
60.000,Følgende tiltak er tatt bort:
Kirken ved Kirkelig Fellesråd får fra og med i år dekket
skyss- og telefonutgifter til prestene. Dette medfører en innsparing på kommunen med kr. 150.000,-. Kommunen har overtatt
medansvar vedr. kirketjenerstilling i Aldersundet, som medfører en redusert overføring til fellesrådet på kr. 100.000,-.
Investeringer
Samlede investeringer er på 26,330 mill. kr. Disse dekkes inn
med 1,840 av kommunens handlefrihet. Lån på vanlige vilkår
4,700, ekstraordinært lån på 8,500 samt spesielle gunstige statslån for vedlikehold skoler og bygging av psykiatriboliger på til
sammen 4,940. Momskompensasjon basseng er satt til 0,500,
statstilskudd basseng 1,250 samt privat tilskudd basseng 2,200.
Lån av næringsfondet til Lovund vannverk er på 1,050 og statstilskuddet til dette vannverket er 0,450. Salg av Aldersund barnehage er kalkulert med 0,500 og til slutt er 0,400 er tatt av tidligere ubrukte lånemidler. Overstående tall er i millioner kroner.
Følgende investeringer er vedtatte for 2003
(tallene i mill. kr.):
Svømmebasseng Lovund
6,000
Se merknad 1
Asfaltprogram
0,400
Vannverk Tonnes og Aldersund
1,000
Se merknad 2
Vannverk Lovund
1,500
Kloakkprogram
0,400

Brannpumpe
Havneprosjekt
Aldersund barnehage
Omsorgsboliger psykiatri
Ekstra vedlikehold skoler
Utskifting eternittrør Sleneset
Nytt administrasjonsbygg
Konsvik helsestasjon
Oppvekstsenter Kvarøy

0,050
0,200
1,500
2,940
2,000
0,400
9,500
0,400
0,040

Se merknad 3

Merknad 1: Til Lovund svømmebasseng er det bevilget penger i
2001, 2002. I tillegg til bevilginga i år er 4 mill. kr. vedtatt for
2004. Dersom det gis tillatelse fra STUI til å starte opp bygginga
av bassenger i år, er det kommunestyrets mening at dette vil bli
gjort. Bassenget vil da stå ferdig i løpet av 2004.
Merknad 2: For å fullføre vannverkene på Tonnes og Aldersund
er en mill. kr. bevilget for hvert av årene 2004 og 2005.
Merknad 3: Til havneprosjekt er kr. 1,500 mill. kr avsatt fra og
med 2004 til og med 2006.
Som en ser er investeringsnivået for 2003 historisk høyt.
Dette skyldes i hovedsak nytt administrasjonsbygg som kommer i tillegg til det som var planlagt i tidligere langsiktige økonomiplaner. Kommunestyret har dermed valgt å få et tidsmessig bygg på Onøy, i stedet for å måtte investere flere mill. kr. til
vedlikehold og pålagte brann- og miljøinvesteringer ved de
gamle byggene på Lurøy. Besparelser ved samlokaliseringen
som her vil skje, vil på sikt ta en god del av investeringskostnadene. I tillegg vil en også få tilrettelagt betingelser for et enda
bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Nærheten til administrasjonshuset for lurøyfjerdingene, som ikke bor på Onøy/Lurøy vil
også bli lettere.
Jeg har registrert kritiske røster som mener at kommunestyrets enstemmige budsjettvedtak for 2003 har et for ekspansivt
investeringsbudsjett. Vi har nok «strukket strikken» langt i år,
men ikke lengre enn forsvarlig. Et slikt investeringsår er da også
unntaket i vårt langtidsbudsjett.
Jeg vil imidlertid si som oppfinneren og forretningsmannen
Henry Ford:
«Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes
til å tjene mer penger, men i at pengene kan settes inn
for å forbedre livet».
Sleneset, 13.02.03
Steinar Joakimsen
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Solfest

i Lurøy/Onøy
barnehage
Tekst og foto: Cato Rødsand

Midt i februar feiret barn og voksne i Lurøy/Onøy barnehage at sola
er tilbake. Det er tre år siden barnehagen har hatt ei slik feiring, og
i år kom den i stedet for karneval.
I dag har det vært mange glade
ansikter å se, sier styrer Inger Lise
Bråten.
Steinkjerringas utskremte måtte
loses inn kjøkkenveien, fordi garderoben for anledningen var
omgjort til innendørs badeplass.
Her hadde de voksne fylt opp et
solid plastbasseng på 2x3 meter
med godt temperert vann. Storavdelingen var blitt til solstrand med
palmesus, ballonger og girlandere,
og både store og små gikk sommerlig kledd.
Etter den populære badinga,
ble det servert soldrinker, pølser
og marsipankake fra ”utsalgsboder” rundt omkring i barnehagen.
Dans til salsamusikk ble det også
tid til, før foreldrene ble invitert
et stykke ut på dagen. At solfesten falt godt i smak hos de 22 barna, hersket det ingen som helst
tvil om. Et par timer etter at vi
forlot, fikk vi telefon om at baderunde nummer to var gjennomført! En dag barna garantert vil
huske.

Aktiviteten på ”stranda” var upåklagelig.

Populært med solfest og bading i eget
”basseng”.

Berit’sBlomster
8762 Sleneset

Kranser, gravpynt, buketter,
Mandag stengt
(ring gjerne mobil)
dekorasjoner, sammenTirsdag/onsdag/
plantninger,julepynt, stearinlys fredag 10 - 16
Torsdag 10 – 14
og strikkegarn m.m.
Lørdag 12 – 14
For bestilling ring 75 09 42 39 eller 90 02 38 67
Ei kjempesvær marsipankake til
solas ære fikk føtter å gå på.

BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN!
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Ytre Helgeland likningskontor:

Nye åpningstider
Ved: Synnøve Grønås

Fra 1. februar 2003 har
likningskontoret følgende åpningstider:
Mandag – Onsdag –
Torsdag – Fredag
Ekspedisjonstid:

0900 – 1430

Telefontid:
15. sept. – 14. mai
15. mai – 14. sept.

0800 – 1545
0800 – 1500

Tirsdag
Ekspedisjonstid:
Telefontid:

Stengt
0800 – 1200

Nytt telefonnummer:
Nytt Faksnummer:

75 06 36 50
75 06 36 51

Erik Berntsen er i Sandnessjøen hver tirsdag og i Træna annenhver onsdag.

Lurøy biblioteks
hjemmeside
(luroy.folkebibl.no)
Ved Cato Rødsand

Bibliotekets hjemmeside er i stadig utvikling, opplyser biblioteksjef Rita Karlsen. Nå
på nyåret har det skjedd en hel del, bl.a. ny
side om musikklivet i Lurøy. Meningen er
at kor og korps skal få lenker til sine egne
sider med tekst og bilder, og her er det viktig at foreningene selv tar initiativ til å være
med på utviklinga.

Steinkjerringa
Fellesavisa «Steinkjerringa og menighetsbladet» har vært lagt ut på denne
sida i et år nå, og vi får tilbakemeldinger om at folk er inne for å lese
den, sier Rita Karlsen. I tillegg har vi
lagt lenker til skolene i Lurøy, lokalavisene, de forskjellige funksjonene i
biblioteket, lokalhistorie, slektsforskning, osv. I mangel på ei kommunal
hjemmeside, håper vi at luroy.folkebibl.no kan være litt til nytte for
interesserte. Dette arbeidet tar tid,
og det er begrenset hvor mye tid vi
kan avse til dette formålet, sier Karlsen til slutt.

Sekkert vårtægn
N

ån tenke på tjelden, vipæ og gåsbuen som
sekre vårtægn her ute i havgapet, mens anner
tenke på krokus, hestehov og kvitveis. Alle har vi
vårres særegne vårtægn – nokka som førrtæl oss at
naturen er i ferd med å skifte ham.
I vårres nordlige landsdel er vi vant med at naturen
«bråvåkna» berre på nån daga, og då veit vi at vårn e
her. At dæ fortsett mæ snyelinga heilt tell ut i mai
og juni, tar vi’kje så tungt, for dæ e vi også vant tell.
Snyen smelta, bekkan går over sine bredda, hundskiten kjem fram i vegkanten og vi oppdaga søppel
her og der. Då eg va ung, bynte vi å spæll mynt på
stekka på den her tida a’ året. Kan minnes de store, skjetne og våte femøringan så lå i «potta». Vi
resta de opp og kasta krona og mynt. Jauda, vår’n
har sine sekre tægn. Naturen våkna tell liv, og dæ
gjer vi menneskja og.
Så kjem tida for blåveis, snyklokka, påskelelja og
hårkaill, og då e vi heilt sekker. Førr ikkje å snakke
om rødsildra, som e fylkesblomstern tell Nordland
fylke. Den blomstra ju utover både vårn og sommarn, ette som isen smelta. E vi heldig, så finn vi
gåsunga tell påske og kan sett primula i små vassglas tell pynt på bordet. Jau da, natur’n med alle
sine fasetta e mæ oss og rundt oss i dæ evige kretsløp.
Sånn høvelig utpå vårn kjem skattemyndigheitas sølvgråe
plastkonfolutta dættanes ner i postkassn te folk. Då ska «netto gevinst og tap» gjøres opp på tru og æra. Så går vi nu i
spenning fram tell kravet om ræstskatten e et faktum. Eller
kanskje du e så heldig at du får igjæn?!
E veret godt, kan du opplev korpsmusikk ætte vegan allerede
i april. For då e opptrappinga fram mot nasjonaldagen i full
gang. Første gången vi marsjere om vår’n e vi «just så bjyllsauen på vårslæpp», va det en kar så spøkefullt bemerka.
Men når dæ e blidd ei æra å få spæll i korps, ja då tåle vi ein
spøkefull kommentar. No tar vi «Gammel jegermarsj!» sei
dirigenten, og vi gnir fengran litt varm før dæ står tell. Triolan sett sånn passelig på slutten, men tell 17. mai, ja då e alt
på plass – trur eg.

• 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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Lurøys

Tonnesrevyens Lars Petter Østrem i
kjent positur fra ei forestilling på Lurøy
for noen år siden.

KULTURPRIS 2002
Tekst og foto: Cato Rødsand

Kulturprisen i 2002 gikk til Tonnesrevyen, og det var Svein Martin
Hopaneng og Lars Petter Østrem
som mottok prisen i kommunestyrets desembermøte på Sleneset.
Under overrekkelsen, sa ordfører Steinar Joakimsen at i 2002 har
vi en kulturprisvinner som gjennom mange år har gjort seg meget
positivt bemerket, så vel i Lurøy
som utenfor kommunens grenser.
Med skjemt og abligøyer, men
også med ettertankens karakteristikker har prisvinnerne gjort seg
bemerket gjennom de siste 15 år.
I fjor tok de en pause, og i stedet opptrådte de sammen med
revypersoner fra Glomfjord og
Alstahaug. I år satte de opp sin
14. forestilling, fortsatte Joakimsen i sin tale til prisvinnerne.
Pionerene i revyen er Svein
Martin Hopaneng, Lars Petter Østrem og Ole-Petter Johannesen. I
den første tida var det særlig loka-

le forhold og lokale personer som
var tema. Etter hvert har innholdet i sketsjer og sanger fått et mer
allment preg. Dette har nok også
med at antallet deltakere i Tonnesrevyen over tid er blitt utvidet.
De siste år har gruppa også
besøkt andre kretser i kommunen
og deltatt på festivaler. De har
sågar også vunnet en av konkurransene på «Nordnorsk humorfestival» i Glomfjord.
I dag består gruppa av Lars Petter, Svein Martin og Ole-Petter,
Mari-Ann S. Sivertsen, Ronny Hopaneng, Wenche Johnsen og Stig
Teigen.
Vi har som sagt en meget verdig vinner av kommunens kulturpris i år også, sa ordfører Steinar
Joakimsen. En vinner som til de
grader skaper humør og trivsel. Vi
ser fram til fortsettelsen. For som
Svein Hopaneng sa til Rana Blad i
høst: «Vi er alle sammen under 50
år, så vi har mange år igjen».
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Nye hurtigbåter til «Nordlandsekspressen»

Her er «Børtind» allerede kommet på vannet ved verftet i Australia (foto: OVDS).
Ved Bjarne Nilsen, Onøy

I juni settes inn to nye hurtigbåter
på «Nordlandsekspressen», hvis alt
går etter planen. Hurtigbåtene bygges i Australia og skal hete «Børtind»
og «Steigtind». De to båtene skal
annenhver uke bytte på å gå strekningen Bodø-Sandnessjøen-Bodø og
Bodø-Svolvær-Bodø.
Lengde og bredde på båtene er
henholdsvis 41,5 meter og 11,6
meter, og de tar 216 passasjerer og
30 paller last. Hver båt har to moto-

rer på ca. 3100Hk vannjet og går
med ca. 35 knop i servicefart.
Siden båtene går 4-5 knop raskere
enn dagens båter, blir det antakelig
ruteendringer. Komforten om bord
blir veldig bra, med ganske stor
kiosk med bra serveringstilbud, lekerom med video for barna, bagasjerom og flere toaletter. Det er tørrskodd evakuering fra båtene, og systemet OVDS har valgt er irske RFD.
De nye hurtigbåtene er egentlig
ferdig i midten av januar, men de
skal testes i et par måneder før de

«SVIDD NEGER»
slippes i april
Ved Cato Rødsand

Året 2003 vil sette rekord for norsk
film på kino. Det blir kanskje for
mye av det gode, skal vi tro filmmiljøet. I år slippes minst 20 norske filmer, og blant dem finner vi ”Svidd
neger” som har Norges-premiere fredag 11. april, blant annet på Mo i
Rana.

Før-premiére på Onøy?
Det vanlige er at man holder før-premiére på stedet der filmen ble tatt
opp og skuespillerne bodde under
opptakene. Det sier produsent
Erling Falch (Filmfalken) som står
bak ”Svidd neger”. Opptakene fore-

gikk jo på Onøy høsten 2002, men
det er ennå ikke avklart om før-premiéren vil finne sted på Onøy eller
på Mo i Rana. Vi jobber med saken,
sier Erling Falch til Steinkjerringa.
Lista over filmpremiérer i 2003 er
lang, og inneholder bl.a. disse:
«Salmer fra kjøkkenet», «Olsenbanden Jr. går under vann», «Jonny
Vang», «Ulvesommer», «Syvende himmel», «Gunnar goes comfortable»,
«Slipp Jimmy Fri», «Bare på jobb»,
«United», «Svidd neger», «Bazo»,
«Play», «Fia og klovnene», «Plan B»,
«Buddy», «Lille Frøken Norge», «The
Beautiful Country», «Kaptein Sabeltann», «Mors Elling» og flere til.

fraktes med tungløftskip til Norge.
Frakten til Norge tar 7-8 uker og
ankomst er beregnet midt i mai.
PS!
Jeg har fått tilbud om å reise gratis
fra Onøy til Bodø og tilbake, som
belønning for at jeg var med på å
foreslå til OVDS båtenes navn, som
ble ”Børtind” og ”Steigtind”.
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Årsmelding fra Lurøy Bibliotek
Bibliofil database/arbeid
mot skolene.
I løpet av 2002 er det stort sett bare
nye bøker som er katalogisert. Små
ressurser og mange oppgaver er
grunnen til dette.
Et unntak er samarbeidet med
Konsvik skole, der nesten alle barneog ungdomsbøkene er lagt inn i
løpet av året. Bøkene er blitt sendt
hovedbiblioteket, katalogisert og
returnert – begge veier med leilighetsskyss. En tungvint måte å arbeide på, men den eneste mulige når
der ikke er personalressurser.
Det er nå avtalt samme type samarbeid med Aldersund skole, og dette starter snarest.
Ved Lovund og Moflag skoler
gjenstår ennå å få katalogisert deler
av samlingen. Også her er dette
ugjort p.g.a. små personalressurser.
Dette skal nå ivaretas på samme
måte som for Konsvik og Aldersund
skoler. Biblioteksjefen frikjøpes til
dette arbeidet av skolene.

Elektronisk utlån
Fungerer bra. I løpet av året har to
avdelinger gått over fra tegnbasert til
nytt grafisk utlån.
Fordelen med dette er at utlånet
blir mer korrekt fordelt avdelingsvis

og på barn og ungdom. De to andre
skal ta dette i bruk så fort som
mulig.
På Sleneset er det satt opp ny
maskin, så filialbestyrer har vært
uten bibliofil en stund. Programmet
er nå lagt inn igjen og opplæring på
den nye grafiske modulen gitt.

Bredbåndsprosjektet
Biblioteket har i 2002 vært med i
bredbåndsprosjekt i regi av fylkesbiblioteket i Nordland – ”Nordlandsnettet” Dette har vært både lærerikt
og spennende, men ganske tidkrevende. Internett er etter hvert blitt
et viktig arbeidsredskap, og med
bredbåndets hastighet har arbeidet
vært en drøm, også sett i forhold til
at vi bare har to ISDN-telefonlinjer
på Salta.
Målet i perioden var å få koblet
opp administrasjonen på Lurøya,
men da kommunen har inngått samarbeid med Catch Communication
ble ikke dette noe av.
Ellers ble videokonferanseutstyr
stilt til disposisjon, og i starten ble
det kjørt flere demonstrasjonsrunder
i bruk av utstyret – både for forskjellige yrkesgrupper, administrative
ledere og privat næringsliv.
Etter hvert ble også en del møter
og flere kurs avholdt. Men denne

formen for møter/kurs er ny for de
fleste, så dette mener jeg er en prosess som må modnes.
En stor fordel for en liten kommune, er at grupper som ellers ikke får
den faglige oppdateringen av budsjettmessige årsaker, kan få det via
dette utstyret. Men det kan selvfølgelig ikke erstatte alle typer kurs.
Lurøy kobles ut av «Nordlandsnettet» i slutten av januar 2003, da prosjektperioden er over. Kommunen
skal med det første kobles opp i det
nye bredbåndet.
En kommentar til slutt – dette har
tatt mye tid av en i utgangspunktet
liten ressurs, men som sagt spennende og lærerikt har det vært. Utstyret
som ble innkjøpt av prosjektet –
videokamera og router, må returneres da Lurøy går ut før prosjektperioden er over.

Utlån til eldre
Den nye sykeordningen med utnytting av restarbeidskraft er utnyttet i
hovedbiblioteket store deler av året,
og har vært til stor nytte i biblioteket.
Menighetens besøkstjeneste ivaretar i dag utlån på Lurøy og bringer
og henter bøker til de eldre som
ikke kommer seg til biblioteket selv.
På Sleneset ivaretar filialbestyrer
denne tjenesten. Et bra tilbud til de
eldre.

Samarbeid
Helsestasjon/venterom
legekontor
På Sleneset, Lovund og Lurøy er det
satt ut bokkkasser på venterommene
som et tilbud, mens folk venter på å
komme inn til helsesøster/lege.

Samling filialbestyrere
Utgangspunktet er to samlinger pr.
år, men dette veksles også med
besøk/veiledning av biblioteksjef på
filialene.

Møter/kurs
I.f.b. bredbåndsprosjektet har biblioteksjefen deltatt både i teknisk- og
innholdsforum i prosjektet. Årlige
faste møter som biblioteksjefen deltar på er samråds- og biblioteksjefmøter.
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Nordland fylkesbibliotek arrangerer også en del faglige kurs der biblioteksjefen har deltatt.
Filialbestyrerne har deltatt på kurs
emneportaler og fjernlån på samlingen i høst, via videokonferanseutstyr.
Universitet i Oslo avholdt i høst kurs
via videokonferanseutstyr - informasjonssøk på Internett, der skolebibliotekaren fra Onøy/Lurøy skole og
biblioteksjefen deltok. På dette kurset var også deltakere fra Herøy
kommune her i Lurøy.
Filialbestyrer på Sleneset deltok i
høst på et seminar i regi av HiNe,
med tema kulturtilbud til psykisk
utviklingshemmede.
For tiden arrangerer HiNe en
kursrekke i skolebibliotek, der skolebibliotekar Onøy/Lurøy og biblioteksjefen deltok..
Og til slutt tar biblioteksjefen
nettbasert videreutdanning i informasjonssøk på Internett i regi av universitetet i Oslo.

Arrangementer/aktiviteter
Verdens bokdag, seniorsurf og
adventskos i biblioteket er blitt fast
arrangementer på alle bib. i Lurøy. I
tillegg har vi hatt forfatterbesøk og
utstillinger og besøk av skolene.

Utlånet
Utlånet av bøker/media har gått litt
ned dette året. Dels skyldes dette
nedgang på bokbussen og en liten
nedgang på alle bibliotekene i kommunen. Dette er foreløpig ikke alarmerende, selv om målet er å øke
utlånet. Se for øvrig neste punkt.

Samarbeid med skolene
Biblioteket har invitert alle skolene
til å være med i et samarbeid, der vi
legger ut på nettet elevenes bokanmeldelser. Dette kan kanskje gi
andre elever lyst til å lese akkurat
den boka som er anmeldt, og det
lokale perspektivet mener jeg er en
viktig faktor i denne sammenheng.

Bibliotekets hjemmeside
I starten av 2002 la biblioteket ut
egen hjemmeside for Lurøy biblio-

Redaksjonen
mottok hele
31 løsninger
på Steinbiten
4/2002.
Av
disse var det
24 som stemte helt med
forfatterens
fasit.
Det
betyr vel helt
klart at kryssordforfatteren begynner
å få litt svung
på
sakene!
Ta forresten
en titt på første utgave av
«Steinbiten» i
2003, og kanskje er det
nettopp DU
som drar av
gårde
med
premie ved
neste
trekning!
Hovedpremien denne gangen går til Line K. Skjæran,
8735 Stokkvågen. Hun får tilsendt ei flott trepramme i
miniatyr med ”Steinbiten
2002” svidd inn på speilet.
Pramma er sponset av BraPro.
I tillegg får Hans Sund,
8766 Lurøy og Anne Gunn
Sjøholt Wiik, 8766 Lurøy hver
sin eske konfekt. Konfekten
er velvillig sponset av Kvarøy
Handel AS og Lurøy Handel.
Vi takker for deres støtte!

tek, og i tillegg til bibliotekfaglig stoff, rommer den etter
hvert både litt kultur, litt
musikk og har linket sammen
alle skolene med egne hjemmesider. Og ikke minst – Steinkjerringa og Menighetsbladet ble
lansert på nett for første gang i
2002 via bibliotekets hjemmesider.
Et hektisk og aktivt år med flere spennende ting i boks.
Rita Karlsen, Biblioteksjef

INDRE
KVARØY
1928?
Ved Knut Haugen

Den norske flygeren Lutzow-Holm
landet i sjøen ved Indre Kvarøy natt
til 29. mai 1928 med sjøflyet F 36.
Han var da på vei til Svalbard for å
delta i letingen etter italieneren
Nobile som var forsvunnet med luftskipet «Italia».
Lutzow-Holm og hans mekaniker
fikk hjelp av lege Ræder-Hytten som
var på stedet med sin motorbåt, og
fikk hentet bensin på radiostasjonen
på Tonnes. De dro videre mot Bodø
etter en stopp på 3 timer.
Er det noen som har hørt om dette, har bilder av flyet og/eller har
annen informasjon, er jeg takknemlig for det. Ta gjerne kontakt på
telefon 75 16 28 31 eller skriv til
Knut Haugen, Alternesveien 16,
8616 Båsmoen.
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Onøy/Lurøy skole
vedlikeholdes

Her gjør Rune Henningsen klart for å kle
panel under raftene på vestveggen.
Tekst og bilde: Cato Rødsand

Lurøy kommune har tatt opp såkalt
rentekompensasjonslån til ekstraordinært vedlikehold av skolene, og nå
foregår arbeidene ved Onøy/Lurøy
skole for fullt. Det opplyser bygningssjef Jan Brattland ved utbyggings- og næringsetaten. Det er den
gamle delen fra 1965 som nå vil
framstå i ny drakt, ved at nye vinduer settes inn og veggene får ny kledning. Det er satt av i alt kroner 750
000 til prosjektet.
Gammelskolen har vært kledd
med asbestplater, og disse blir forskriftsmessig fjernet, før den nye
bordkledningen kommer på. Vestveggen var så pill råtten at vi kunne
bruke støvsuger for å få ut restene,
sier snekkerne Rune Henningsen og
Tore Kristiansen. De er ansatt hos
Sleneset Trelast AS, som utfører det
ekstraordinære vedlikeholdet ved
Onøy/Lurøy skole.
Etter en kort pause, vil arbeidet
fortsette til hele barneskoledelen er
ferdig vedlikeholdt, og det er elever
og ansatte ved skolen svært tilfredse
med. De merker allerede at rommene er blitt varmere, og det ligger forhåpentligvis mye energisparing i det-

te. Når østveggen står ferdig med
nye hoveddører, vil skolen ha fått en
sårt tiltrengt ansiktsløfting.
Rektor Turid Sjøholt sier til Steinkjerringa at de er så fornøyde som
det går an å bli. Dette er jo å betrakte som reparasjoner på grunn av
manglende vedlikehold gjennom de
38 årene som er gått siden skolen
ble bygget. Vi har hatt det fryktelig
kaldt, sier Sjøholt, men nå ser vi at

Tore Kristiansen forer vinduer på et
klasserom etter at røstveggen mot
nord er ferdig utvendig.

det blir orden på sakene. Det er
også gledelig at jobben gjøres ferdig
både utvendig og innvendig, sier Sjøholt, som roser snekkerne for at de
jobber godt og er svært dyktige.
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«Steinbiten»
«Steinbiten»
X-ord med protactinium og skuffemøbel med skriveklaff

Hele 31 løsninger denne gangen, og det er
ny rekord! Her kommer en ny utfordring.
Kvess blyanten og ta opp kampen mot
VANNRETT:
1. Produserer biler
14. Tall (omv.)
15. Bibelsk navn
16. Syrlig plante
17. Glad
18. Popgruppe
21. Purke
22. Vokaler
23. Produksjonsmidler
28. Hav
29. Utløp
30. Navn
31. I stykker
33. Adm. leder
37. By i Sveits
38. Brødfabrikk
41. Skjære
44. Flåte
45. Skuffemøbel

«Steinbiten». Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 15. mai
2003. Har du riktig løsning, er du med i

med skriveklaff
47. Dyr (omv.)
50. Grei
52. Artikkel
53. Høytidelig
57. Hylle
59. Utstyr
61. To like
63. Forkortelse
64. Avkom
65. Religion
66. Vektenhet (fork.)
67. Konkurranse
LODDRETT:
1. By i Japan
2. Oppslagsverk
3. Pol. leder
4. Fuge i båt

5. Bemanning
6. Truet land
7. Tone
8. AS (svensk)
9. Være nok
10. Virvar (omv.)
11. Ibidem
12. Myntenhet
13. Skulderslag
19. Grunnstoff
20. Rare
24. Rådgiver
Navn:

Adresse:

trekningen av 3 flotte premier. Dersom
du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere
løsningen og sende inn.

25. Hyl
26. Mynter
27. Selskap (omv.)
32. Merk
34. Tidsrommene
35. Stedsadverb
36. Tallord
39. Forstavelse
40. Kvinner og Klær
42. Protactinium
43. Hovdyr
46. Oppriktig

48. Ås
49. Nest
51. Kroppsdel
53. Uten
54. Valbjørk
55. TV-serie
56. På norske fly
58. Dikt
59. Grisk
60. Kjegle
64. Forkortelse
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Et bedre tilbud til
aldersdemente i Lurøy

Ved Kay Elena Pedersen

Andelen aldersdemente er stadig
økende. Dette ser vi også i Lurøy
kommune. I takt med en økende
levealder er det også flere som får
diagnosen aldersdemens.

Hva er aldersdemens?
Aldersdemens er en fellesbetgenelse
på flere hjerneorganiske lidelser og
en mye benyttet definisjon er denne:
”En erhvervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Sykdom-

men kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som språkevne,
læring, hukommelse og tenking.
Sykdommen er kronisk, kan ikke
kureres og forverrer seg ofte over
tid.” (K. Engedal og P.K. Haugen
1996: Aldersdemens – fakta og utfordring)

Faktatall om aldersdemens
Ifølge Engedal og Haugen regner en
med at forekomsten av demens er
ca. 5% i befolkningen over 65 år og
ca. 15% over 75 år. Dette betyr at
det finnes om lag 55 000 demente i
Norge i dag. De vanligste demenstypene er demens av Alzheimers type,
som utgjør 55-60%, vaskulært betingete demenssykdommer som utgjør
ca. 25%, alkoholdemens står for 57%, mens 7-12% er demens som følge av andre hjerneorganiske sykdommer.

Fram til i dag
Lurøy kommune har tidligere ikke
hatt noe godt tilbud til aldersdemente, noe som har vært beklagelig for
de demente og deres pårørende.

Denne situasjonen har vanskeliggjort
arbeidet for helsepersonell som yter
hjelp til demente i kommunen.

Ny demente-avdeling
Fra 6. januar i år startet arbeidet med
å etablere demente-avdeling ved Lurøy sykehjem. De fysiske endringene
på sykjehjemmet har vært tilrettelagt
tidligere og avdelingen har 5 plasser
for demente med et behov for skjermet botilbud.
Beboerne vil få et tilrettelagt tilbud ut fra den enkeltes behov. Tilbudet gis i et hjemmekoselig miljø,
som vil gi den demente ro, trygghet
og trivsel. Avdelingens personale er
en gruppe som er valgt fra sykehjemmets faste personale, og disse
har lang erfaring og interesse for
arbeidet med demente.
Vi er nå i en oppstartsfase, og
arbeidet med å få på plass ting og
innarbeide dagplaner er kommet
godt i gang. Markering i forbindelse
med åpning av den nye avdelingen
vil skje i løpet av vinteren/våren –
tidspunkt vil bli kunngjort senere.

KLØVERHEIMEN
TAKKER
Vi på Kløverheimen takker for alle hilsener og gaver vi fikk til jul. Samtidig
takker vi for alle gaver og oppmerksomhet vi fikk gjennom hele 2002. En
spesiell takk rettes til Oddøy Sanitetsforening og Bjørgunn Larsen for trivelige kvelder med forening, bingo og sang.
Med hilsen
Beboerne og personalet ved Kløverheimen
Sleneset

Haldis takker
for seg

Haldis Eliassen har slutta i jobben
som renholder i Lurøy kommune.
Etter 27 års tjeneste i kommunen
takker hun for seg, og takker så
mye for gaven hun mottok ved

avgang. Tidligere har hun jobbet
som hjemmehjelper og innenfor
HVPU, men de siste årene har hun
altså jobbet som renholder ved
(Aas) Aldersund skole.
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Pensjonistenes
venne- og
servicetjeneste
er i gang
Ved Karin S. Olufsen

Lurøy eldreråd har opprettet tjenesten der eldre og funksjonshemmede
kan få hjelp med små tjenester de
ikke klarer selv. Slike ting kan være
snømåking, vedbæring, plenklipping
og hagearbeid, skifte av lyspærer/batterier i brannvarsler, handle/hente post og annet.
I eldrerådsmøte 12. februar ble
det valgt administrator og tjenesten
kan dermed settes i gang.
Når du trenger hjelp til noe, ringer du til Pensjonistenes Venne og
Servicetjeneste på tlf 95 75 66 36.
Du kan ringe hver mandag mellom
kl. 09.00 og 12.00.
Administrator vil da ta imot oppdraget ditt, og hvis det er noe tjenesten kan hjelpe med, sende en hjelper til deg. Er det oppdrag som går
over lengre tid, f.eks. handle/hente
post, kan dere avtale hvor ofte dette
skal gjøres slik at du slipper å ringe
hver enkelt gang.
Hjelperen kommer når hun/han
har mulighet for det siden noen hjelpere er i arbeid, mens andre ennå
går på skolen. Hjelperen vil bruke
ditt utstyr der slikt trenges og du må
selv koste det som trenges for å utføre oppdraget, f.eks. maling, gjødsel,
bakevarer o.l.
Etter at oppdraget er utført, betaler du hjelperen direkte (kr. 60,- pr.
time), og skriver under på hvor mye
han har arbeidet hos deg og hvor
mye han har fått utbetalt.
De som har meldt behov i spørreundersøkelsen i fjor høst, vil administrator ta kontakt med. Likeså de
som har meldt seg som hjelpere i
spørreundersøkelsen i vinter. Er det
andre som ønsker hjelp eller vil hjelpe, kan de melde seg til tjenesten.

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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Hjelpemiddelformidlingen i Lurøy kommune

Ved ergoterapeut Torill Beate Røssvoll

Vel 500 av Lurøy kommunes innbyggere har hjelpemidler på utlån fra
Hjelpemiddelsentralen. Hvem kan få
utlånt hjelpemidler? Hvem kan du
henvende deg til, og hvordan skjer
formidlingen? Nedenfor prøver vi å
beskrive hvordan hjelpemiddelformidlingen skjer i Lurøy kommune.

Hvem kan låne hjelpemidler?
Utlån av hjelpemidler er hjemlet i
Lov om folketrygd § 10-6. Der står
det at «den som på grunn av sykdom, skade eller lyte har vesentlig
og varig (dvs. 2-3 år eller mer) innskrenket funksjonsevne i dagliglivet,
kan få stønad som er nødvendig og
hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller for å
kunne bli pleid i hjemmet».

Hvem skal du henvende
deg til?
For å få låne hjelpemidler må man
oppfylle disse vilkårene. Hvis du
mener du har behov for hjelpemidler, kan du ta kontakt med avdelingssykepleier i kretsen du bor i, fysioterapeut eller ergoterapeut. Hvis det
er behov for et enkelt hjelpemiddel,
som for eksempel rullator eller toa-

Her demonstrerer Otto Andersen gripetanga,
som er et
anvendelig
hjelpemiddel.
Den kan bl.a.
brukes til å
hente håndklær fra skapet,
eller som i dette
tilfellet til å dra
ut stikkontakten til fjernsynet.

lettforhøyer, kan det være at vi har
det på lager i kommunen. Hvis ikke
vi har hjelpemiddelet på lager, må
det søkes til Hjelpemiddelsentralen,
og det tar noe lengre tid. Avdelingssykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut kan hjelpe deg med å finne
det hjelpemiddelet du har behov for,
samt å fylle ut søknaden.

Syn og hørsel
Når det gjelder syns- og hørselshjelpemidler kan du ta kontakt med
ergoterapeut, som er syns- og hørselskontakt i Lurøy kommune.
Eksempel på dette kan være lyslupe
eller telefon med ekstra god lyd og
telespole.

Formidling og innlevering
etter bruk
Lurøy kommune har et lite hjelpemiddellager ved Alderspaviljongen
på Bratland. Det vi ikke har på lager
i kommunen, lånes ut fra Hjelpemiddelsentralen som ligger i Bodø.
Vi får levering en gang per uke, og
kommunen distribuerer ut til bruker
fra lageret på Bratland.
Når bruker ikke har behov for
hjelpemiddelet lengre, kan du ta
kontakt med avdelingssykepleier
eller ergoterapeut, som ordner med
innlevering.

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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Fellesliste mellom legene
Tekst: Cato Rødsand

Det var ikke fastlegeordningen som
kom til Lurøy, men Lurøys praksis
gjennom mange år som ble gjengs
for hele landet, sier kommunelege I,
Geir Nedgård til Steinkjerringa. Her
blir legekontoret som sådan å
betrakte som fastlegeordning.
I og med at vi har så mange kretser i kommunen, har vi gjennom
mange år vært nødt til å dele kretsene mellom oss. Det betyr at samme
lege vil dekke en eller flere kretser
over en viss periode. Derfor er det
ingen vesentlig endring i Lurøy kommune i forhold til tidligere. Hele
landet er på en måte lagt om til vårt
system.

Av rent praktiske årsaker kan ikke
en lege ha faste pasienter spredt utover hele kommunen, fordi vi er
avhengig av én legeskyssbåt. Her
blir det heller at vi gjør det så praktisk som det er mulig, ut fra de geografiske forholdene vi har. Derfor
bør henvendelser i størst mulig grad
gå til den legen som har kontordagene i vedkommende krets. Denne
legen har pasientpapirene, og har
god oversikt over «sin» krets, og vil
normalt ha mest oversikt og innsikt i
et gitt sykdomstilfelle.
I Lurøy har vi 3 leger som skal
dekke 5 større kretser + Kvarøy,
Hestmona og Sørnesøy. Det betyr at
hver lege vil måtte forholde seg til ei
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eller flere bygder. Turnusen blir
derfor lite stabil. For at legene skal
bli kjent i hele kommunen, må vi av
og til rotere og flytte på dem. Dessuten får vi ny turnuskandidat hvert
halve år, og noen kretser vil derfor
oppleve mer ustabile forhold enn
andre. Andre ting som omkalfatrer
dette systemet kan være at leger er
på kurs og etterutdanning, deltar i
ansvarsgruppemøter eller rett og
slett tar ut ferie. Det ber vi om forståelse for, sier Geir Nedgård til
slutt.
Folk flest tar fastlegeordninga
bokstavelig, og har forventninger til
hvem de skal snakke med eller henvende seg til. Men i støytan fyker
legene rundt, og det kan forekomme
omdisponeringer.

Apotekmarkedet
konkurranseutsatt
Tekst: Cato Rødsand

Staben ved legekontoret på Lurøya. Bakerste f.v. legesekretær Karina Karlsen, turnuskandidat Elin Hermansen, helsesøster Turid Istad og kommunelege Maria Hellevik. Foran f.v. legesekretær Anny Nilsen, legesekretær Camilla
Castellan, kommunelege I Geir nedgård og kommunelege Nina Brones.
Foto: Helseetaten.

Apotekene er nå pålagt av staten å bytte ut medisiner mot billigere likeverdige medisiner, og
dette har skapt en del forvirring
blant brukerne. Det sier kommunelege I, Geir Nedgård.
Ulike apotekkjeder opererer
med ulike priser på produkter –
monopolsituasjonen er borte og
apotekene er konkurranseutsatt. En gitt medisin har forskjellige navn etter hvilken
fabrikk som har produsert den.
Kundene eller pasientene vil
oftere oppleve at apoteket sender noe annet enn de har bedt
om. Dette skal være nøyaktig
samme aktive substans, men
med annet navn fra annen
fabrikk. Dersom det er ønskelig, kan legen gjøre notat om at
medisin av det vante merke
ikke skal byttes ut. I enkelte
situasjoner vil staten forlange at
pasienten betaler meromkostningene – små beløp for hver
pasient, men store beløp for
landet sett under ett.
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Ved Anne Grethe Fløtten

Fra 01.01.03 ble ordningen med
kjøpslån og etableringslån erstattet
av startlån.
Startlånet skal administreres av
kommunen og kunden får èn offentlig instans å forholde seg til, mot før
både kommunen og Husbanken.
Startlånet er behovsprøvd og kan
omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk
vanskeligstilte husstander.

Startlånet kan gis til:
• KJØP AV BOLIG
Startlån kan gis til kjøp av bolig,
enten som topp- eller fullfinansiering.
• UTBEDRING
Startlån kan brukes til utbedring av
boligen
• OPPFØRING AV BOLIG
Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering
fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner.
• REFINANSIERING
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet
til å bli boende i boligen.
• FORHÅNDSGODKJENNING
Kommunen kan gi en skriftlig
bekreftelse på at lånesøker vil få

startlån hvis søker finner en egnet
bolig med kjøpesum innenfor et
bestemt beløp.
Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, utbedringskostnader eller
boligens verdi,
pluss eventuelle
omkostninger.
Lånets størrelse vil være avhengig
av den enkeltes økonomi og dessuten annen lånegivers låneutmåling.
Startlån kan gis som topplån eller
fullfinansiering. Som prinsipp legger
kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større
andel av finansieringen kan være
startlån.
For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

Resepter i god tid
Tekst: Cato Rødsand

Er du avhengig av medisin og holder
på å bli fri, så vær ute i god tid. Det
vil gjøre ekspederingen mye enklere, sier legesekretær Camilla Castellan ved legekontoret i Lurøy.
Resepter som er ekspedert flere
ganger, har vi ikke lov å fakse, og da
vil ting gå tregere. Spesielt for
resepter som skal brukes flere ganger og som skal sendes via
butikk, er det viktig at pasientene ringer eller gir beskjed i god
tid – gjerne ei uke – før man går
fri for viktige medisiner.
De som synes det er vanskelig
å holde styr på resepten, kan
avtale at den skal ligge på apoteket, og da går det raskt å ringe
inn for å bestille neste ladning.
En ekspedisjon varer i prinsippet i 3 måneder, og normalt blir
det ikke utskrevet for lengre tid.
Det skyldes restriksjoner legene
er pålagt.
Nå er fraktomkostningene på
medisinpakker fra apotekene
omlagt. Sendes medisinpakkene
i posten, koster det kr 49,- for
brevporto og kr 85,- for pakke-

porto. Men apotekene kan sende
medisinpakker samlet til disse butikkene i Lurøy:
– Nærmat Lovund
– Titten AS Sleneset
– Håkon Lund AS Onøy
og det koster kr 16,- pr. pakke.
Sekretærene eller legene må skrive
på resepten hvor pakken skal sendes
– butikk eller post.

Henvendelser til og timebestillinger hos legekontoret i Lurøy:
Mandag – fredag 0830 – 1130
Telefon 75 09 15 85

Henvendelser til legekontoret
i de enkelte kretsene:
Mandag
Mandag
Tirsdag
2.onsdag i mnd.
Øvrige onsdagene
Torsdag

Konsvik (Kvarøy)tlf. 75 09 22 00
Lurøy
tlf. 75 09 15 85
Sleneset
tlf. 75 08 80 20
Sørnesøy
tlf. 94 89 45 40 («Æskulap»)
Lovund
tlf. 75 09 25 00
Bratland
tlf. 75 09 16 50

Øyeblikkelig hjelp fra legevakta i Lurøy:
Mand.–fred.
Hele uka

kl. 08–15:
tlf.75 09 35 80
kll.15–08: Får du svar fra AMK-sentralen på
Mo, som videreformidler til lege
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Oppsynsmann/brannmann Tor Kristian Guravik og helsesøster Turid Istad skal hente
mann i overlevingsdrakt, mens lensmannsbetjent Kjell Ivar Vestå manøvrerer båten.
Innfelt: Skadestedsleder Svein Arne Jensen og fagleder for brann Jakob Iversen sørget
for kommunikasjonen under øvelsen.

Tekst: Cato Rødsand
Foto: Kate Sørvik
ONØY - 8766 LURØY-Tlf. 75 09 35 58 – Faks 75 09 36 74

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

posten

Øvelsen omfattet alt av rednings- og
hjelpetjeneste og branntjeneste i
området. Fra Lurøy deltok legetjenesten, legeskyssbåten «Æskulap»,
alle ansatte ved legekontorene, alle
sykepleierne, hjelpetjenesten og
brannkorpsene. I tillegg deltok lensmannskontoret i Lurøy og Træna,
ambulansetjenesten, sivilforsvaret,
heimevernet, et Sea King-helikopter
fra 330-skvadron i Bodø, et redningshelikopter fra Brønnøysund og statister fra Konsvik skole.
Her fikk deltakerne gjennomgå
både teoretisk innføring og praktiske øvelser. Dette var ei fin gjennomkjøring, som vil gi god erfaring vi
kan ta med oss i arbeidet med beredskapsplanen, sier Kolbjørn Aasvik.
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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!
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Informasjon

Kommunal Informasjonsavis
for Lurøy
Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune
Opplag 1450
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

Mannskapet om bord i redningshelikopteret fra Brønnøysund
var sentrale under øvelsen i Lurøy. Foto: Kate Sørvik

HVORDAN HAR DU DET?
JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR

– 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

• 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

