n
e
s
i
v
a
s
e
l
l
e
F
KOMMUNAL

NR. 1

I N F O R M A S J O N S AV I S F O R

LURØY

KOMMUNE

&
Menighetsblad for Lurøy og Træna

MARS 2004

18. ÅRGANG

Konfirmanter i
«GammelHjørnet»
Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet», der vi ber våre lesere om hjelp.
Det kan være som i dette tilfellet, hvor vi vil
vite hvilke personer som er avbildet, sier kulturleder Rune Bang.
Dette bildet er sannsynligvis tatt av Alf Viking rundt
1920 - eller kanskje tidligere. Konfirmantene på bildet

stammer sannsynligvis fra bare én krets (Solværøyan
eller Lurøya?).
«Gammelhjørnet» vil gjerne finne ut hvem som er på
bildet, hvor de er fra og når og hvor dette er fotografert.
Tips kan sendes til Kulturleder Rune Bang, 8750 Tonnes
(75 09 16 31) eller rune.bang@luroy.kommune.no
Ta også en titt på spalten «Gamle bilder fra Lurøy» på
www.luroy.folkebibl.no
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Ordførerens side
Godt nytt år!

Budsjett/økonomiplan
I Steinkjerringa før jul lovet jeg å meddele
kommunestyrets vedtatte budsjett for
2004. Som en følge av Stortingets budsjettvedtak innebærer dette en reduksjon
i statlige overføringer på ca. 1,4 mill. kr. i
forhold til året før. Likevel vil jeg si at
kommunestyret maktet å vedta et budsjett for 2004 «som er til å leve med».
Jeg regner med at alle har hørt om de
store nedskjæringene enkelte kommuner
må foreta for inneværende år. Da henimot 70% av en kommunes budsjett er
lønnsutgifter, så innebærer store nedskjæringer oppsigelser. I Lurøy har vi heldigvis maktet å unngå dette, selv om stillinger er blitt tatt bort ved vakanser. På grunn
av årlig og bevisst økonomi- og omstillingsarbeid, har vi i Lurøy til nå greid oss
uten de store budsjettkriser. Også for i år
har vi et vedtatt budsjett uten betingelser
om at en må gå til oppsigelse av kommunalt ansatte. Dette er overmåte bra!

Drift
For 2004 er det budsjettert følgende nye
og utvidede driftstiltak:
Samarbeid Helgel. museum: kr. 85.000,Vedlikehold Aldersund kirke: kr. 50.000,Toalett Lurøy kirke: kr. 150.000,Klokketårn Sleneset gravgård: kr. 50.000,Utvidet veterinærsamarbeid: kr. 50.000,Vannprøver: kr. 50.000,Supplering/nyinnkjøp av plenklippere:
kr. 125.000,Følgende driftstiltak er tatt bort
Del av vedlikeholdsstilling på Onøy/Lurøy med innsparing på kr. 100.000,-

Investeringer
Samlede investeringer er på kr. 20,910
mill.kr. Disse er dekket inn ved bruk av
fond, lån, momskompensasjon, salg av
boliger og bruk av handlefrihet.
Restfinansiering Lovund svømmehall:
kr. 4.000.000,Asfaltering:kr. 400.000,Restfinansiering Tonnes vannverk samt
1. byggetrinn Aldersundvannverk:
kr. 1.000.000,Bil vedl.arbeidere Sleneset: kr. 60.000,Reparasjon kai Aldra: kr. 100.000,Havneprosjekt: kr. 1.500.000,Branngarasje Onøy/Lurøy: kr. 100.000,Ekstra vedlikehold skoler: kr. 1.550.000,Nødaggregat: kr. 200.000,Nytt administrasj.bygg: kr. 12.000.000,Som en ser er investeringsnivået for
2004 høyt for en liten kommune som Lur-

øy. Dette skyldes i høy grad bygging av
nytt administrasjonsbygg. Her er tilfellet
at de gamle byggene er nedslitt, samt
ikke holder de krav som stilles i lov og
forskrifter vedrørende fysisk arbeidsmiljø,
brann m.m. Det nye administrasjonsbygget vil for senere år kunne gi årvisse
besparelser i drifta på flere hundrede
tusen kr.
Det er imidlertid stor usikkerhet for
framtidig budsjettering. Dette skyldes flere forhold. Ett er Stortingets vilje til å gi
kommunene ressurser i forhold til de
pålegg som vedtas. Et annet er at kommunale inntekter legges i forhold til antallet
mennesker i kommunen. Svinger innbyggertallet, så svinger også den økonomiske
rammen. Forutsetningene i statsbudsjettene blir ofte feil. Som eksempel på dette,
er at i statsbudsjettet for 2003 ble det lagt
inn en skatteinntekt for kommunene som
i ettertid viser seg å være 3,2 milliarder
kr. for høy. Dermed så får kommunene
samlet et like stort tall i underskudd for
fjordåret. Dette gis det ikke kompensasjon for. For vår kommune vil dette normalt gi mindre inntekter på mellom 1,5
og 2 millioner kr. Heldigvis så la vi inn i
budsjettet for 2003 en betydelig reserve.
Sammen med god økonomistyring så tror
jeg pr. d.d. at vi vil unngå noe stort
underskudd. Dette vil imidlertid først bli
klarlagt om noen uker.

Åpninger/ innvielser i 2004
Som en følge av tidligere års vedtak kan
mange nye fasiliteter/ tilbud åpnes og tas
i bruk i løpet av året. For meg er dette
den hyggelige delen av jobben med å
være ordfører.
• I februar ble en ny og fin barnehage
åpnet i Aldersundet. For så vel barn,
foreldre som arbeidsstokken her måtte
dette bli et stort framskritt. For trivsel
og kvalitet tror jeg de fysiske fasiliteter
ikke kan bli bedre.
• I april/mai vil Lovund svømmehall
stå ferdig. Bassenget har vært etterlengtet i så alt for mange år. Endelig er dette
på plass. Nå er det opp til lovundværingene å ta dette i bruk til beste for
kropp, sjel og trivsel.
• Den siste utbyggingsdelen av Tonnes
vannverk blir ferdiggjort i løpet av
våren. Det samme gjelder utvidelsen av
Lovund vannverk.
• Med hjelp av bl.a. en privat entreprenør vil 6 nye omsorgsleiligheter blir tatt
i bruk i år. 3 i Lovund, 2 på Sleneset og
1 i Aldersund.

Steinar Joakimsen
• I månedsskiftet februar/mars tar
arbeidet til med å bygge fergekai på
Kvarøy. Dette er tenkt stå ferdig til høsten. Fra da av vil Kvarøy få anløp av
B/F Haarek et par ganger pr. uke.
• På grunn av privat forskottering, vil
ny havn i Konsvik og på Onøy kunne
tas i bruk i løpet av året.
• Før året er omme er det mulig at vi
også kan ta i bruk det nye kommunehuset på Onøy. For arbeidstakerne her
er behovet påtakelig, og jeg vet at dette
blir verdsatt.
For en liten kommune som vår, synes
jeg de «løft» som blir gjort er til å skryte
av. Disse er sårt tiltrengte, og adskillig flere burde det ha vært økonomisk rom for.
Men som det heter i ordtaket: ”Rom ble
ikke bygd på en dag”. Med grunnlag i
mål- og framtidsrettet strategi og et godt
samarbeide, er det mulig å kunne bygge
den beste kommune i landet. Imidlertid
er det slik at ingenting kommer av seg
selv. Skal vi lykkes med et slikt mål, må
alle engasjere seg og yte sitt beste for fellesskapet.

Framtidas kommunestruktur
Fra kommunalminister Erna Solberg har
det ved flere anledninger vært uttrykt at
vi har over 100 kommuner for mye i dette landet. Etter hennes mening trengs det
mer «robuste» kommuner som kan sikre
gode fagmiljø, og kan ta over flere og
større oppgaver.
Fra Kommunenes Sentralforbund (KS)
har en vært redd for at Regjering og Storting ville bestemme en ny kommunestruktur, og da uten kommunal medvirkning. Med dette som bakgrunn har KS og
Regjeringen inngått en samarbeidsavtale
hvor kommunene utfordres til å gi innspill og debattere hensiktsmessigheten
ved egne kommunegrenser. Målsettingen
er å styrke kommunesektoren som fremste leverandør av velferdsytelser, samfunnsutvikler og som forvalter av lokaldemokratiet. Muligheter for et rasjonelt og
kostnadsbesparende
interkommunalt
samarbeide bør også utredes.
Fra Regjeringens side ble det i statsråd
23. november –03 vedtatt å gå inn i prosessen sammen med KS for å styrke kommunesektoren med følgende konklusjon:
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«I samarbeid med KS settes det i
gang regionale utredninger av konsekvenser ev endringer i kommunestrukturen. KS vil lede prosjektet».

Prosjektperiode:
1. Gjennomføring av kommunevise
diskusjoner og utredninger knyttet
til ulike inndelingsalternativer samt
lokalpolitisk forankring av resultatene. Skal være ferdig til
februar/mars –05.
2. Fylkesvis bearbeidelse av resultatene. Innen mai –05
3. Politisk behandling av resultatene i
KS og oversendelse til Kommunalog regionaldepartementet (KRD).
Innen september –05.
4. Behandling av resultatet i Stortinget. Planlagt enten høsten –05 eller
våren –06.
I hvert fylke er det valgt egen prosjektgruppe med 5 medlemmer, bestående av:
- tre representanter fra KS`fylkesstyre
- en representant fra rådmannsutvalget i fylket
- fylkesmannen eller assisterende fylkesmann
Prosjektgruppen har eget sekretariat.
Over de fylkesvise prosjektgruppene er det valgt ei sentral koordineringsgruppe på 4 medlemmer, hvorav
to fra KS og to fra KRD.
Dette prosjektet innebærer at også
vi i Lurøy må ta del i diskusjonen om
hva som er en tjenlig kommunestruktur. Er dagens grenser de riktige i lys
av framtidens utfordringer? Jeg tror at
det er klokt av oss å delta aktivt i disse
vurderingene. Ellers er jeg redd for at
storsamfunnet lett vil overse våre
meninger, og vi blir «overkjørt». For å
få «på bordet» alle gode argumenter,
må vi ha en gjennomtenkt og grundig
prosess. Formannskapet vil snart få
nærmere informasjon om arbeidet, og
sammen med den sentrale administrasjon, blir det så bestemt hvordan vi i
Lurøy skal organisere dette. Etter min
mening bør og må vi ha en sterk lokal
deltakelse, der lokalutvalg og øvrige
interesserte i kretsene blir involverte.
Dette blir et vanskelig arbeide. Jeg
håper imidlertid at vi alle vil delta, og
at resultatet blir det beste for både
dagens og framtidas lurøyfjerdinger.
Sleneset, 14.02.04, Steinar Joakimsen

Ei vakker
etterjulsfortelling
tråd med vedtak fra et foreldermøte, gjorde elevene
ved Aldersund skole en ny vri med sin adventskalender.
Der ga elevene en gave til de eldste i bygda i stedet for
å motta noe sjøl. Oppmerksomheten var enkel, men tanken bak var å vise takknemlighet overfor dem som opp
gjennom årene har gjort bygda så levedyktig som den er i
dag.

I

Elevene henger sin navnelapp på kalenderen, med den
aktiviteten de ønsker. Når lappen trekkes, skal pakken til
den aktuelle eleven pakkes og legges i en eske. Når eska
er full, leveres den til områdelederen i kretsen som sørger
for utdelinga. Så gjøres elevens aktivitet.
Følgende hilsen følger med hver pakke til de eldre:
«I mange år har elevene ordnet pakker til adventskalenderen på skolen. Gavene har de trukket til seg sjøl. I år
har elevene våre lyst til å gi en gave, i stedet for å motta
sjøl.
Tanken er med dette å gi uttrykk for barnas takknemlighet overfor dere som har vært med å forme samfunnet som vi nyter fruktene av. Vi er så heldige at vi
bor i ei bygd, der de eldre støtter opp om de aktivitetene
som skolen drar i gang.
Det har også alltid vært et positivt JA når vi har bedt
dere om å delta på forskjellige arrangementer. I begynnelsen av desember var våre elever rundt og solgte
Aldersundposten som de sjøl hadde laget. Igjen opplevde elevene våre at dere kjøpte avisa og roste dem for
innholdet. For at dere er som dere er, så fortjener dere
en liten oppmerksomhet.
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Hilsen alle ved Aldersund skole»
Ei vakker etterjulsfortelling, spør du meg!

Design&Trykk
Kirkegata 22, 8656 Mosjøen
Telefon 75 17 53 00 • Telefaks 75 17 47 29
www.ronnestrykk.no • E-mail: epost@ronnestrykk.no

... når kvalitet og levering teller ...

Visittkort
Brevark
Faktura
Timelister
Brosjyrer
Bøker/hefter
Plakater
Logo-design
Webdesign
Profileringsartikler
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Årsmelding for
Lurøy Bibliotek 2003
Bibliofil database
I september 2003 var fem års arbeid
med katalogisering av alle bøkene i
Lurøy endelig ferdig. Vi har nå en
bokdatabase som dekker hele Lurøy
– både folke- og skolebibliotek.
Basen er tilgjengelig på nettet,
slik at alle kan søke i egen bestand,
uavhengig av om de har bibliofil
eller ikke.
Målet har vært en felles paraply,
og selv om det har tatt tid, er vi
endelig i havn.
Og en stor fordel med dette er en
forenkling i registrering av den årlige statistikken.
I løpet av året har også bibliofil
fått flere nye funksjoner, slik at
lånerne på nett kan logge seg inn og
betjene lånene sine selv. På nettet er
biblioteket alltid tilgjengelig og det
er en fordel, når vi har så lite
åpningstid som vi har.

EDB – utfordringer
I 2003 er Lurøy kommune koblet
opp i et nytt bredbånd og det har
vært mye kobling og konfigurering
av rutere for å tilpasse det nye systemet. Dette har medført at samtlige
av avdelingene i lange perioder ikke
har hatt adgang til bibliofil. Nå skal
det meste være i orden, men Kvarøy

avdeling har ennå ikke tilkobling.
Det skal være i orden med det første.
Det må nevnes at i arbeidet med
kobling og konfigurering, har Lurøy
bibliotek hatt stor hjelp av IT-konsulenten ved Fylkebiblioteket på Mo.

hjemmesykepleien, men dette har
heller ikke vist seg å fungere.
Menighetens besøkstjeneste har delvis ivaretatt utlån til sine besøkende,
men også her er det vanskelig å få til
en tilfredsstillende ordning.

Bokkasser

Dette året har det vært til dels
mange besøk på avdelingene fra
biblioteksjefens side. Dette har sammenheng med oppkobling av utstyr,
opplæring av ny avdelingsleder på
Lovund i september og en del bibliotekfaglig arbeid. I tillegg har den nye
avdelingslederen vært på hospitering på hovedbiblioteket.
Den nyansatte biblioteksjefen i Træna har også hatt hospitering på
hovedbiblioteket i Lurøy, da de kjører samme EDB-system som Lurøy.

Bokkasser på venterommene hos
helsesøster, lege og på helsetunet på
Lovund er en populær ordning, og
vil bli videreført.
Avdelingslederne ivaretar utskiftning av bøker med jevne mellomrom. På Lurøy har helsesøster ansvaret for å skifte ut bøker, og dette
fungerer utmerket.

Utlån til hjemmeboende
eldre
I løpet av året har vi sett en endring
av vanene til de hjemmeboende
eldre, som hittil har vært store lånere. Flere er blitt for skrøpelig til å
lese, og har falt fra. En utfordring
fremover er å ta kontakt med de
som ennå er i stand til å lese og å
prøve å få til en ordning med transport av bøker til og fra.
Hittil har dette vært på frivillig basis,
men bakdelen er at det ikke blir et
konstant tilbud. Det har vært forsøkt
å få til en ordning i samarbeid med

Oversikt over utlån av bøker i Lurøy kommune
Årstall
1996
Folkebib 1243
Skolebib 4923

1997
2313
2505

1998
2951
1554

1999
8543
644

2000
2001
7300 13188
834
2696

2002
11764
2384

2003
10073
2913

Bibliotekavdelingene

Møter/kurs
Biblioteksjefen har deltatt på de faste møtene som Fylkesbiblioteket i
Nordland arrangerer, og en del kurs
i deres regi som kurs i de nye
dewey-kodene i januar.
I tillegg startet Hine i 2002 en
kursrekke i skolebibliotek. Denne
ble avsluttet i oktober 2003. Her har
biblioteksjefen og skolebibliotekar
ved Onøy/Lurøy skole deltatt.
I september arrangerte HiNe,
Rana bibliotek, Fylkesbibliotek og
Helgeland kulturforum en felles konferanse med tema «Helgeland bibliotek». Et utstrakt samarbeid innenfor
bibliotekene på Helgeland med felles søkeportal, ev. felles biblioteksystem, nettbaserte bibliotek, felles
låneregler og et felles planverk.
Biblioteksjefene i ytre- Helgeland
har dannet et regionalt forum, og vi
har tatt opp tråden etter konferansen og arbeider nå med å få på plass
felles låneregler og planverk. Tidligere har Lurøy og Træna valgt Bibliofil
biblioteksystem. Dette viste seg å
være et godt valg, og de andre bibliotekene i regionen arbeider nå med
å få investert i det samme systemet.
Dette innebærer ikke sammenslåing
av bibliotek, men bl.a. felles portal,
felles profil og felles service for
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VOKSENOPPLÆRING

Barne-og ungdomsarbeiderfaget
Opplæring i barne-og ungdomsarbeiderfaget gir deg mulighet til å skaffe
deg tittelen Fagarbeider i barne-og
ungdomsarbeiderfaget.
Ved å ta de nødvendige eksamener, og etter å ha skaffet deg praksis
fra arbeid med barn og unge, vil du
kunne avlegge fagprøve.
Kandidater som har 5 års yrkeserfaring kan avlegge en tverrfaglig teoretisk prøve, for deretter å ta fagprøve. Hovedtyngden av praksis skal
være fra arbeid med barn i aldersgruppen 0-12 år. Den resterende del
fra gruppen 12-16år.

Barne-og ungdomsarbeiderfaget består av følgende
fag:

kommunikasjon, gruppepsykologiske prosesser, sosialiseringsprosessen, om holdninger og forventninger

Sosialfag:
omhandler kunnskap om arbeidslivet, lover og kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø

Pedagogikk m/metodelære:
Omfatter kunnskap om pedagogiske
retninger, planleggingsarbeid, observasjoner, samarbeid, grensesetting
og modellæring, lek, sang, musikk
og drama, forming, fysisk aktivitet,
bruk av barne-og ungdomslitteratur
og andre medier.

lånerne på Helgeland.
Fylkesbiblioteket har forhandlet
med Biblioteksystemer i Larvik om
en felles bestilling av systemet til flere av kommunene, og dette kan
resultere i at Lurøy får en billigere
drift av Bibliofil. Selvfølgelig avhengig av at de fleste kommunene bestiller dette systemet.

arbeidet med å registrere alle bøkene i Lurøy i en felles base, har jeg
sett at skolene sitter med mye gamle
bøker. Gamle oppslagsverk og gamle skjønnlitterære bøker. Jeg ser på
dette som et resultat av driftsbudsjettene hele tiden reduseres, og det blir
mindre og mindre midler til innkjøp
av bøker. Dette henger ikke sammen
med intensjonene i L97.
I tillegg til skolene er også barnehagene i større og større grad
begynt å bruke biblioteket.

Arrangementer/aktiviteter
Lurøy bibliotek med avdelinger har
en del fast årlige arrangementer –
verdens bokdag i april, seniorsurf i
september, adventskos i advent. I tillegg til disse har vi hatt besøk av
vandrerutstillinger, et hele tiden
økende samarbeid med skolene.
(mer om dette i neste punkt)
Og i forbindelse med lanseringen
av den siste Lurøyboka var Rune
Bang på biblioteket og presenterte
boka.

Samarbeid med skolene
I begynnelsen av 2002 inviterte
biblioteket til et samarbeid om
anmeldelse av bøker på nett, med
halvårlig premiering av de innsendte
bokanmeldelsene. Høsten 2003 startet forsiktig med en skole, men nå er
allerede to skoler med, og målet er å
få med de fleste skolene på dette.
Etter hvert som skolene ser mulighetene for samarbeid med biblioteket
slik det drives i dag er henvendelsene fra dem økende. Dette er fra
bibliotekets side positivt og vi håper
på et voksende samarbeid i årene
fremover.
Oppsiktsvekkende er det at under

Helsefag:
tar for seg kunnskap om forebyggende helsearbeid,
om funksjonshemminger, omsorgssvikt og mishandling
Psykologi:
skal gi deg kunnskap om barn og unges utvikling,

Utlånet
Også dette året ser vi en liten nedgang i tallene for utlån. Det er
mange faktorer som spiller inn her,
og dette vil være et satsingsområde
fremover.
Men et spørsmål som stilles av flere i dag er: «Er det rett å måle bibliotekets rolle i dag etter utlånstallene»
Bibliotekets rolle har endret seg fra
tidligere å bare drive med utlån av
media, til i dag å være et informasjonssenter der flere typer medium
stilles til rådighet.
Det vi ser i hele Lurøy er at det er
et økende bruk av publikumsmaskinene, spørsmål i.f.b. opplæring i
bruk av data, hjelp/spm. i.f.b. utdanning m.m.
Og vi oppdager også at de ungdommene som er begynt å bruke
biblioteket på nett, stiller krav ut
over sin avdeling.
Jeg er fornøyd med året som har
gått, og ser allerede flere spennende
ting i året som kommer.
Rita Karlsen Biblioteksjef

Den teoretiske prøven er utformet slik at alle fagene er integrert i
oppgaven(tverrfaglig prøve)
Ønsker du opplæring sender du
søknad om videregående opplæring
og søknad om godkjenning av realkompetanse til Utdanningsavdelingen i Nordland Fylkeskommune(egne
skjema)
Realkompetanse innebærer kompetanse den enkelte har skaffet seg
gjennom liv og arbeidsliv. Slik kompetanse skal anses som likeverdig
med læreplanens mål i det enkelte
fag. Viktig at du dokumenterer den
kompetanse du faktisk har!
Fylkeskommunen kan opprette
opplæringstilbud etter hvert som det
melder seg tilstrekkelig antall søkere
i regionen. Slikt tilbud kan være samlinger og/eller nettbaserte tilbud.
Interesserte bes ta kontakt med
Cato Rødsand,
Oppvekstetaten i Lurøy,
8766 Lurøy
innen 15. april 2004.
Telefon: 75 09 15 48 eller
48 26 53 73
E-post:
crodsand@luroy.kommune.no

– 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
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Salg av eldre årganger
Vår eldre og nyere tid, blir gjennom
Lurøybøkene presentert på en enkel
og lettfattelig måte og da rikt illustrert. Boka er en sentral kilde til
kunnskap om vår egen historie og
burde finnes i de fleste hjem med
interesse og tilknytning til Lurøy.
Skulle lesningen av siste årbok gi
mersmak av lokalhistorisk interesse,
har vi ennå på lager en del av våre
tidligere årbøker. Restbeholdningen
er imidlertid stadig minkende, så
ikke vent med å sikre deg ønskede
eksemplarer; -84, -85, -87 og 90boka er allerede utsolgt. Lurøyboka
for -86 og -88 finnes nå kun i et fåtall

eksemplarer hos historielaget. Derfor, vær rask !
Vi har nå et spesielt tilbud på Lurøyboka –89, -91 og –93, dersom en
kjøper alle bøkene samlet. Prisen vil
da være kun kr 275,- for denne «bokpakken».
Ved samlet kjøp av fire årganger
eller mer av øvrige bøker, kan Historielaget innrømme rabatt på hele 25
% til utgangen av mai !
Bøkene kan kjøpes hos
Lurøy Historielag
v/Ronald Larsen
8750 TONNES
tlf. 750 91 060

Følgende bøker finnes ennå:
Lurøyboka - 86 (få eks. igjen)
Lurøyboka - 88 (få eks. igjen)
Lurøyboka - 89
Lurøyboka - 91
Lurøyboka - 92
Lurøyboka - 93 (m/fargebilder)
Lurøyboka - 94/95 (m/fargebilder)
Lurøyboka - 96/97 (m/fargebilder)
Lurøyboka – 98/99 (m/fargebilder)
Lurøyboka – 00/01 (m/fargebilder)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100,100,120,130,140,150,170,180,200,200,-

(112 sider)
(120 sider)
(136 sider)
(112 sider)
(128 sider)
(144 sider)
(158 sider)
(168 sider)
(160 sider)
(160 sider)

Spedalske i Lurøy?
For neste årbok skal undertegnede skrive en artikkel om de spedalske i Lurøy. Kirkebøker og
pasientjournaler vil bli gjennomgått. Imidlertid ønsker jeg enkelthistorier om spedalske. Slike har
høyst sannsynlig overlevd i muntlig form hos enkelte i Lurøy av
den eldre generasjon. Dersom du
vet om slike enkeltskjebner ber
jeg om å bli kontaktet.
Vennlig hilsen
Trond Aakvik, 8185 Vågaholmen
Tlf. 75 09 84 42
E-mail: taakvi@online.no

EGENANDELER –

Lurøy Musikkskole
Gjeldende fra 01.08.04
Egenandel grupper på 1-2 elever:
kr 790,- time/elev/høst
kr 930,- time/elev/vår
Egenandel grupper på 3-6 elever:
kr 520,- time/elev/høst
kr 630,- time/elev/vår
Egenandel kor og korps:
kr 3.140,- time/høst
kr 3.840,- time/vår

FORELDREBETALING –

Skolefritidsordningen
Gjeldende fra 01.08.04:
Oppholdstid halv plass (til klokka
14.00 eller skoleslutt):
kr 540,- pr. mnd.
Oppholdstid hel plass (til klokka
16.00):
kr 890,- pr. mnd. *)
*) Den lengste oppholdstiden
inkluderer et enkelt måltid pr.
dag.

posten

FORELDREBETALING –

Barnehager

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

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

Gjeldende fra 01.08.04:
0 - 8 t/u kr 525,- pr. mnd.
9 - 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.
(Ingen økning i oppholdsprisene)
Matpenger: kr 10,- for 1 måltid
kr 18,- for 2 måltider
Ekstratimer: kr 30,- pr. time
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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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Noen oppdaterte tall om jordbruket i Lurøy kommune

Jordbruksareal som ligger brakk
dekar

eget

leid

eget

leid

pr.1.1.04

Gj.snitts-alder brukere

Dyrka jord som høstes

Innmarksbeite som beites årlig

Jordbruksareal totalt
dekar

312
362
420
55
13
69
353
428

29 %
14 %
11 %
27 %
92 %
7%
1%
1%

104
63
72
15
11
7
19
31

4219
2055
2143
405
829
629
368
624

921
600
162
111
180
110
126
594

1377
562
846
130
497
188
15
30

774
732
863
94
132
200
127
0

767
80
167
70
0
80
0
0

380
81
105
0
20
51
100
0

50
43
41
61
47
45
59
42

2012

11 %

322

11272

2804

3645

2922

1164

737

47

Ant. ungdyr

MELKEBRUK/KJØTTFE

Ant. kyr

Jordbruket har en stor utfordring når det gjelder
leiejord. I tillegg til at det er mye leiejord i kommunen er mange av leiekontrakter i tillegg kortsiktige eller muntlige. Dette fører ofte til at jorda ikke holdes vedlike.
I kommunen er det ca 100 eiendommer og ca
2800 dekar som ligger brakk/ubrukt.
Selv om mange av disse eiendommer enten
er små eller at arealene ligger noe avsides er det
mye areal som lett kan tas i bruk som innmarksbeite for sau og ungdyr. Mye av arealene er
imidlertid grodd over med krattskog og lignende.
1 årsverk i jordbruket tilsvarer 1875 arbeidstimer.

SAUEBRUK

Melkekvote i liter

196 eiendommer i Lurøy høstes av brukere i
Lurøy
8 eiendommer i Lurøy høstes av brukere fra
Rødøy
1 eiendom i Rana høstes av bruker i Lurøy
1 eiendom i Rødøy høstes av bruker i Lurøy

ca 0,5 årsverk tilsvarer 47 vinterfora sauer eller 3 melkekyr
inkl. kalver
ca 1,0 årsverk tilsvarer 102 vinterfora sauer eller 7 melkekyr
inkl. kalver
ca 2,0 årsverk tilsvarer 250 vinterfora sauer eller 15 melkekyr
inkl. kalver

6
7
4
3
3
1
0
0

209.250
359.714
348.709
94.470
161.432
87.364
0
0

59
62
64
12
31
15
0
0

95
94
125
23
63
33
0
0

5
6
4
2
1
1
0
0

Lurøy kommune 34 2434 24

1.260.939

243

433
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Dyretall
pr. 31.12.
2003.
Krets

Aldersund
Konsvik
Onøy/Lurøy
Sørnesøy
Hestmona
Kvarøy
Lovund
Sleneset

18 1355
3
88
9 833
0
0
1
6
0
0
1 (2)
70
1
82

Ant. bruk

Jordbruksareal i bruk: 8468 derav er 3659 dekar
leiejord som tilsvarer en leie % på 43

Ant. sau

Lurøy kommune

antall

Ant. bruk

Aldersund
Konsvik
Onøy/Lurøy
Sørnesøy
Hestmona
Kvarøy
Lovund
Sleneset

antall

2 brukere med mohairgeiter
2 økologiske drevne bruk
1 bruker med gris

Landbrukseiendommer

Krets

Innb. som bor på aktive gårdsbruk med dyr

Innb. pr 1.des. 2003

I kommunen er det pr. 1. januar 2004
34 brukere med sau
21 brukere med melkeproduksjon
3 brukere med storfe kjøttproduksjon
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«Steinbiten»
«Steinbiten»
X-ord med olibanum og Adreno Genitalt Syndrom
VANNRETT:
1. Instrument
6. Utdrag
12. Jentenavn
13. Miljø
15. Olibanum
16. Kalorier (fork.)
17. Ærfuglen
18. Plateselskap
19. Avta
21. Kommuniserer
24. Område i Askøy
26. Drett
27. Flokk
28. Klokke
29. Nekte
32. Forstavelse
33. Tittel (omv.)
36. Æ
37. Snushane
39. Dansk navn
40. Skvulp og ……
42. Fra Midtøsten
44. Fundering
45. Diplomat
48. Jentenavn
49. På mote
50. Staffasje
53. Turid Sand
54. Overgang
55. Lars Tveberg
56. Pussesleik
58. Internasjonal
standard
60. Gml. Navn
61. Gruppe
63. Nær
65. Fire
66. Tilfredsstillelse
68. Klagesang
69. Æ
70. Gang
71. Nasjonale
72. Pampers
LODDRETT:
1. Årets begivenhet
2. Sporte
3. Volum
4. Jentenevn
5. Narvik
7. Avlegge ed
8. Korttype
9. Det skal bli
10. Natrium
11. På Lovund og
Sleneset

13. Hvitting
14. Spillebule
20. Gruppe
22. Oskar Østensen
23. Tallord
25. Belegg
30. Sri Sri Shankars
mellomnavn
31. Frier
34. Potensmiddel
35. Fjære
37. Leder
38. Egg
41. Videregående
Navn:

Adresse:

skole
43. Kule
46. Land
47. Driftige
51. Enighet
52. Noe som ikke
funker
54. Yrke
57. VM-by
59. Ene
62. Agn i løp
64. Adreno Genitalt
Syndrom
67. Alene

Det kom inn 21 løsninger denne
gangen.
Her kommer en ny utfordring.
Kvess blyanten og ta opp kampen
mot «Steinbiten»!
Løsningen sendes innen 20. mai
2004 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy.
Har du riktig løsning, blir du med
i trekningen av flotte premier.
Dersom du ikke vil rive i bladet,
kan du kopiere løsningen og sende
inn.
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Nye omsorgsarbeidere
i Konsvik
Ingebjørg Fjelldal, Lisbeth Naustvoll
og Dagny Brattland har gått opp til
fagprøven i omsorgsfag med fint
resultat. Alle tre har jobbet og fått
sin praksis i omsorgsgruppa i Konsvik. Teorien har de tatt gjennom
AOF. Flott innsats – gratulerer!

Konsvik
omsorgskrets
takker for blomster, gaver og hilsener som vi har fått til jul og ellers i
året som har gått.
En spesiell takk til Konsvik helselag,
som gjennom mange år har bidratt
med flotte, nyttige ting til Konsviktunet.
Vi vil også benytte anledningen til
å sende en stor takk til de spreke
”trimdamene” som holder ”Trim for
eldre” på Konsviktunet hver torsdag
ettermiddag. Videre vil vi takke skolen, barnehagen og andre som gleder oss med besøk, sang og musikk.
Godt nytt år til dere alle!
Konsvik omsorgskrets v/Marit Pedersen

^ÜçáàtÄÄ
Importert håndarbeid
SELGES BILLIG
•Vin-/ cherry-/ dram-og
cognacglass m.m.
•Dekorative vaser
•Blomster-/ fruktvaser
•Dessert-/ konfekt- og kjeksskåler
•Karafler
•Kanner
•Souvenirer

NINA MOFLAG
8762 Sleneset

75 09 41 03 • 90 67 76 83

• 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

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

BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN!
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KONFLIKTRÅDET
på Helgeland
Konfliktrådet på Helgeland dekker 16 kommuner og er sammenfallende med Helgeland
Politidistrikt. Konfliktrådet har
administrasjon i Mosjøen med
kontor i rådhuset. Det er lokale
meglere rundt om i kommunene.
Ved konfliktrådsleder Kari Vik

Konfliktrådets målsetting er to
sidig:
• å behandle straffesaker oversendt
fra politiet
• å behandle sivile saker innmeldt av
partene selv
Konfliktrådet behandler saker gjennom megling, dvs. at de to partene
som har en konflikt, får møtes sammen med en nøytral megler som skal
tilrettelegge for en dialog og hjelpe
til med å lage avtale. Megleren skal
påse at interessene til begge parter
blir ivaretatt.
I straffesaker er konfliktrådet et
alternativ til tradisjonell straffeforfølging. Eksempel på straffesaker er
hærverk, tyveri, nasking, innbrudd,
legemsfornærmelse og mobbing.
Eksempel på sivile saker som
behandles i konfliktrådet er nabotvister, uenighet ved kjøp og salg,
avtalebrudd,
familieforhold
og
mange typer saker med barn under
den kriminelle lavalder (15 år).
Alle kan ta kontakt med konflik-

Trenger du en pust i bakken,
litt gnikking på lakken og
treffe gamle og nye venner...

trådet for å få hjelp til å vurdere om
en konflikt er egnet for megling.
Bruk av konfliktrådet er basert på frivillighet fra begge parter og all
bistand fra konfliktrådet er gratis.
Eventuelle henvendelser kan rettes til undertegnede:
Rådhuset, 8654 Mosjøen
Telefon 75 10 11 19

Nytt orgel
til Lovund kirke
Det skal kjøpes nytt orgel til
Lovund kirke. Det planlagte orgelet er av merket Johannus.
Dette vil også fungere som spillebord for det gamle pipeorgelet
slik at det blir bevart slik det står i
dag. Det planlegges ferdig installert i løpet av vår/sommer 2004.
Vi holder nå på å samle inn penger til det nye orgelet og håper at
så mange som mulig vil være med
å gi en gave til kirken vår, kontonr. 4513.46.50730 Orgelfond
Lovund kirke.
Kirkestyret Lovund kirke.
03.02.04.

Åpent hus!
Anders på kontoret på Onøy står som
vert når Sparebanken Rana inviterer til
«åpent hus» på hovedhuset på Røssøya.

LØRDAG 24. APRIL
vil vi koke kaffe, steke vafler og servere
brus til barna. Onøy/Lurøy Musikkorps har tilbudt å hjelpe oss med det
som trenges når og hvis det kommer
folk, og kanskje spiller de litt til oss og.
Ideen ble født i fjor sommer, da store og små fra korpset var sammen
med oss og ryddet i kjeller og loft.
Alle ville inn og se, og hadde en eller
annen relasjon til huset. Da det nå
kun benyttes til internt bruk, forstår vi
at det kan være noen som har lyst å

komme tilbake til en plass hvor mange
har gode minner. Vi håper derfor på
godt vær, og at folk har lyst å ta seg
en tur. Det blir en uhøytidelig dag for
prat, leking og samvær.
Vi vil henge opp plakater når tiden
nærmer seg, men synes det var fint vi
fikk lov å invitere gjennom «Steinkjærringa» som vi forstår leses av de fleste
her ute.

Hjertelig velkommen
til Røssøya!

Vennlig hilsen

SPAREBANKEN RANA

Jenter i alle aldre – kom til Onøy for

Vårpussen 2004
25. mars –

Litteraturkveld på biblioteket

26. mars –

Jentepub på Fagertun

27. mars –

Vårpuss-messe på grendahuset
med utstillinger og tilbud om behandlinger

Program med oversikt over hvem som kommer, hva de kan tilby og
telefonnummer du kan bestille behandling på, vil bli lagt ut på butikkene.

12

Åpning av Aldersund «nye» barnehage
Tekst: Cato Rødsand
Foto: Geir Vatne

I begynnelsen av februar var
det offisiell åpning av den nye
barnehagen i Aldersundet.
Barnehagen ble tatt i bruk i
høst, men nå hadde de ansatte
laget til stort selskap for feire
sin nye arbeidsplass, sammen
med barna og foreldrene.
Agnes Frammarsvik Selnes
og Steinar Joakimsen sto for
åpninga ved å klippe over snora, til stor applaus fra de frammøtte. Siden vanket det både
taler, kaffe, brus og kaker i
alle variasjoner. De som hadde tatt turen fikk høre om fornøyde barn og voksne i barnehagen, positive fødselstall i
kretsen. Så er det jo å håpe at
skolen og barnehagen i bygda
kan samarbeide om det meste,
nå som de er bygget fast i
hverandre.
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LOV til å spørre og
KRAV på svar om miljøet
Den nye miljøinformasjonsloven
trådte i kraft 1. januar 2004. Loven
gir innbyggerne rett til opplysninger
fra offentlige myndigheter og private
virksomheter om forhold som har
betydning for miljøet.
Alle næringer, industriproduksjonen så vel som jord- og skogbruket,
transportsektoren og tjenesteproduksjonen, er omfattet av den nye
miljøinformasjonsloven.

Loven skal sette innbyggerne i stand
til å bidra til vern av miljøet, beskytte seg mot helse- og miljøskade og til
å påvirke offentlige og private
beslutningstakere i miljøspørsmål.
Les mer på: http://www.dep.no/
md/norsk/miljolov/
Kontaktpersoner i Miljøvern
departementet er:
Hanne Bjurstrøm, tlf: 22 24 59 91
og Mona Aarhus, tlf: 22 24 58 35

Vi selger
POTTEPLANTER,
SNITTBLOMSTER OG
DIVERSE TILBEHØR.
Vi tar også imot bestilling av
KRANSER,
DEKORASJONER OG
BÅREBUKETTER.
ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag: 14.00-17.00
Lørdag: 11.00-14.00
Tlf: 995 53 549 / 75 09 31 25
Adresse: 8730 Bratland

Trekning av
«Steinbiten»
NR. 4/2003
Redaksjonen mottok 21 løsninger på
Steinbiten 4/2003. Men bare 10 av
dere hadde løsninger som var i tråd
med forfatterens fasit. Ta forresten en
titt på 1. utgave av ”Steinbiten” i 2004,
og kanskje er det nettopp DU som
drar av gårde med premie ved neste
trekning!
Hovedpremien denne gangen går til
Ellen Zakariassen, Søråsvn. 24, 1430
Ås. Hun får tilsendt ei flott trepramme
i miniatyr med ”Steinbiten 2003” svidd
inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland.
I tillegg får Sigrunn Vedøy, 8735
Stokkvågen og Mats Eriksen, M.O.
Orningsveg, 3055 Krokstadelva hver
sin eske konfekt. Konfekten er velvillig sponset av Oppvekstetaten i Lurøy.
Vi takker for støtten!

Autoservice AS
Onøy 8766 Lurøy

Driver med slipsetting av båter,
reparasjon av båtmotorer +
vinterlagring av båter inne i hus.
Reparasjon av biler og landbruksutstyr.
Salg av batterier, olje, dekk og deler
til båt, landbruk og biler (alle merker)
+ bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr.
Pressing av hydraulikkslanger.
Telefon: 75 09 22 50

Telefaks: 75 09 22 51

Mobil: 91 63 75 27

14

Autorisert regnskapskontor
Kvina, 8752 KONSVIKOSEN
Tlf. 750 92765
Fax 750 92725

TOTAL
REGNSKAP

• Regnskap
• Lønn

• Fakturering
• Årsoppgjør

Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

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

– 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!

991 01 148

FULLDISTRIBUSJON
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Grillhytter på Onøy/Lurøy

ONØY
HAVN
Ved Cato Rødsand

Ivrig dugnadsgjeng bærer stein til «golvet» i grillhytta på Lurøy-mølla.
Tekst: Cato Rødsand,
Foto: Karin Sund Olufsen

Ved hav og på fjell
Onøy/Lurøy lokalutvalg som har tatt
initiativet til å bygge to grillhytter.
Den første grillhytta ble satt opp på
Lurøymølla nå i høst. Lurøymølla er
et populært turmål for folket på
Onøy/Lurøy. Den andre hytta skal
settes opp like ved trimboksen på
Onøyfjellet, også det et godt besøkt
turmål. Her har 330-skvadronen i
Bodø sagt seg villig til å frakte hytta
opp med SeaKing-helikopter når de
har øvelse til våren.

Utforming
De to sekskantede grillhyttene får
plass til 12-15 personer. Hyttene
blir utstyrt med vinduer som gir god
utsikt, benker langs veggene og
ellers litt utstyr for grilling. Hyttene

utstyres også med takhatt for utslipp
av røyk.

Finansiering
Grillhyttene vil koste om lag 20.000
kroner hver. Den første er helfinansiert av lokalutvalget. Den andre må
vi be om hjelp til fra lag/foreninger
og næringslivet på stedet. IL Bro har
velvillig stilt opp med 5.000 kroner,
men det mangler ennå litt før den
andre hytta er i boks.

Ut på tur
Vårt håp er at bygdefolket og tilreisende kommer seg ut på tur og bruker grillhyttene aktivt heter det fra
lokalutvalget. Vi har sett det som
viktig å legge til rette for at folk skal
trives, og dette er et viktig bidrag i
så måte. Og dersom turfolket tar
med seg det de trenger og fjerner
sitt eget søppel etter hvert, så skal vi
si oss tilfreds.

Samling med Lurøy Felleskorps
Midt i februar var Lurøy Felleskorps
samlet til øving på Lovund. I alt 45
musikanter fra Polarsirkelkorpset,
Onøy/Lurøy musikkorps og Lovund
skolekorps øvde fredag kveld og
lørdag, og spilte konsert for fullsatt

Til sommeren vil Onøy Havn være
en realitet. Tida siden budsjettmøtet
i desember har vært godt utnyttet til
forberedelser og planlegging. Siste
uka i februar startet Leirfjord Entreprenør AS opp med arbeidet, opplyser formann Leif-Kyrre Karlsen i
Onøy Båtforening. Prosjektet vil
koste ca. 2,5 mill. kroner, hvorav
Lurøy kommune og båtforeninga
deler på regninga med hhv. 80% og
20%. Dimmelsvik Sveis AS skal levere innredningen av havna, som i første omgang skal huse 40 båter av
variabel størrelse. I prosjektet ligger
også fullføring med asfalt toppdekke, belysning, strøm og vann. Havn
vil komme til nytte både for yrkesfiskere, fastboende og hyttefolk med
fritidsbåter. Leirfjord Entreprenør
AS vil i samme slengen fylle opp og
utvide industriområdet mellom Lurøy Bygg AS og fergeleiet. Det prosjektet er kostnadsberegnet til
800.000,- kroner.

gymsal ved middagstider lørdag.
Og skal vi tro deltakerne, så gir denne type samlinger virkelig inspirasjon. Leder for felleskorpset i år er
James Storms, med god hjelp av
Chris Eva.
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