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Lovund havn

Den nye havna vil få stor
betydning for det lokale
næringslivet på Lovund. Her
ser vi moloen som bygges til
den indre havn, som skal
huse småbåter og yrkesfiskere.
Det er Kystverket Produksjon som
er entreprenør for havneprosjektet
på Lovund. Ei havn som vil koste
ca. 90 millioner kroner, når det står
ferdig i 2005. Anleggsarbeidet er
nettopp startet, og i løpet at to år
skal det sprenges og legges ut om
lag 1/2 million kubikkmeter masse.
Hele massen sprenges ut at knausen
på Naustholmen. Dermed blir det
også frigjort et 20 dekar større industriområde til videre utbygging.
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Va r a o r d f ø r e r e n s s i d e
”Vær hilset”
– Steinkjerringas lesere
Igjen har vi fått opplevd et nytt
under. Våren er kommet med sin
fine grønnfarge, det spira og gror naturen er full av liv. Ei flott tid!
Men vårens frambrudd minne
oss også på at det vi oppleve no
berre er ein liten del av det evige
kretsløpet som du og eg er en del
av. Våren er ei spesiell tid på
mange måta. I naturen er det
vårens forberedelser som ska gje
grunnlag førr ein god haust og dermed nytt liv neste år.
Så våren er ikkje berre ein syklus
med tilfeldigheter, men et første
skritt i et forvalteransvar som skal
danne grunnlag førr ein god haust.
Med tidas gang som bakgrunn,
veit vi at i inneværende år er det
fire år sia siste kommune- og fylkestingsvalg. I denne sammenheng har
det skjedd betydelige endringer i
valgloven. I det følgende ska eg
kort gjær rede førr det vesentligste.
Valglisten ved kommunevalget
Valglistene skal ha minimum 7 kandidatnavn oppført i rekkefølge. Listen kan maksimalt ha så mange kandidatnavn som det skal velges
representanter, med et tillegg av
inntil 6 andre navn.
For Lurøy vil dette medføre lister
med inntil 25 navn.
Listeforslaget kan også ha et visst
antall forhåndskumulerte navn. Disse skal stå øverst på listen, og vil
være markert med uthevet trykk.
Kandidaten får i såfall et tillegg i sitt
personlige stemmetall som tilsvarer
25 % av det antall stemmesedler
vedkommende liste får ved valget.
For Lurøy utgjør dette maks. 4 kandidater.
Endre på stemmesedler
1. Velgeren kan ved kommune- og
fylkestingsvalg gi kandidater på
stemmeseddelen èn personstemme. Dette gjøres ved å sette
et merke ved kandidatens navn.
Det er ingen begrensning på
hvor mange kandidater som kan
gis tilleggsstemme.

2. Velgeren kan ved kommunestyrevalg også gi èn personstemme til kandidater fra andre
valglister. Dette gjøres ved å
føre disse kandidatnavnene opp
på stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis til et antall
kandidater som tilsvarer en
fjerdedel av det antall representanter som skal velges. Uansett
kommunestyrets størrelse kan
det likevel gis inntil 5 kandidater. For Lurøy vil dette si inntil 5
kandidater.
Når velgeren gir personstemme til
kandidater på andre lister, overføres et tilsvarende antall listestemmer til den eller de listene kandidatene står oppført på.
Andre endringer på stemmeseddelen (strykninger ets.) teller ikke
med i valgoppgjøret.
Så dessverre; ”gleden ved å stryke” kandidater er fjernet.
NB! Valgkort sendes ikke ut ved
dette valget.
Forhåndsstemmegivning
1. Velgere som ønsker det kan avgi
forhåndsstemme fra 10. august i
valgåret innenriks og fra 1. juli
utenriks. Siste frist er fredag før
valgdag.
2. Velgeren er selv ansvarlig for å
avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at stemmegivningen kommer fram til valgstyret innen valgdagen kl. 20.00
3. Orientering om ambulerende
stemmegivning fås ved henvendelse til formannskapskontoret.
Stemmegivning i valglokalet
på valgdagen 15 september
Nytt ved dette valget er at det ikke
skal benyttes stemmeseddelkonvolutter.
Velgerne vil som vanlig få tilgang på stemmesedler i stemmeavlukket. Velgeren må brette sammen
seddelen og levere den til stemmestyret som stempler den. Deretter
legger velgeren stemmeseddelen
ned i urna.

NB! Stemmeseddelen er trykket på
papir som ikke er gjennomleselig.
Så til slutt
I 1968 ble jeg valgt inn i kommunestyret som vararepresentant for
Onøy-Lurøy krets. Fra 1972 ble jeg
fast medlem av kommunestyret og
har vært det siden. I disse 36 år har
jeg fått lov å være med på ei rivende utvikling i kommunen, både
som medlem av formannskapet i
20, ordfører i 8 år, og siste periode
som varaordfører.
Også saksbehandlingen er revolusjonert. Fra å få tilsendt ei enkel
saksliste med fullstendig saksbehandling i kommunestyret uten
grunnlag i langtidsplaner for økonomi eller utvikling for øvrig, til
dagens ordning med planverk, delegasjon og gjennomført saksbehandling fra administrasjonen.
Utviklingen fra kretstenkning til
helhetstenkning har også vært positiv.
Etter å ha deltatt på ca. to hundre kommunestyremøter og med
Lurøy djupt festa i ”sjæla” , var selvsagt med en viss vemod bestemmelsen om ikke å stille til valg ble tatt.
Men med en god følelse av et langt
engasjement for ei positiv utvikling
av ”lurøysamfunnet” er det godt å
få overlate plassen i kommunestyret til yngre generasjoner.
Med tro på framgang gjennom
støtte, meningsbrytninger, respekt
og samhold, ønsker jeg at alle Lurøyfjerdinger måtte få oppleve vårt
felles mål - KVALITET – TRYGGHET OG TRIVSEL som en realitet.
Johannes Bentzen
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TV-aksjonen 2003:

Redd Barna er tildelt TV-aksjonen 2003.
Søndag 19. oktober tar Marianne fra
barne-TV og Håkon fra FBI oss med
gjennom en hel dags dugnad i NRKs
maratonsending på fjernsyn.
Med midlene som blir samlet inn, ønsker
Redd Barna først og fremst å:
• Gi flere barn tilgang til grunnutdanning
• Øke kvaliteten på utdanningen
•Sørge for at færre barn avbryter skolegangen
Redd Barna arbeider for å sikre barns rettigheter i Norge og utlandet. Dette arbeidet
omfatter både langsiktig bistand og nødhjelp,
og fordeler seg på seks hovedområder: Grunnutdanning, barnearbeid, seksuell utnytting av
barn, barn i krig og katastrofe, årsaker til fattigdom og brudd på barns rettigheter, samt spredning av FNs Konvensjon for barnets rettigheter
(Barnekonvensjonen). Arbeidet drives i hovedsak med innsamlede midler og med støtte fra
NORAD.
Aksjonskomitéen i Lurøy er klar til innsats og
håper at det stiller opp rikelig bøssebærere når
lokalutvalgene tar kontakt i kretsene. Vi setter
oss som mål å bli blant de tre beste kommunene i Nordland.
Cato Rødsand
TV-aksjonskomitéen i Lurøy

!MEG!
Dikt av Thyra Thomassen,
6. klasse Lovund skole
Jeg sitter på min seng
en sommerkveld.
Jeg ser på meg i speilet.
Hva er det jeg ser?
Jo en skygge av meg selv.
Å herregud hvorfor er jeg så dum?
Jeg er jo ikke slik, dette er jo ikke meg.
For jeg er kanskje slik som deg.
Uansett om vi er tykke, tynne, små
eller lange så er vi akkurat de samme!

T il minne om
Knut Olav
Søndag 25. mai fikk vi det tunge og triste
budskapet om at Knut Olav var død.
Vi føler med de nærmeste som
skal ha styrke og mot
for å ta den sorga som følger.
Som en siste hilsen,
vil vi gjengi et dikt til
Knut Olavs familie, slekt og venner.

Fred over hans minne!
Ikkje dytt!
(Gudrun Lid Sæther)
Ikkje dytt,
eg må få gå trappa sjølv.
Vil du gå fortare med andre pausar,
så er det greit det.
Eg går ikkje fortare enn eg går, eg.

Fjernet pga lov om opphavsrett

”Redd Barna og
utdanning”

Ikkje dytt!
Eg må få stå her ei stund,
- kvila, kava, gråta, le.
- Ryggja og setje eine foten ned att på
forrige trinn - kjenna ekstra etter om
eg er ferdig til å gå vidare.
Ikkje dytt!
Det er vondt å snubla.
Eg gjer det likevel, men då er det på
min måte den er tryggast for meg.
Ikkje tru at trappa er lettare å gå
fordi du veit kva neste trinn heiter.
Men det er fint at du vinkar.
Det er trygt å ha deg saman med meg,
for eg leitar etter nokon å halda i.
Fint å ha nokon stødig bak ryggen, nokon
som kjenner trappa.
Det er tungt å gå åleine,
fint å ha deg her, men ikkje dytt! Eg kjem i mitt eige ganglag eg.
Det er fint å sjå at andre har kome seg opp.
Eg er i siget,
men ha tolmod med meg!

Fra kollegaer i Lurøy kommune
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Oddøy Sanitetsforening
De eldste medlemmene i Oddøy Sanitetsforening foreviget utenfor Kløverheimen. (Foto: Frode Johansen)

Ved Inger-Lise Torolfsen

En epoke er over
Oddøy Sanitetsforening startet 12.
september 1948 og opphørte den
10. februar 2003. Foreninga hadde
50 medlemmer på det meste. Av
disse var om lag 14-15 aktive.
De som var medlemmer da foreningen ble nedlagt var: Bjørghild
Sætern (formann), Tordis Olsen
(nestleder), Reidun Antonsen (kasserer) og Paula Hansen (sekretær). I tillegg var disse medlemmer: Sonja
Pettersen, Laura Pettersen, Judith
Edvardsen, Kamilla Antonsen, Alvilde
Nilsen, Torbjørg Hansen, Ella Pedersen, Henny Klæboe, Klara Jakobsen,
Jorunn Nilsen og Astrid Johansen.
Oddøy Sanitetsforening har sitt
opphav på Oddøya, derav navnet.
De som var med i starten var Borgild
Pedersen, Tordis Olsen, Ella Pedersen, Olga Einarsen, Alette Olsen og
Pauline Sarassen - alle hjemmehørende på Oddøya. De gjenlevende er
Ella og Tordis.
Etter hvert ble også damene fra
Ullhaugen med : Tora og Alvilde
Jakobsen.
Fra Svenningen kom
Borghild og Ingeborg Olsen (alle er
borte). Fra Burøya Klara og Kristofa
Olsen (gjenlevende Kristofa Olsen
–ikke medlem de siste åra). Fra Lilleoddøya var det Berta Jakobsen
(borte).

Legger inn årene etter 55 år
To av damene er for veteraner å regne. Ella Pedersen ble født 1. juni
1928 og Tordis Olsen ble født 19.
januar 1919. Disse to var med og
startet foreningen i 1948, og har
siden den gang vært aktive - fra
begynnelse til slutt. Tordis har sittet
45 år som formann og Ella har sittet
9 år som kasserer. Begge to er fremdeles aktive foreningsdamer.
Det har blitt mange møter og
mange aktive timer for å skaffe
penger til små og store prosjekter.
De har hatt mange møter, 11 pr år i
55 år. Det har vært utallige timer
med planlegging av tilstelninger, fester for å få inn penger, dugnadstimer, loddsalg, strikking av gevinster
og baking av kaker.
Disse to Sanitetsdamene har sammen med sine medsøstrer gjort en
kjempeinnsats opp gjennom årene –
noe som det virkelig står respekt av.
Hvem gjør det etter dem?

Med ”færingen” som
framkomstmiddel
Slik øysamfunnet var den gang, bodde folk på mange små holmer og det
var ikke alltid at naturen var like
mild. Vintertid kunne det være riktig så røffe tilstander, med mye slit
for å overleve på øyene. Her var det

kvinnfolkene som regjerte for det
meste. De sørget for å holde liv i
familien mens mannfolka rodde på
Lofoten eller på annet fiske. Det var
de som hadde ansvar for fjøs med
kyr, sauer, høner og kanskje ei geit.
Kystkvinnfolkene var noen skikkelige hardhauser, der de rodde i over
en time for å komme seg inn til Sleneset, der det var post, butikk og
skole. Når de skulle treffes en gang i
blant, var ”kvinneforeningen” samlingspunktet.
Sanitetsdamene var en av flere
foreninger som besto av en gjeng
med kjempetøffe damer med ukuelig humør og pågangsmot. De første
årene rodde de i allslags vær en gang
i måneden dit det skulle være forening. (en rotur som i godt vær kunne ta en halvtime, alt etter hvor
tungt færingen var lastet med folk.
De fleste av disse damene var medlemmer i flere foreninger så det var
ikke uvanlig med ”kvinneforening”
hver 14. dag.

Lastet med kjerringer
og unger
De reiste ved tolvtiden på dagen og
var borte til kveldsfjøstid. De rodde
gjerne flere ”færinger” godt lastet
med kjerringer og unger. Ungene
var alltid med og de var også innmeldt som medlemmer fra de var 810 år gamle. Det var ganske vanlig at
det var 6-8 unger med når det var
kvinneforening.
Det gikk jo ikke alltid like greit,
men damer med godt humør lot seg
ikke stoppe av et uhell eller to.
Skulle man ha det moro, fikk en lage
den selv. Og det gjorde de, de var
veldig glad i å lage det trivelig for
seg selv og andre, og de lo av det
meste. Det fantes ikke problemer,
bare masse utfordringer som de tok
på strak arm.

Opplesing og sang
På møtene var det masse prat og
planlegging, handarbeid og moro,
men de hadde også sine vanlige
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møteprosedyrer. Det var sang ved
åpning av møtet, det var loddsalg,
de leste opp post som var kommet
og de leste fra bladet Folkehelsen.
Så spiste de og drakk kaffe, de sang
for maten og til avslutning.

Tidene forandrer seg
De første åra kunne de få inn 7-8
kroner på ett møte. Det var også en
liten medlemskontingent (til å
begynne med var den bare 50 øre).
Til sammenligning kunne de på 70tallet få inn 20-30 kr, mens de siste
årene fikk de inn 900-1000 på ett
møte.
De første 2-3 årene samlet de inn
penger til å skaffe sykekorg på Oddøya. Dette var en kurv av bast som
var lett å bære når noen måtte fraktes på sykehuset. Etterhvert når folket flyttet, ble denne flyttet til Sleneset.

Eget apotekutsalg
på Oddøya
Oddøy Sanitetsforening hadde også
et apotekutsalg mens de enda holdt
til på Oddøya, og som ble med da
folk flyttet til Sleneset. Dette var kun
som en service til folket, og de tjente ingenting på det. Apoteket inneholdt som regel varer som Hostedråper, Kreopan, Dyvelsdrek, Kloroformolje, Nafta Kamferdråper, Sloans
liniment og selvfølgelig plaster, gassbind og Globoid. Dette apoteket
hadde saniteten helt til 1973, da ble
det medisinsutsalg på JB-butikken.
Senere i 1973 ble det kjøpt inn en
likkiste med 2 svøper - for kvinne og
mann. Dette fordi det var så vanskelig for folk å få tak i slikt på kort varsel. Denne står den dag i dag og er
klar til utlån.

Den 12.01.79 ble tomta utgått.
Tomta hadde de fått gratis hos Ester
og Peder Antonsen. De fikk også ett
bidrag/lån fra Sanitetsforeningen
sentralt på kr 10.000,Dette kunne de beholde bare så
lenge Kløverheimen var på deres
hender. Den dagen kommunen overtok måtte de betale tilbake disse
pengene. Det ble ikke bare samlet
inn penger, men de gjorde også mye
fysisk arbeid i forbindelse med dette
store prosjektet.

Grov tomta med handmakt
Damene i Sanitetsforeningen grov
selv ut tomta etter at det øverste
laget var tatt med gravemaskin. I
minst 2 uker drev de med dette. Det
ble også sjauet med å losse isolasjon
fra båt til bil og fra bil til byggeplass.
Etter at bygget ble ferdig var det
rundvasking som måtte gjøres før
beboerne kunne flytte inn. Så var
det å rydde og rake utenfor, opparbeiding av plen og legging av heller.
Alle sto på og jobbet så svetten rant,
og det ble etter hvert mange timers
dugnad for damene i Saniteten. Kløverheimen sto ferdig med 6 boenheter i 1984.
I ettertid kostet også Saniteten
flagg og flaggstangfot, stanga ble gitt
av Brita og Roy Jakobsen. Altan på
østsiden og noen flere vinduer i begge kortendene på huset kom også.

Noe har blitt borte fra
vår kultur
Jeg har sittet i flere timer og fått
høre om Sanitetsforeninga som ble
startet for 55 år siden . Det kunne
det sikkert ha vært skrevet en hel
bok om. Det er litt vemodig at ingen er i stand til å ta opp arven etter
disse damene. Noe har definitivt
blitt borte fra vår kultur. Det heter
vel utvikling. Det er så altfor langt
mellom hver ildsjel i dag. Har kystkvinnene vært spesielle? I hvert fall
var de noen hardhauser og arbeidsjern.

Feiret jubiléer med sang
På alle disse 55 årene har de feiret
mange jubileer og medlemmene har
diktet mange sanger. Disse sangene
forteller historier om pågangsmot,
arbeidslyst, vilje og den utrolige
evnen til å ikke se problemer i noen
ting. Folket på Sleneset tar av seg
hatten og sender stor takk til Oddøy
Sanitetsforening for alle store og
små bidrag opp gjennom åra.
På neste side finner du en av de
mange sangene som er blitt diktet til
sanitetsforeninga. Den skrev Tordis
Olsen høsten 1978 til sanitetsforeningas 30-års jubileum.

forsetter på neste side...

Det store prosjektet
”Kløverheimen”
Saniteten har gitt mye til mange små
og store prosjekter opp gjennom
årene. Men det desidert største prosjektet er Kløverheimen. Sanitetsdamene vedtok på møtet den 24.05.66
at de skulle begynne å jobbe for
aldersheim på Sleneset. I 13 år arbeidet de for dette prosjektet og ingenting annet. De hadde mange møter,
bingoer og fester til inntekt for dette. Folket på Sleneset ble oppfordret
til å støtte opp om dette og de fikk
inn mange penger.

For Tordis og Ella er en epoke i Oddøy Sanitetsforening over
(Foto: Frode Johansen)
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Oddøy Sanitetsforening
fortsetter.
Jubileumsvise 12.09.78
Oddøy Sanitetsforenings
30-års jubileum.
Når vi samlet er til fest, alle er vår
hedersgjest, la oss hygge oss og kose
oss i sammen. Sanitetsforeningen er jo
tretti år i år, derfor vil vi feire dagen
her i sammen.
Det var ut på Oddøya at vi stiftet dette
lag, som vi kalte Oddøy Sanitetsforening og som alle sikkert vet bodde vi
på hvert vårt sted, så vi rodde på forening til hverandre.
Det var mang en latter god, når vi skulle ut å ro, når vi rodde litt på grunn der
ut i leia, Det var ikke noen gråt der vi
satt i hver vår båt , men vi trengte ikke
be om assistanse.
Å på Ullhaugen i sær, var det veldig gøy
å vær, når vi skulle til å ordne oss til
festen. Det var ikke altfor lett når gresshoppa gjør ett sprett, når vi skulle ha
geleen ned i kjelleren.
Men vi alle var jo ett, derfor gikk jo alt
så lett, for å få til veies alt det som vi
trengte. Men det var med stort besvær,
for oss alle og en hver det var samarbeid fra begynnelse til ende.
Og som dere sikkert vet er nesten alle
kommet hit, kun en eneste av laget er
tilbake, men vi holder jo kontakt, og
det hender jo som sakt at vi har nå
henne også med på møter.
I tretti år har laget stått, vi har gitt til
stort og smått, vi er sju igjen av dem
som startet laget. Og vårt store ønske
er at alle de vi har igjen vil vær tilstede
her på denne festen.
Vi vil rope ett hurra, for den foreningen som vi har, og for medlemmene vi
har i dette laget. Noen er nå falt i fra,
nye er jo kommet til så vi skal nu bare
fryde oss i sammen.
Og vi ønsker alle nå at foreningen må
stå å ha mange nye medlemmer i vente, og vårt høye ønske er, så til dere
fjern og nær støtte opp om arbeid for
den gode saken.

Glimt fra foreningslivet i Aldersund
Ved Olga Zakariassen

Aktivt helselag
Aas Helselag er et aktivt lag med
i alt 50 medlemmer, hvorav en
fjerdedel av disse er aktive og
driver
foreningsarbeidet.
Asbjørg Jakobsen er formann for
helse-laget.
Vi har møter en gang pr.
mnd. i stua på Alderspaviljongen. De eldre er selvfølgelig invitert til møtene, og vanligvis er vi
rundt 25 ved kaffebordet. Alle
er bidragsytere til helselaget, og
ikke minst er det trivelige sammenkomster for oss alle.
Laget støtter mange forskjellige tiltak, som salg av maiblomsten og Flaxlodd er årvisst. Sist
høst deltok laget med matlaging
på bygdekvelden ved Aldersund skole. På menyen skulle det være fiskeretter, og
både fiskekaker og fiskesuppe ble servert til matglade
gjester.
Under kulturuka i Stokkvågen stilte også helselaget
opp med servering av tradisjonskost under 1. mai-feiringa. Både ”klubb og fett”,
”semuljepudding med rød
saus”, kaffe og kaker var fortreffelig og ble revet bort på
kort tid.
Med
års
mellomrom
arrangerer vi mammografitur til Bodø. Årvisst er også
førjulsfest på fellesstua på
alderspaviljongen, og der
har vi også hatt en bingokveld.
Til slutt en hilsen og stor
takk til våre sambygdinger
som har støttet vårt lagsarbeid. Også en hilsen til de
andre helselagene i Lurøy!

Hyggeklubb
I Aldersund har vi en ”Hyggeklubb” for oss over 60. Vi
er om lag 20 stk. som møtes

andre torsdagskveld i hver
måned - unntatt på sommeren.
Vi har hver vår tur til å ha klubben og stå for serveringa, som er
bestemt skal være enkel.
Noen ganger har vi litt underholdning med allsang, musikk,
konkurranser, vitser og opplesing. Åresalg er også fast innslag, og pengene som kommer
inn sponser vi på oss selv. Vi
drar på julebord, og tar av og til
en dagstur med buss.
Vi har hatt denne hyggeklubben i 8 år. Formålet er at vi kan
møtes i et hyggelig fellesskap
over en kaffekopp og til en trivelig hverdagslig pratarkveld.

7

Sjøkartverkets oppmålinger

MS Hydrograf er det eneste skipet Sjøkartverket disponerer langs norskekysten. Her stasjonert på Onøy i april i år.
Tekst og foto: Cato Rødsand

Sjøkartverket er i vår stasjonert i Lurøy for å lage nye
grunnlagsdata til digitale
sjøkart. Det opplyser hydrograf og skipper Arnold
Kallevåg ombord i MS
HYDROGRAF. Vi er en del av
”Forseringsprosjektet”, som
skal være sluttført i 2006.

Forseringsprosjektet
Vi utfører moderne arealdekkende
målinger utført med multistrålelodd,
noe som skal gi hundre prosent nøyaktighet. Det finnes veldig mye feil i
de gamle sjøkartene som ble oppmålt for over 100 år siden, sier Kallevåg, og det er på tide at dette arbeidet blir sluttført. Om vi blir ferdige i
2006 gjenstår å se, men det er i
hvert fall målsettingen i Sjøkartverkets prosjekt.
Forsvarets båt H.U. SVERDRUP
foretar i tillegg målinger i området
rundt Svalbard.

Lurøy og nordover
Vi har gjort målinger av hovedleiene

og en del bileier, bl.a. mellom Lurøy
og Stigen og vestsida av Lurøy. Nå
holder vi på med områdene rundt
Nesøya og nordover. I disse områdene går jo kysttrafikk som hurtigbåter, ferger, godsbåter og hurtigruter.
I tillegg til oss gjennomfører også
det tyske selskapet OSAE kartlegging
fra Støtt og nordover. Meningen er
at hele Norges kyst skal være ferdig
oppmålt om 3 år. I løpet av år 2001
fantes alle N50-kart i Norge i digital
form, og i 2006 skal altså alle sjøkartene være digitalisert. Med en økende tilgang av geografiske opplysninger bidrar kartverket med en bærekraftig utvikling, hvor kart og geodata gjøres tilgjengelig for alle.

Innsamling og lagring
av data
Produksjonen av digitale sjøkart er
en omfattende prosess som starter
med en innsamlingsfase ute på sjøen. Fra under tyve meter dyp og
helt opp i fjæresteinene skal hele
undervannsterrenget registreres og
posisjoneres. Dette skjer ved hjelp
av dGPS satellittnavigasjon som
bestemmer posisjonen på en halv
meters nøyaktighet og ekkolodd
som bestemmer dybden. All måling

skjer fra skip, og disse måler kontinuerlig 24 timer i døgnet. Dette
medfører en uhyre stor datamengde
som legges inn i en database, og
som senere oversendes til Sjø-kartverkets kartdatabase. Så sluttføres
arbeidet med ferdige digitale sjøkart
etter en fast standard. Men i dette
tilfellet tar vi altså for oss bare
hovedleiene og noen bileier.

Skip og mannskap
MS HYDROGRAF er 44 meter lang
og utstyrt med det som trengs for slike oppmålinger. På dekk finnes
også to 32 fots båter som benyttes i
de daglige oppmålingene. Disse er
spekket med utstyr og har begge
multistrålelodd.
Vi har et mannskap på 13 som er
delt opp i tre arbeidslag. To lag jobber dagtid og ett lag nattid nå på den
lyse årstida. Fire uker om bord og
fire uker på land. Her gjelder det å
utnytte årstida og lyset maksimalt,
da dette er et svært tidkrevende
arbeid. Vår og sommer betyr dessuten bedre vær, og det betyr mye vedrørende nøyaktighet. Mannskapet
har for det meste nautisk utdanning
fra maritim høgskole, sier Kallevåg
til slutt.
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KOMMUNEVALGET I LURØY 2003
Gjør din borgerplikt – her har du alternativene!
Kristelige Folkeparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Øystein Thomassen, Lovund
Torfinn Nilsen, Lurøy
Anne Johansen, Lovund
Åslaug Finseth, Stokkvågen
Normann Nilsen, Sleneset
Sigrid Thomassen, Lovund
Jorunn B. Rivedal Nilsen, Lurøy
Torbjørg Nordås, Lurøy
Halvdan Thomassen, Lovund
Sissel S. Edvardsen, Lurøy
Astrid Risøy, Lurøy

Høyre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tore Risøy, Lurøy
Britha E. Jakobsen, Sleneset
Bodil Hansen, Tonnes
Roy Johansen, Stokkvågen
Ernst Grønbeck, Sleneset
Håkon Lund, Lurøy
Kjellrun Olsen, Konsvikosen
Trond Ove Sætern, Sleneset
Birgith Rise, Stokkvågen
Hallstein Larsen, Sleneset
Arne Bentzen, Lurøy
Roald Skjærvik, Bratland
Jane Elverhøy, Sleneset
Knut Haugen, Bratland
Terje Løkken, Sleneset

Lovund Tverrpolitiske liste
1. Audhild Moseng Kroken,
Lovund
2. Bjørn Roger Thomassen, Lovund
3. Asle Thomassen, Lovund
4. Lorents Pettersen, Lovund
5. Kari Ravik Sandvær, Lovund
6. Svein Tore Olsen, Lovund
7. Olav Edvardsen, Lovund
8. Ingvill Myhre, Lovund
9. Stine Tøllefsen, Lovund
10. Andreas Berglund, Lovund
11. Ben Rune Nergård, Lovund
12. Erling Berglund, Lovund
13. Runar Fjellgaard, Lovund
14. Elisabeth Holmen, Lovund
15. Jim Ivan Sørensen, Lovund
16. Gunvor Kvarving Pettersen,
Lovund
17. Bjarne Olsen, Lovund
18. Gro Irene Olsen, Lovund
19. Svein Erik Olsen, Lovund
20. Ingolf Kristiansen, Lovund
21. Jan Erik Johansen, Lovund
22. Mona Jeremiassen, Lovund
23. Harald Asbjørn Johansen,
Lovund

Det Norske Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Steinar Joakimsen, Sleneset
Bjørnar Skjæran, Stokkvågen
Tone Jakobsen, Lovund
Jonny Moen, Tonnes
Anders Olsen, Lurøy
Holger Olsen, Sørnesøy
Inger Lise Torolfsen, Sleneset
Marianne Østrem Aasvik,
Bratland
Per Øyvind Bentzen, Sleneset
Rune Christiansen, Lovund
Olaug Aspdahl, Konsvikosen
Odd Stensland, Stokkvågen
Nina Edvardsen, Sleneset
Synnøve Nilsen, Konsvikosen
Johanne Selnes, Stokkvågen
Steinar Olaisen, Lovund
Per Asle Pedersen, Sleneset
Kirsten Dahl, Sørnesøy
Svein Elvebakk, Konsvikosen
Janne-Kari Henningsen, Sleneset

Kystpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kjell Ivar Vestå, Lurøy
Per Olav Fjellgaard, Lovund
Roar Johansen, Sleneset
Stig Lien, Tonnes
Jim Lorentsen, Sørnesøy
Rudolf Johannessen, Lurøy
John Bjørnar Johansen, Bratland
Jon Arild Sandvær, Lovund
Leif-Kyrre Karlsen, Lurøy
Hilmar Larsen, Sleneset
Anita Huka Johannessen, Lurøy
Kurt Preben Aspdahl, Tonnes
Anita Nergård, Lovund
Jarle Jakobsen, Sleneset
Børre Johan Johannessen, Lurøy
Dag Hansen, Tonnes
Geir Olsen, Sørnesøy
Monica Jensen, Lurøy
Espen Fjellgaard, Lurøy

Senterpartiet
1. Carl Einar Isachsen jr. ,
Storselsøy
2. Liv Torill Bentzen, Lurøy
3. Oscar Hansen, Tonnes
4. Janne Sommerseth, Aldra
5. Bent Harald Sund, Lurøy
6. Kurt Haugen, Konsvikosen
7. Tom Johansen, Kvarøy
8. Jan Erik Bentzen, Lovund
9. Eystein Albertsen, Bratland
10. Ellen Greger, Lurøy
11. Johan Teigen, Konsvikosen
12. Gunnhild Johansen, Kvarøy
13. Hermann Mindrum, Lovund
14. Egil Selnes, Stokkvågen
15. Skjalg Nordås, Lurøy
16. Solrunn Hopaneng,
Konsvikosen
17. Steinar Ranheim, Bratland
18. Bodil Gullesen, Lurøy
19. Elin Haugen, Konsvikosen
20. May Britt Johansen, Stokkvågen
21. Dagny Brattland, Tonnes
22. Edgar Finseth, Stokkvågen
23. Randi Teigen, Konsvikosen
24. Tore Sund, Lurøy
25. Ann Helen Haugen, Konsvikosen

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

Torleif Olaisen, Lovund
Rita Karlsen, Lurøy
Jens Osvald Olsen, Kvarøy
Kristin Molvik, Tonnes
Elin Nystad, Lurøy
Erlend Olsen, Kvarøy
Bjørg Aslaksen, Lurøy
Sigrun Olsen, Kvarøy
Birger Johannessen, Lurøy
Anne Lise Olsen, Kvarøy
Kjell Gunnar Mortensen, Kvarøy
Cato Rødsand, Lurøy

Listetoppene i uthevet skrift er partienes kumulerte kandidater.

• 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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Trekning av «Steinbiten» nr.1/03

Redaksjonen
mottok 27 løsninger på Steinbiten
1/2003.
Av disse var det
26 som stemte
helt med forfatterens
fasit.
Kanskje kryssordet er blitt for
lett for de fleste? Ta forresten
en titt på andre
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 Kevin
Haugen, Hammerveien 111, 8626
Mo i Rana. Han får tilsendt ei flott
trepramme i miniatyr med ”Steinbiten 2003” svidd inn på speilet.
Pramma er sponset av BraPro.
I tillegg får Bjørg Ervik, Øvre Fal-

let 6, 7100 Rissa og Lovise Selnes,
8735 Stokkvågen hver sin eske konfekt. Konfekten er velvillig sponset
av Snekkerfabrikken AS, Kvarøy og
Kvina Auto AS, Kvina 8752 Konsvikosen. Vi takker for deres støtte!

Takk til lag og foreninger:

LANDINGSPLASS FOR HELIKOPTER
Takk til lag og foreninger som har
bidratt med penger til landigsplass for
helikopter ved Lurøy sykehjem. Pengene er brukt til ny vindpølse, samt at
jordkabelen er reparert etter at den
ble skadet i fjor. De
pengene som er igjen
vil bli brukt til lyspærer, maling og oppmerking av landingsplassen
ved dugnad nå på forsommeren.
Landingsplassen har
hatt 19 landinger av
redningshelikopter/ambulansehelikopter.

Den har i tillegg vært brukt to ganger
under sikkerhetskurs for fiskere.
Leif-Kyrre Karlsen
Støttespiller
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Fagbrevutdanning
innen fiskeindustri
Tekst og foto: Cato Rødsand

Hele 18 kandidater begynte ved årsskiftet på fagbrevutdanning innen
fiskeindustri ved Nova Sea AS på
Lovund. Det opplyser daglig leder
Torleif Olaisen til Steinkjerringa.
Kandidatene knyttes nærmere til
bedriften over en lengre periode, og
utdanningen gir en viktig kompetanse for både den enkelte arbeidstaker
og bedriften.

Bra tiltak
Dette er et veldig bra tiltak som
både kandidatene og bedriften nyter
godt av. Utdanninga fanger opp flere kandidatkategorier, og om 3-4 år
står disse 18 forhåpentligvis med
fagbrevet i handa. For den enkelte
betyr dette 10-15.000 kroner mer i

lønn pr. år, samtidig som Nova Sea
AS får bedre kvalitet i alle sine produksjonsledd.

Langt løp
Utdanninga startet ved årsskiftet
2002/03 og vil pågå 3-4 år, avhengig
av hvilken kategori kandidatene
kommer fra – med eller uten bakgrunn fra videregående skole og de
som etter alder kan betegnes som §
20-elever. Elevene har ei helgesamling pr. måned, hvor de lørdag og
søndag sitter på skolebenken på
Lovund skole. Lærekrefter er skaffet
av Nordland fylkeskommune og
kommer reisende til øya for hver
samling. En vesentlig del av utdanningen tas som selvstudium via
internett. Praksisen får man tilrettelagt i det daglige arbeidet i bedriften.

Rimelig og anvendelig
utdanning
Det er kun bøker og litt utstyr elevene selv må dekke, og derfor er dette
en rimelig måte å utdanne seg på,
sier Olaisen. Fra før har to kull på til
sammen 25 kandidater tatt fagbrevet
ved vår bedrift. Dessuten gir fagbrevet studiekompetanse til enkelte studier på høgskolenivå dersom det
skulle være av interesse.

Et knippe av fagbrevkandidatene fra
Nova Sea utenfor produksjonslokalene. F.v. foran Joanne Isaksen, Kari
Hoff Molvik, Lene Marie Einarsen og
Bjørnar Nergård. F.v. bak Trond
Iversen, Helen Thynes og Rune Jensen. Resten av kullet var opptatt i
produksjonen da bildet ble tatt.
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«Steinbiten»
«Steinbiten»
X-ord med absolutisme og luftsmitte
VANNRETT:
1. Romklang
8. Edelsten
12. Landsfengsel
13. Furete
15. Forente nasjoner
16. Luftsmitte
18. Salgslag
19. Omslaget
21. Eng. hulmål
24. Idrettsnavn
25. Fineste sort
27. Øyne
28. Savner
30. Vantet i
forstavnen
32. Stat i USA
33. Folkegruppe fra
Djibouti
35. Del av valgkrets
36. Gml. pålegg
(omv.)
38. Sta
39. Guttenavn
40. Elv
43. Reklame
44. Liten antilope
47. H2O
48. Tone
49. Absolutisme
51. Ø
52. Tidl. EU
53. Ukjent
54. Kvartsart
56. Konj.
60. Lege (fork.)
61. Oppmerksomhetene
62. Gresk bokstav

LODDRETT:
2. Kinoen
3. Hyl
4. Enhetlig
5. Land
6. Kjærest
7. Flyselskap
8. Slagsted
9. Avgjørende
10. Oppfinner
11. Oljefelt
14. Rettmessig
15. Utrykningspolitiet
17. Vokalene

Hele 27 løsninger denne gangen. Her kommer en ny utfordring. Kvess blyanten og ta opp kampen mot
”Steinbiten”. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 10. september 2003. Har du riktig
løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn.
20.
22.
23.
26.
28.
29.

Sjakktrekk
Type Volvo
Oste seg
Ragnar Settem
Gir cider
Tokt

Navn:

Adresse:

31. Eva
Andersen
34. Kommune i
Rogaland
36. Student
37. Kunstner

39.
41.
42.
45.
46.
50.

Ryke
Tone
Mannsnavn
Mannsnavn
Like
Tone

55.
57.
58.
59.

Nedbør
Del av bibelen
Strev
Smile
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Fra kulturfronten
Ved plan- og kulturleder Rune Bang

LEDSAGERBEVIS
Lurøy kommune har innført ordningen med ledsagerbevis i samarbeid
med Nordland Fylkeskommune.
Ordningen har til formål å forebygge
isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.
Omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års
varighet eller lengre. Ordningen
skal være med å
øke tilgjengeligheten til kulturarrangement og
offentlige transportmidler. Et
merke med et
offentlig fastsatt
symbol (logo),
for øvrig det
samme som den
enkelte ser på beviset, viser hvor
ledsagerordningen aksepteres.
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes
ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement samt
offentlige transportmidler som den
funksjonshemmede ikke vil kunne
delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.
Søknad skal – for å komme i
betraktning – vedlegges passfoto
samt uttalelse fra enten primærlege,
legespesialist, off. godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og
sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager. Nærmere
opplysninger om ordningen fås ved
henvendelse til plan- og kulturlederen i Lurøy, som også utsteder selve
ledsagerbeviset.

SAMTIDSKUNSTPROSJEKT
I LOVUND
Lurøy er en av de utvalgte kommunene innen det fylkeskommunale
prosjekt ”Kunst i Nordland”, og i
løpet av en treårsperiode skal det
gjennomføres 18 lokale kunstprosjekter over hele fylket. Denne serien av norsk og internasjonal samtidskunst, er en oppfølger av det tidligere prosjektet ”Skulpturlandskap i
Nordland” og forhåpentlig vil dette
siste prosjektet også vekke betydelig

oppmerksomhet langt ut over det
enkelte deltakende lokalsamfunn.
Målet er at kunstverkene skal si
noe om lokalsamfunnets identitet og
historie og at den utpekte kunstner
skal bli en aktiv ressurs i vertskommunen. Kunstverket skal bli til i tett
dialog med lokalsamfunnet.
En av de seks første kommuner,
som er blitt valgt ut blant 22 interesserte, er Lurøy, og da med vårt sterkeste lokalsamfunn Lovund. Den
kunstneren som skal arbeide frem et
kunstverk her, heter Svein Flygari
Johansen. Han er en annerkjent
norsk samtidskunstner med et bredt
spekter av uttrykksformer i sine
kunstproduksjoner. Sentralt i hans
arbeider står spørsmålet om hvordan
vi forholder oss til naturen i en
moderne tid og sentrale industriprosesser.
Den kommende tiden vil vise oss
resultatet av en slik kunstproduksjon
som, ut fra gitte ønskemål, vil bli til
gjennom et tett samarbeid mellom
kunstneren og lokalsamfunnet selv.
Kunstneren selv ønsker også i betydelig grad å ta lokalsamfunnet med
på utvelgelsen av hva det skal bli,
gjennom presentasjon av mulige forslagsskisser med påfølgende lokal
debatt. Vi ønsker kunstner og lokalsamfunn lykke til med prosjektet.
Utgiftene er i det alt vesentlige finansiert av fylkeskommunale midler,
men med en ”minimumsforutsetning” av nødvendig oppbakking og
engasjement fra lokalsamfunnet selv
i tilknytning til prosjektets gjennomføring.

ETTERLYSING AV BILDER
Det arbeides nå aktivt med det som
forhåpentlig vil bli den 15.de i rekken av lokalhistoriske årbøker for
Lurøy. I den sammenheng er redaksjonen på intens jakt etter illustrasjoner og bilder, bilder som er av
vesentlig betydning for artiklene i
boka. For to av artiklene, etterlyser
vi nå sårt tiltrengt bildedokumentasjon. Det ene motivet vi mangler bilde av er eldre bilder av Valbrua, jo
eldre jo bedre - og da tatt mens de
fine steinkarene (steinmuringen)
ennå var godt synlig. I dag er jo denne muren skjult av fyllmasse. Ellers

ville det være fint om det også fantes
bilde av en båt som passerer gjennom Valrenna og et bilde av utbedringsarbeidene her i 50-årene.
Den andre begivenhet som det
ønskes bilder fra, er høytideligheten
under avdukingen av minnebautaen
på Lurøy i juli 1951. Det må vel være
noen som har bilder fra denne store
og betydelige begivenhet?
De som måtte ha noe å fare med i
denne sammenheng, bes kontakte
Rune Bang, helst innen utgangen av
juni og senest innen medio august.
Ta en kikk på gamle bilder, og let i
skuffer og gjemmer!

”SMÅSAMFUNN-SATSING”?
Kommunal- og regionalministeren
bekreftet i sin redegjørelse ”Vekst i hele landet”, at regjeringen ville gi
småsamfunn spesiell oppmerksomhet og poengterte viktigheten av å
sikre velferds- og tjenestetilbud,
samt stimulere til stabilisering og
vekst i disse områdene. I vårt fylke
er det spesielt to områder som i
betydelig grad faller innenfor de kriterier som skal legges til grunn og
som samtidig i noen grad også faller
utenfor hovedsatsingene i kommende fylkesplan. Disse områdene har
store avstander til regionale sentra,
med problematisk næringsstruktur
og nedgang i folketallet. For Nordlands del utpeker to områder seg ut i
så måte, og det er Nord-Salten/del av
Ofoten og Ytre Nord Helgeland.
Med bakgrunn i sentrale dokumenter tok Nordland fylkeskommune
derfor initiativ overfor bl.a. kommunene Træna, Lurøy og Rødøy for å
starte en prosess med tanke på bedring av kårene for de tre nevnte
kommuner innenfor lokalt prioriterte satsingsområder.
Etter flere møter, både internt
innen disse kommuner og eksternt
med fylkeskommunen, er en nå
kommet frem til følgende aktuelle
prosjektområder som en ønsker å
arbeide videre med:
1) Bosetting i skjærgården (kompenserende/ulempereduserende tiltak)
2) Regionalt/interkommunalt næringsfond (må være av noen størrelse
for å ha effekt)
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3) Regionalt/interkommunalt fond
for kultur, ungdom og tilhørighet
(sikre og styrke disse viktige oppgaver innen våre småsamfunn, skape
tilhørighet og bolyst)
Med utgangspunkt i disse tre områder vil det fra kommunene, når
saken er ferdig utredet, bli fremmet
egen sak om disse forhold til
behandling i fylkeskommunen om
tilslutning til hva som her foreslås.
Ut fra tilbakemeldingen om hva fylkeskommunen kan bidra med, vil
det etter hvert bli fremmet egne fullverdige saker på delområdene til
lokal politisk behandling i kommunene.
PS! Den kommende tiden vil vise
om
fylkeskommunen
virkelig
mener noe med at dette prosjektet
skal oppleves som en ”satsing” i de
småkommunene det gjelder, eller
om det bare blir de gode intensjoner fra initiativtakerne fylke- og
stat.

LURØY/TRÆNASERIEN ER
I GANG
Tekst: Cato Rødsand

Den populære Lurøy/Træna-serien i
fotball er i gang igjen. I årets serie
deltar hele 26 lag, helt fra miniputter
og opp til seniorer. Det er ny
rekord, opplyser en av frontfigurene
Ernst Grønbeck.
Selv om ikke
Utskarpen stiller lag i år, har serien
vokst seg til nye høyder, og vi er
svært spente både på innsatsen og
om værgudene gir oss like fine forhold i år, sier han.
Første seriehelg ble dessverre
avlyst og tas igjen til høsten. Fredag
13. og lørdag 14. juni reiser lagene
til Træna for å avvikle andre helg. Så
kommer turen til Sleneset, hvor Solværøyan UIL tar imot gjestene på
splitter ny gressmatte lørdag 23.
august. Avslutningshelga skal avvikles på Konsvik IL’s gressmatte lørdag
6. september.
Vi ønsker alle deltakere lykke til i
kampens hete, og måtte leiken og
samholdet vokse også i årets L/Tserie!

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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Utbygging

&

næring

Utbyggings- og
næringsetaten

Ved
utbyggings-/næringssjef Jacob Iversen

U/N-etaten har kontorsted på
Tonnes, og skal være en serviceetat for innbyggerne i
Lurøy, slik at det kommunale
utbygde nett av veger, kloakker og vannledninger skal
fungere til enhver tid som de
er tiltenkt. For å greie dette
har vi vedlikeholdsarbeidere
ute i alle de største kretsene.
Etaten skal også være en serviceetat
for de andre etatene i Lurøy, slik at
skoler, boliger, institusjoner og
boenheter fungerer som de skal.
Dette går på vedlikehold og reparasjon av akutthendelser med bygg og
anlegg samt vanlige rutinemessige
vedlikeholdsoppgaver.
Det er også vår etat som driver
utleie av alle de kommunale leiligheter som finnes i Lurøy.
Ved vannverkene sørger vi for at
det blir tatt vannprøver som sendes
inn til Næringsmiddel- tilsynet på Mo
for analyse hver måned. Dette er et
nødvendig og viktig tiltak for å sikre
at vannet i kranen er rent og sikkert
å drikke, og at det holder de krav
som er satt.
Det er vår etat som forestår all
utbygging av boliger, skoler, barnehager, institusjoner, veger, havner,
vann og kloakk og alt som blir
bestemt utbygget av Lurøy kommune.
Vi har også ansvaret for at våre
gravgårder holdes i god stand og blir
klippet og stelt i vår og sommerhalvåret, samt at våre utearbeidere i kretsene fungerer som gravere ved
begravelser.
Det samme gjelder våre kirker,
men her bevilges midlene fra kirkevergen.
Ha en riktig god sommer!

Renseanlegget ved Tonnes Vannverk (foto: U/N-etaten)

Potteplanter, snittblomster,
diverse tilbehør, kranser,
dekorasjoner og bårebuketter.
Adresse: Omegastasjonen.
Torsdag og fredag kl 14.00-18.00
Tlf: 75 09 25 22 (åpn. tiden)
75 09 31 16 / 75 09 31 25
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A l d e r s u n d ” nye ”
&
b a r nehage

Utbygging
næring

Ved bygningssjef Jan Brattland

Kommunestyret vedtok i
møte den 11. desember 2002
å bygge ny barnehage i
Aldersundet. Rana Entreprenør AS ble antatt som totalentreprenør for prosjektet med
et anbud på kr. 1.984.000.
Total kostnadsramme er på
kr. 2.500.000. Barnehagen
som er tegnet av Toft arkitekter AS skal knyttes sammen
med Aldersund skole, og det
er beregnet at barnehagen
skal kunne nytte deler av skolens lokaler.

Som vi ser av bildet er arbeidet kommet langt og barnehagen skal tas i
bruk i august. Den gamle barnehagen, som opprinnelig var et bolighus, skal selges.

Aldersund nye barnehage står klar
til bruk i august. Ansatte i både barnehage og skole er spente på et tettere samarbeid. (Foto: U/N-etaten)

Barnehagen som har et brutto
grunnflate på 126 m2 har fått en
spennende arkitektonisk utforming
og utvendig står den i stil med skolen. Det installeres vannbåren gulvvarme som ansees som det beste for
barn som leker mye på gulvet. For å
ivareta inneklimaet installeres det
moderne balansert ventilasjonsanlegg.

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
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Aksjon skoleveg 2003

næring

Til årets aksjon skoleveg ble
det søkt på flere prosjekter.
Det ble søkt om autovern i
Kvina ovenfor den gamle veggarasjen og i Sørnesøy, langs
fyllingen til Holmen og d/skaien. Det ble også søkt om
utbedring av sving på FV 439
sør for Breivika i Konsvik.
Her er fylkesvegen smal samtidig som det er en uoversiktlig sving.
Hovedsøknaden var
gang- og sykkelveg mellom
skolene i Konsvikosen. Dette
er ett prosjekt som ble kostnadsberegnet til kr. 148.000.
Det ble innvilget med kr.
118.000 i tilskott.
Prosjektet er startet, og vil bli asfaltert i løpet
av sommeren.

Kjøp vinterveden nå
Bjørk 30 cm i 60 liters sekker
Bjørk 20 cm i 60 liters sekker
Frakt:

kr 55,kr 57,-

Lovund
kr 5,- pr. sekk
Onøy/Lurøy
kr 3,- pr. sekk
Når vi kan levere ca. 200 sekker pr. tur.
Innlandet
kr 3,- pr. sekk
Minste frakt pr. levering kr. 100,-

Prisene gjelder fram til 1. juli
Bestill på telefon 75 09 32 90
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U t by g g i n g s p r o s j e k t e r
Ved Atle Henriksen

En oversikt over nye prosjekter i kommunen, utbyggingsoppgaver som er i gang og prosjekter som nettopp er ferdige som Utbyggings- og næringsetaten har ansvar for. Beløp i
parentesen er om lag kostnad med prosjektet:

Utbygging

&
næring

• Lovund svømmehall (kr 13 mill)
• Nytt administrasjonsbygg på Salta (kr 12 mill).
• Aldersund Barnehage (kr 2,5 mill)
• Psykiatri bolig i Aldersundet (kr 1,580 mill)
• Utvendig renovering av Onøy/Lurøy skole (kr 0,7 mill)
• Vedlikehold av skoler
• Ombygging av legekontor i Aldersundet (0,7 mill)
• Ombygging av legekontor i Konsvik (0,4 mill)
• Tonnes Vannverk (kr 3,5 mill)
• Aldersund vannverk
• Kapasitetsøkning og nytt høydebasseng Lovund Vannverk (kr 1,5 mill)
• Renovering av kloakk fra Lovund skole og utvidelse/sikring av vanntilførsel til Naustholmen
(0,4 mill)
• Asfaltering/reasfaltering av kommunale veger (0,4 mill), I år er følgende veger prioritert: veg til
Hamnholmen, Lovund, Eikstokken Sleneset, Aldersund havn og div reasfaltering Lurøy innland og
Onøy
• Ny gang- og sykkelveg mellom Konsvik barneskole og Konsvik ungdomsskole
• Renovering av Moflag og Konsvik svømmebasseng

Tilskudd til
boligbygging
Kommunestyret har vedtatt at
de som bygger nye boliger i
kommunen skal få et tilskudd
på kr 6.000. Dette tilskuddet
kan gis til de som har bygd på
boligtomt som er opprettet
etter 01.01.2000, og boligen
være ferdig og ferdigattest
foreligge.
For å få utbetalt tilskuddet så finnes
det et søknadsskjema. Ta kontakt
med Utbyggings- og næringsetaten
for nærmere opplysninger eller skjema.
Lurøy Kommune arbeider med en
tiltakspakke for nyetablering i kommunen, dette vil medføre at ordningen kan bli forandret fra og med neste år.
Atle Henriksen

posten

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

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler
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Lurøy næringsforening

næring
Ved Johannes Bentzen

Som mange av bladets lesere
kjenner til, har Lurøy for flere år tilbake etablert næringsforening. Medlemstallet har
variert en del og for tida har
foreningen 45 medlemmer
som har betalt kontingent
inneværende år.
Aktiviteten i foreninga har avtatt
betydelig siden starten, noe som kan
tilskrives både administrasjonen og
styret. Vi håper imidlertid at personer som har forslag til en ”ny giv”,
signaliserer dette til styret/administrasjonen.

I år er det kommet ca. 20 søknader
om midler som behandles i næringsstyret. Ti er behandlet og de resterende ventes behandlet i mai/juni.
Av prosjekter som har fått støtte i
2003 nevnes:
• Lovund Bedriftsservice AS
Lovund
• Industribygg Kvina
Kvina
• Autoservice AS
Onøy
• Jarle Kristiansen
Kvina
• Ernst Didriksen
Onøy
• Elin Beate Haugen
Konsvikosen
• Jim Lorentsen
Sørnesøy

• Rødøy/Lurøy Ambulanse ANS
Konsvikosen
• Sørnesøy Tankanlegg
Sørnesøy
Totalt er det innvilget lån og tilskudd på til sammen kr 917.000,Av større prosjekter som venter
på behandling er:
• Videre utbygging av Oscarbrygga
Tonnes
• Flytekai
Tonnes
• Aldra Fiskarlag – mottak
Bratland
Det er også svært gledelig at det er
kommet nye eiere til Aldersund
Turistanlegg. Vi ønsker de nye eierne hjertelig velkommen til Lurøy!
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Lurøy brannvesen
Ved Atle Henriksen

Lurøy brannvesen består av brannsjef (Jacob
Iversen), varabrannsjef (Jan Brattland), 31
brannkonstabler og ansvarlig for forebyggende arbeid(Atle Henriksen)
Det er 5 ”brannstasjoner” i kommunen:
• Lovund med 7 brannkonstabler
• Sleneset med 7 brannkonstabler
• Onøy/Lurøy med 7 brannkonstabler
• Lurøy innland Sør (Bratland) med 5 brannkonstabler./
Lurøy innland nord (Kvina) med 5 brannkonstabler.
(ved alarm så blir alle på innlandet utkalt)
Lurøy innland dekker Aldra og Kvarøy, samt ØresvikStensland området i Rødøy.
Hestmona og Sørnesøy har Rødøy brannvesen ansvar
for. Alle brannkonstablene er ansatt i deltidsstillinger.
I 2002 var det i alt 7 utrykninger for brannvesenet.
Til nå i år har det vært 3 utrykninger.

Utstyr
I hver brannstasjon finnes det pumper, brannslanger og
annet nødvendig utstyr. I tillegg er det nå innkjøpt redningsutstyr (utstyr for klipping av bil) til bruk ved bilulykker. Dette er utstyret er plassert i Kvina.
Lurøy brannvesen disponerer ikke brannbil.

Oljevernberedskap
I tillegg har brannvesenet ansvar for oljevernberedskapen i kommunen. Det er bl.a. plassert 100 meter oljelenser på Tonnes. Lurøy er en del av IUA Rana (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning), og vil således få

hjelp fra nabokommunene dersom
dette trengs i forbindelse med oljeutslipp på havet.

Utbygging

&

næring

Ved brann
Ved brann ringer du 110, og havner da på 110-sentralen på Mo i Rana. Denne sentralen sørger så for å kalle
ut de rette mannskapene. Det er derfor viktig at du er
presis på hvor du ringer ifra.
Alle brannkonstablene bærer personsøker hele tiden
når de er tilstede i kommunen, så en alarm vil komme
fort frem til brannmannskapene slik at de kan rykke ut.

Ansvar
Lurøy brannvesen gjennomfører også tilsyn i særskilte
brannobjekt. Dette er bygninger som i kraft av størrelse,
innhold, samt hvor mange som kan oppholde seg i bygningene, er definert som særskilt viktige å ha god brannsikkerhet i.
I Lurøy har vi 25 slike bygg, som skal kontrolleres
stort sett hvert år.
Til slutt en liten oppfordring:
• Sjekk røykvarslerene som dere har hjemme og på hytta
jevnlig.
• Kontroller også at slukkemidlene (brannslange eller
brannslukningsapparat) virker.
• undersøk brannslukkningsapparatet minst 1 gang i
halvåret, snu da på apparatet for å løse opp pulveret,
og undersøk om trykknåla står på grønn. Hvis ikke så
må apparatet inn til kontroll/oppfylling på nytt. Husk
at apparatene skal ha plombering.
• tenk brannsikkerhet når dere tenner bål/griller ute,
husk at ilden sprer seg veldig fort i tørt gress.
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er i dag. Landbruket har innvilget ca kr. 100.000 til dette prosjektet.

Prosjektmidler
Tekst og foto: Geir Vatne

Færre gårdbrukere
Det har blitt færre gårdbrukere i
Lurøy de siste årene, men produsert melkemengde har ikke
gått ned siste 5 år. Dyretallet har
også vært nokså stabilt. Flere av
brukerne som er igjen har planer om utvidelse/restaurering
av driftsbygningene. Videre er
det satt mer fokus på de resurser som brukerne har i innmark
og utmark.
Det foregår nå et prosjekt i
Sila som skal planlegge bruken
av de ressurser som finnes i
området. Dette for å gjøre området enda mer attraktivt enn det

Lurøy kommune er i inneværende år innvilget prosjektmidler
(kr. 70.000,-) til å kartlegge det
biologiske mangfoldet i kommunen. Dette omfatter også viltkartlegging .

Skuddpremie på mink
Kommunen har øket skuddpremien for Mink til kr. 400,- pr
fanget mink. Det er også innført
skuddpremie på Kråke for
Onøy/Lurøy og Sleneset.
Kommunen har også bestemt at
Oterbestanden skal kartlegges.

Båndtvang
Kommunen vil minne om at det
er innført båndtvang hele året.
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kontoret

Telefonsystemet
ved utbyggingsog næringsetaten

Utbygging
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Når du ringer hovednummer 75 09 16 00 vil
du få en telefonsvarer hvor du får fire valg.
Hvis du vil snakke med næringsleder taster
du 1, landbrukskontoret tast 2, plan- og
kulturleder tast 3, teknisk avdeling tast 4. Er du usikker - vent på svar.

Når du vet hvem på kontoret du vil snakke med kan du ringe direktenummer inn til den enkeltes kontor.
• Jacob Iversen
• Jan Brattland
• Atle Henriksen
• Johannes Bentzen
• Geir Vatne
• Rune Bang

75 09 16 01
75 09 16 02
75 09 16 03
75 09 16 21
75 09 16 41
75 09 16 31

Hvis noen av oss er borte, blir det lagt inn beskjed om dette på direktenummeret. Du kan da eventuelt ringe sentralbordet.

Berit’sBlomster
8762 Sleneset
Rundballproduksjon.

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!

Oversikt over Sila.

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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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

De to nye omsorgsboligene i Aldersund står nå klare til innflytting. Boligkomplekset ligger i bakken like ved Aldersund skole og nybarnehagen. (Foto:
U/N-etaten)

Ny omsorgsbolig
i Aldersundet
Ved bygningssjef Jan Brattland

Den nye omsorgsboligen i Aldersundet er nå ferdig. Boligen som er øremerket for mennesker med spesielle behov har to leiligheter, hver på 66 m2.
Boligen er oppført av Sleneset Trelast A/S som hadde laveste anbud på kr.
1.370.500. Totale kostnader er beregnet til kr. 1.580.000. Boligen er finansiert ved at staten har gitt et rent tilskudd på kr. 350.000. Videre gis det rentekompensasjon for et lån på kr. 1.130.000. Restbeløpet på kr. 100.000 opptas
som vanlig lån.
Som vi ser av bildet gjenstår ennå noe utearbeide før alt er ferdig.

Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune
Opplag: 1450 (gratis til alle
husstander i Lurøy)
Abonnement utenbygds:
kr. 75,- pr. år
Redaksjon: Cato Rødsand
crodsand@luroy.kommune.no
Les Steinkjerringa på nett:
http://www.luroy.folkebibl.no/

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

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

