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Mestas anleggsferge med det passende navnet ”Lagabru” brukes i arbeidet med Kvarøy fergeleie. Her fra forskalings- og
støypearbeidene. (Foto: Bjørnar Kvitvær)
Ved Cato Rødsand

Arbeidet med Kvarøy fergeleie pågår for fullt,
og midt i september i år skal det stå ferdig.
Geir Olsen i Kvarøy Fiskeoppdrett AS er en av
de som virkelig ser fram til å ta det nye fergeleiet i bruk.

for masseuttak. Arbeidene startet opp i februar, og
anleggsperioden skal altså være ferdig midt på høsten.

Det er Mesta AS som har hovedentreprisen på anlegget,
mens Nesna Maskinstasjon er underentreprenør og står

For oss betyr det nærmere en halv million spart på fraktutgifter pr. år, opplyser Geir Olsen i Kvarøy Fiskeoppdrett
AS. Gårdbruker Tom Johansen ser fram til å kunne sende
melka med melkebilen, og Snekkerfabrikken kan få trailer
med materialer helt til døra, opplyser Geir Olsen. Et stort
framskritt som vi har venta lenge på, sier han til slutt.
Steinkjerringa vil komme tilbake til saken ved en senere
anledning.

Arbeidene med fergeleiet fører også til at denne skarpe
svingen mellom butikken og Snekkerfabrikken blir utrettet
(Foto: Jens Osvald Olsen)

Fergeleiet blir nærmeste nabo til Snekkerfabrikken og den
gamle ærverdige brygga på Kvarøy.
(Foto: Jens Osvald Olsen)
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Va r a o r d f ø r e r e n s s i d e
tter en travel april og mai med
våronn, sommervarme, kurs
og møter, faller alt mer på
plass med kald nordavind og regn
fra vest. Naturen venter så vi alle
kommer i rute.

E

I Lurøy har vi nå en positiv framdrift, med mange prosjekt under
utførelse:
• Bassenget i Lovund går mot
ferdigstillelse, og forventes åpnet
for allmennheten til høsten.
• Moloen i Konsvik Havn er ferdig
og klar til innredning.
• Havna på Onøy er snart i orden
og lokale krefter skal inn med
flytebrygger med mer i juli.
• På Kvarøy bygges fergeleie, noe
som forventes å gi lavere
transportkostnader av laks.
Her vil et videre politisk påbegynt
arbeide, med å få til et fergeleie i
Tonnesområdet, gi et langt bedre
seilingsmønster for ferga på
øyene i Rødøy/Lurøy.
• På Onøy jobbes det for fullt med
kommunehuset, som ventes å
være ferdig ved årsskiftet.
Ellers kan det nevnes at det jobbes med vannverk i Aldersundet,

omsorgsleiligheter på Lovund og Sleneset, allbrukshus på Kvarøy m.m.

Kommuneøkonomien
Kommunaldepartementet, med Erna
Solberg i spissen, gir stadig mindre
rammer og trangere budsjett for
den enkelte kommune. I Lurøy greide vi i fjor, ved riktig budsjettering
og god økonomistyring, å få et
overskudd på ca 2 millioner.

Kommunestruktur
Alle landets kommuner har fått
krav fra kommunaldepartementet
om å gjennomgå egen struktur og
tjenesteyting, for å vurdere samarbeidsmuligheter, kommunegrenseendringer og eventuelle kommunesammenslåinger.
Denne vurderingen må tas i
løpet av høsten, og det kan bli en
krevende prosess.

Arbeidsgiveravgift/
kompensasjon
Etter krav om lik arbeidsgiveravgift for hele landet, ble det gitt
lovnad om kompensasjon til
bedriftene for disse merutgiftene.
Lurøy, blant flere kommuner, har
jobbet for at dette kunne gis i
form av gratis fergetrafikk. Resul-

Carl Einar Isachsen
tatet ser ut til å bli en refusjonsordning kun for næringstrafikken.

Veipakke Helgeland
Som mange har fått med seg, har
Ranas nei til ”Veipakke Helgeland”
skapt debatt.
De har senere gitt noen ukonkretiserte, positive svar om tilslutning.
Et nei fra Rana gir en svekket mulighet for en samlet veiutbygging på
Helgeland, og for Lurøys vedkommende, faller den sterkt behøvelige
og etterlengtede utbedrelsen av
riksvei 17 ut.
Vegsjef Naimak har imidlertid
satt riksvei 17 på topp i prioritet
for neste planperiode.
Vi har mange muligheter for en
positiv utvikling i Lurøy. Jobber vi
sammen klarer vi å nå mange av
målene våre.
Jeg vil ønske alle en god og varm
Helgelandssommer!
Hilsen Carl Einar Isachsen

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

– 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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FIOLINHELG
PÅ LOVUND?
Ved Cato Rødsand

Lurøy
musikkskole får fra tid til annen henvendelse om fiolinopplæring.
Flere i kommunen eier fiolin,
enten ny eller gammel, og
ønsker å lære seg å spille.
Vi har en person som kan
hjelpe oss med instruksjon for
nybegynnere. Vi prøver å legge
dette opp som et helgeseminar
på Lovund høsten 2004, der
deltakere kan få tilbud om å
lære seg grunnleggende ting for
å komme i gang med fiolinspilling. Prisen for dette kurset blir
holdt på et lavt nivå, men kost
og overnatting må deltakere
ordne selv.
Vi kartlegger i første omgang
interessen for et slikt helgekurs,
og interesserte bes ta kontakt
på telefon 75 09 15 42 eller 48
26 53 73. Si gjerne fra hvis spesielle helger ikke passer.

SVÆRT LABER INTERESSE
KAN FØRE TIL AVLYSNING
nsdag 22. september 2004 skal Rødøy, Træna og
Lurøy gå sammen om å arrangere yrkesmesse. De
tre kommunene tar et krafttak for å styrke samarbeidet mellom næringsliv, entreprenørskap i skolen og
kultur. Det gikk ut invitasjon til næringslivet tidlig på
våren, men like før påmeldingsfristen går ut, konstaterer vi
at interessen for å delta er svært laber.

O

Fristen for påmelding er satt til 20. juni, og det blir virkelig spennende å se om det blir nok deltakere til å gjennomføre yrkesmessa. Alle tre kommunene har bidradd
med økonomisk støtte, og interessen har vært upåklagelig
i de to tidligere messene som har vært arrangert på Kvarøy
og Lovund. Denne gangen er det Træna sin tur, og vi har
forberedt hallen for om lag 40 stands og fellesareal. Og vi
har lagt ned mye arbeid i planlegging så langt.

Kontaktpersoner i de tre kommunene er:
Rødøy: Kolbjørn Lorentzen
Træna: Per Pedersen
Lurøy: Cato Rødsand

75 09 80 22
75 09 58 14
75 09 15 42

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

Krystall
Importert håndarbeid
SELGES BILLIG

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

•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

LURØY HANDEL a.s

8766 Lurøy
Tlf. 75 09 35 50
Faks. 97 09 36 41
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Barnehageforliket i Stortinget
Konsekvenser
for Lurøy

varierer svarene. Noen få gir svar
som tyder på at de er usikre på konsekvensene.

Ved Cato Rødsand

Sprengt kapasitet og
mindre fleksibilitet

Som følge av barnehageforliket på Stortinget, er det
bestemt at forelderbetalingen
skal reduseres gradvis.

Gradvis nedtrapping
Pr. 01.05.04 skal prisen på hel plass
i barnehagen være maks. kr 2.750,pr. mnd. Matpenger kommer i tillegg. Med denne forelderbetalingen
som utgangspunkt, skal det fra samme dato innføres lik søskenmoderasjon over hele landet, som skal være
30 % rabatt på barn nr. 2 og 50 % på
barn nr. 3 i samme familie.
Lurøy kommune har allerede
gjennomført dette, da vår maksimalpris ligger på kr 2.462,- for hel plass.
Det har ikke vært økning i prisen
her de siste tre årene.
Pr. 01.08.05 skal prisen på en hel
plass i barnehagen være maks kr
1.750,- pr. mnd. Prisen på delplasser regnes ut forholdsvis. Matpenger kommer i tillegg.
Lurøy kommunestyre har bedt om
å få seg forelagt ei kartlegging av
framtidig behov for oppholdstid i
våre barnehager. Kartleggingen skal
brukes som grunnlagsmateriale for å
kunne beregne kapasiteten i våre
barnehager, og eventuelle behov for
utvidelser. Og sist i april gikk spørreskjemaene ut til samtlige foreldre.

Hvor mange svarte?
Kartlegginga hadde ei oppslutning
på 62 %. Det ble levert 51 besvarelser som angikk 66 barn. Tallmaterialet bygger på antall barn i barnehagen i dag (90) +/- kull som begynner
høsten 2004/kull som slutter sommeren 2004 + et framtidig årskull
høsten 2005 på 17 nye barn i barnehagen (107).

Betydning av kontantstøtten
3 av 4 svarer at kontantstøtten ikke
har noe betydning. Vel 76 % er altså
avhengige av barnehageopphold
uansett støtte eller ikke. For resten

I klartekst fører dette til at oppholdstiden må legges mest mulig samlet
på hele dager, og hvilke konsekvenser vil dette få for den enkelte? 2 av
3 (ca 65 %) svarer at dette ikke får
noen konsekvenser for dem. En god
del heimer (14) vil at vi skal tilby deltidsplasser som i dag. 1 av 3 vil
beholde dagens ordning. Det er også
et visst usikkerhetsmoment i hvordan dette vil slå ut – det kan lett bli
slik at kun halve og hele plasser vil
utelukke en del barn fra barnehagen.

Hvilken modell for oppholdstid skal vi legge oss på?
Dagens modell (I)
0 – 8 t/u
9 – 16 t/u
17 – 24 t/u
25 – 32 t/u
33 – 42,5 t/u

(28 stemmer)

Ny modell (II)
20 %
(en hel dag)
40 %
(to hele dgr)
60 %
(tre hele dgr)
80 %
(fire hele dgr)
100% (fem hele dgr)

(10 stemmer)

Ny modell (III)
Halv plass
Hel plass

(5 stemmer)

Ny modell (IV)
Bare hel plass

(1 stemme)

Om lag 75 % av foreldrene vil
beholde dagens ordning eller noe i
den retning (modell I eller modell
II). Kun 6 svarte halv/hel eller bare
hel plass. Dette viser klart at vi bør
legge oss enten på modell I eller
modell II.

Andre forhold som kan ha
betydning?
Følgende kommentarer gjengis i
sin helhet:
- Med dagens åpningstider har vi
ikke mulighet til å ha 100 % jobb.
- Barnehagen vår er en fin ordning.

Det som har størst betydning for
om vi bruker den, er hvorvidt
begge har jobb, og hvilken pris
barnehagen har.
- Jobbsituasjonen.
- Egen jobbsituasjon og barnehage
prisene vil avgjøre oppholdstiden
til ungene.
- Krav fra arbeidsgiver om å jobbe
hver dag evt. bytte.
- Fint om åpningstiden kunne vært
lengre.
- Voksen, stabil arbeidsstokk som nå.
- Syns vi har en knakende fin barnehage, og personalet er kjempedyktig!!
- Jeg er på jobb hver dag og trenger
derfor å ha barnet i barnehagen
hver dag.
- Hvis arbeidssituasjonen endres, kan
vi få behov for full barnehageplass.
Det var hele 10 som benyttet
anledningen til å gi en ekstra kommentar. Utsagnene gir en klar pekepinn på at barnehageplass er en forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet.

Vurdering
Når forelderbetalingen neste høst
blir på maks 1.750,- + matpenger, er
det naturlig å tenke seg at foreldrene
vil benytte seg mer av barnehagetilbudet.
Foreldrene er spurt om
nåværende oppholdstid og hva som
vil være realistisk oppholdstid pr.
01.08.05. Dette er vurdert opp mot
kapasiteten i hver enkelt barnehage.
Aldersund, Konsvik og Sleneset er
godkjent for 18 plasser. Disse tar
dessuten i mot SFO-unger så langt
kapasiteten tilsier det. På Lovund og
Lurøy/Onøy har vi 2 avdelinger
(småbarnsavdeling under 3 år/storbarnsavdeling over 3 år). I Kvarøy
oppvekstsenter har vi barnehage/SFO/skole under samme tak.
Inneværende år har vi hatt 3 barn i
barnehage med ca. 30 t/u åpningstid
og 1 på SFO i halv plass.

Konklusjon
Behov for kapasitetsøkning:
Det er vanskelig et år i forveien å
forutsi nøyaktig hvordan prisreduksjonen vil virke. Det forklares delvis
i at bare 2 av 3 har deltatt i kartlegforts. s5
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ginga. Det er mest sannsynlig at vi
får ei omlegging over flere år. Dessuten er det et usikkerhetsmoment
hvorvidt kontantstøtten opprettholdes som i dag. Slik vi vurderer behovet, vil barnehagene i Lurøy være i
stand til å ta i mot alle barna uten
ekstraordinære utbyggingstiltak.
Det ligger imidlertid an til stort
press på Lovund barnehage. Dette
skyldes en kombinasjon av høye fødselstall og billigere barnehage. En ny
gjennomgang av prognoser og oppsatte behov våren 2005, vil gi oss et
mer presist svar. En mer glidende
overgang mellom de to avdelingene
eller aldersblanda grupper vil ikke
avhjelpe. Det blir størst press på
småbarnsavdelinga, der vi må flytte
de eldste over før tida. Bemanningsøkning kan i en overgangsperiode
være med å avhjelpe situasjonen.

For at forelderbetalingen skal bli
helt rettferdig, må alle satsene justeres i henhold til maksimalsatsen på kr
1.750. Prisene vil da bli som følger:
Oppholdstid
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

Forelderbetaling
350
700
1050
1400
1750

Matpenger kommer i tillegg

Modell for oppholdstid:
Flertallet av de som har svart går inn
for modell I eller II. Velger vi
modell II, vil 20% tilsvare en hel dag,

40% tilsvare 2 hele dager, osv.
I dagens ordning med for eksempel 0 – 8 t/u, mangler du en halv
time for å fylle opp dagen. Modell II
innebærer også mer i statstilskudd
for kommunen. Modell II ligger også
svært nær opp til dagens modell.
I henhold til kartleggingen vil
modell III og IV utelukke en del foreldre fra å søke seg til barnehagen.
Da gir vi også slipp på den fleksibiliteten vi har innarbeidet de siste årene. På en annen side blir det nok
vanskeligere i framtida for heimene
å få skreddersydde løsninger som
passer helt perfekt i forhold til deres
arbeidssituasjon. Politikerne i TRS vil
ta stilling til hvilken modell for oppholdstid vi skal velge i Lurøy.

Berit’sBlomster

Forelderbetaling

8762 Sleneset

Dersom forelderbetalingen skal holdes konstant på kr 1.750 pr mnd.,
må dette kompenseres hvert år i de
statlige overføringer til kommunen.
I motsatt fall må kommunen vedta
påslag i betalingen for hvert år når
budsjettet behandles. Legger vi på
5% prisstigning hvert år, vil det ta 3
år før vi er kommet opp i den samme forelderbetalingen vi har i dag.
Legger vi på 10% vil det ta 2 år.

Mandag stengt
Kranser, gravpynt, buketter,
(ring gjerne mobil)
dekorasjoner, sammenTirsdag/onsdag/
10 - 16
plantninger,julepynt, stearinlys fredag
Torsdag 10 – 14
Lørdag 12 – 14
og strikkegarn m.m.
For bestilling ring 75 09 42 39 eller 90 02 38 67

BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN!

Hamnholmvalen på Lovund:

Nytt boligkompleks bygges
Ved Cato Rødsand

Grunnarbeidet er i gang med et
nytt boligkompleks på Hamnholmvalen på Lovund. De 5 boenhetene
skal stå innflyttingsklare i februar
2005, opplyser daglig leder i Hamnholmvalen Eiendom AS, Bjørn
Olvik, som her forleden skrev
under kontrakt med entreprenør
Harald Karlsen fra Lovund.
Hamnholmvalen Eiendom AS eies

av Vigner Olaisen AS, Nova Sea AS
og Seafarm Invest AS. Eierne har
stor tro på prosjektet. Det er stort
press på boligmarkedet på Lovund,
og i framtida vil det være stort
behov for boliger på øya. Eiendomsselskapet har nemlig som formål å sørge for at ansatte i eierbedriftene har en plass å bo når de
kommer. I stedet for at vi sitter og
jobber hver for oss, har vi samlet
interessene i ett selskap.

Boligkomplekset skal altså inneholde 5 boenheter som varierer fra
42m2 til 95 m2, og er kostnadsberegnet til om lag 4,8 millioner kroner. Det er arbeidere i bedriftene
på Lovund som trenger bopel, og
som nå blir avhjulpet med flere
boliger. Det nye boligkomplekset
er stort sett identisk med de som
nylig ble tatt i bruk like ved, sier
Bjørn Olvik.

Kunstgalleri åpner på Lovund
Ved Cato Rødsand

Kystkultursenteret på Lovund
åpnet i helga dørene for en ny
sommersesong. Nytt av året blir
en permanent utstilling av nord-

norske malere, opplyser Gunvor K.
Pettersen. Dette er ikke ei salgsutstilling, men vi har lyst til å vise
100 år gamle bilder av f. eks. Hansteen, Holmboe og Bertils, for å
nevne noen. Vi har hatt god hjelp

av fagfolk fra Trondheim til å bygge opp utstillinga, og vi håper dette kan gi publikum en ny dimensjon når de kommer på besøk i
Kystkultursenteret.
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Hemnes-lærere på matematikkurs i Lurøy

F.v. Petter Rønning jr. og Trygve Svenning studerer hjelpemidler fra matematikkverkstedet. De fikk garantert en del nyttige tips med seg tilbake til Hemnes.
Ved Cato Rødsand
crodsand@luroy.kommune.no

Her i vinter hadde fire lærere
fra Hemnes Sentralskole tatt
turen til Onøy/Lurøy skole
for å bli oppdatert på matematikkverksted. Her har
nemlig lærerne Trine Sandvær og Elin Nystad stått i spissen for å tenke nytt og satse
på kvalitetsutvikling i matematikkfaget.
Eli Thommessen, Eva Sørensen,
Petter Rønning jr. og Trygve Svenning fra Hemnes fikk gjennom både
teori og praksis erfart hvordan matematikkverksted foregår.
Bakgrunnen for nytenkningen er
bl.a. for mye bokstyrt matematikkundervisning. I tillegg gir tradisjonell
undervisning lite rom for praktisk og
konkret erfaringslæring. Vi ønsker
at elevene skal få utforske, resonnere og begrunne mer innenfor matematikken, sier de to lærerne Trine
Sandvær og Elin Nystad ved
Onøy/Lurøy skole. Og så må vi ikke

F.v. Eli Thommessen og Eva Sørensen tar en nærmere titt på sanger om telling. Elevene Daniel Larsen og Sveinung Johannessen trivdes tydeligvis i
deres selskap.

glemme samarbeidet mellom elevene, som er svært viktig.
Her får elevene utviklet sitt språk
og får løst problemer, de lærer å

oppfatte tall og former, penger,
geometri, måling og enheter. Det
er måten å lære på som er forskjellig fra tidligere undervisningsopplegg, avslutter de.
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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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Planlegger kafédrift på Onøy
Ved Cato Rødsand

Samboerparet Berit Bentzen
og Morten Hansen er på flyttefot heim til Lurøy. Berit er
født og oppvokst på Onøy, og
sammen har de to barn.
Paret planlegger nå å bygge
kafé på Geitpina like ved fergeleiet på Onøy.

Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet, opplyser næringssjef
Johannes Bentzen. Et slikt etablissement er foreløpig kostnadsberegnet
til vel 2 millioner kroner. Det blir
ikke overnattingsplasser i tilknytning
til dette prosjektet i første omgang.
Men dersom Onøy/Lurøy Gjesteheim AS bygger et par hytter med
overnattingsmuligheter, er det store
sjanser for at disse kan leies og drives
sammen med kaféen på Geitpina.

Sammen med
Onøy
Havn,
kan dette kafétilbudet bli et
godt tilbud til
mange,
ikke
minst de reisende som får
ventetid på
Onøy.

Kulturlivet i Lurøy
Det foregår mye spennende
i musikk- og kulturlivet i
Lurøy. Lovund sangkor
hadde en vellykket konsert
på selveste Lundkommardagen 14. april i år.
Neo Cantus holdt flott og godt
besøkt konsert på Aldersund skole i
forbindelse med kulturhelga. Koret

på innlandet deltok også på korstevnet i Mosjøen nå i juni, og ifølge
medlemmene kom de godt fra representasjonsoppgaven.
Onøy/Lurøy Sangkor og Sandnessjøen Storband gikk sammen om å
framføre ei stor jazzmesse i april.
Til sammen over 200 tilhørere
besøkte konsertene i Lurøy kirke og
Nesna kirke.

Lurøy Felleskorps prøvde å få til
ei samling like før 17. mai. Bare
Polarsirkelkorpset og Onøy/Lurøy
musikkorps tok seg tid til å øve på
marsjering før nasjonaldagen. Liten
oppslutning fører til at Lurøy Felleskorps tar en pause i 2004/05, men
det blir fellestur 1. helga i september.

9

«Steinbiten»
«Steinbiten»
X-ord med tegneseriestripe og gitareffekt

VANNRETT:
1. Region
13. Dikter
14. Fugl
15. Sklei
16. Snakker
18. Ital. statsminister
(omv.)
20. Ærfuglen
21. Ikke sikker
24. Spis
25. Ytre
27. Mannsnavn
28. Avis
30. Smak
31. Sted i Tr.lag
(omv.)
32. Like
33. Gitareffekt
34. Gi
35. Utrop
36. Internkontroll
(fork.)
37. For
39. Pleie
40. Odde
42. Område
43. Tro
44. Øke
45. Kvelve
49. Ekte (omv.)
50. Retning
51. Flirer
52. Molde Studentens IL
53. Is
54. Nederl. skøyteløper
55. Kommunikasjonsmiddel
56. Rekke
57. Sted i Sverige
59. Nid
60. Lage tråd
61. Plass
LODDRETT:
1. Den kristne
lederen
2. Kvinnenavn
3. Salg
4. Tallord
5. Nesna
6. For eksempel
7. To like
8. Pedagogen
9. Tegneseriestripe

10. Hele
11. Hilse
12. HB
17. Union
19. Infocom Group
22. Pol. parti
23. Bilreg. fra Mo
25. Forsømt
26. Skynde seg
28. Ikke lav
29. Stativ
Navn:

Adresse:

35. Strev
38. Lensm.betj.
i Nesna
41. Moralsk
45. To like
46. Svensk tall
47. Pålegg (omv.)
48. Eksisterer
56. Kommunenes
Sentralforbund
58. Pronomen

Det kom inn bare 7 løsninger denne
gangen. Her kommer en ny utfordring. Kvess blyanten og ta opp kampen mot ”Steinbiten”! Løsningen
sendes innen 20. september 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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Her kommer to nye bilder til ”Gammelhjørnet”.

Ved Rune Bang

Bilde 1 er tatt av bryllupet til Oluf
Kristian Edvardsen (f. 1878) og
Lina Antonette Nilsen, begge Haugland. De giftet seg den 19. mai
1914, og jeg er ute etter navnene
på de andre personene som er på
bildet.

Bilde 2 er fra konfirmasjonen den
20. juni 1915. Her står Georg
Pedersen Hopaneng bak til høyre,
mens Astrid Jørgensen Sila sitter
helt til venstre. Hvem er de andre
personene på bildet? De var alle
født år 1900.

Ring meg på telefon 75 09 16 31 eller send e-post til: rune.bang@luroy.kommune.no

1

2
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Ikke konfirmanter i
”GAMMELHJØRNET”
nr. 1/2004
Ved Rune Bang

Her kommer hva innringere har gitt meg av opplysninger om
det bildet som sto i siste Steinkjerring:
Det var IKKE konfirmanter fra Solværøyan eller Lurøy. Derimot var alle fra Lovund krets og personene var av litt forskjellig alder. Bildet skal være tatt i pinsehelga året 1915 i sammenheng med kirkebesøk på Lurøy. Disse hadde så tatt turen til
vår egen fotograf Alf Viking og latt seg fotografere.
Personene er:
Bak fra venstre: Ottar Pedersen Nymo, Thorolf Thomassen
(Lyngøy), Per Pedersen Rein og Anton Lyngøy.
Pikene fra venstre: Klara ”Litj-Klara” Hansen (gift Olsen),
Lydia Lyngøy (gift Thomassen/Lyngøy), Amanda Helløy (gift
Skaga), Julia Lyngøy (gift Edvardsen), Olga Hansen (gift Lyngøy) og Nordine Hansen (Helløy).
Ottar og Per var søsken, Lydia, Julia og Anton var søsken,
og Olga og Klara var også søsken. Videre ble Torolf og
Lydia og Anton og Olga senere ektepar.

Mottaksstasjon for fisk på Sleneset
Ved Cato Rødsand

Det arbeides nå på spreng for
å få etablert helårlig fiskemottak på Sleneset. Mottaket blir
lagt vegg i vegg med skipsekspedisjonen hos Frode Johansen. Det opplyser næringssjef Johannes Bentzen.

Grunnarbeid
Grunnarbeidet med mottaksstasjonen er allerede godt i gang, fortsetter Bentzen, som har med seg Ørjan
Isaksen og Bjarne Møller i styret for
selskapet. Kaiet på skipsekspedisjonen skal utbedres, og ved søndre del
av dette kaiet skal fiskemottaket bygges som en fortsettelse.

Økonomi
Prosjektet er kostnadsberegnet til
1,8 mill. kroner. Innovasjon Norge
gir 400’ i tilskudd og lån, Råfisklaget
gir 150’ i tilskudd og resten er aksjekapital. Aksjekapitalen er skutt inn
av Seløy Fisk AS, Lurøy kommune og
en gruppe fiskere. Fiskerne står for
den største aksjeposten med 35 % av
aksjene.

Helårlig drift
Det første fiskemottaket ser for seg,
er å komme i gang så raskt at man
får med seg krabbesesongen som
starter i august. Det skal lyses ut ei
stilling som skal besettes så snart

som mulig. Fisken skal selges rett ut
i markedet, og en del skal gå med
rutegående trafikk til Seløy Fisk AS
for videre foredling. Dette er ei frisk
satsing som vi håper skal være liv
laga, sier Johannes Bentzen til slutt.

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
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Grendahusets
venner
- 8740 NORD-SOLVÆR

Ved Albert Larssen
albert.larssen@dsb.no

Grendahusets venner ble stiftet for ca 10 -12 år siden av
en blanding av innfødte og
fritidshusfolk. De fleste av
medlemmene har en eller
annen tilknytning til stedet
fra før.
For 5 år siden ble foreningen ”formalisert” ved at vi har fått vedtekter
og et styre.

Vi så betydningen av at noen tok
seg av det gamle skolehuset som er
gitt til kretsen av Lurøy kommune. I
vedtektene er det også tatt med at
vi skal gjøre ting som er til beste for
stedet.
Huset er nå nesten totalrenovert
utvendig i form av nytt tak, ny bordkledning, nye vinduer, ytterdør og
nytt elektrisk-anlegg. I sommer skal
malerarbeidet utvendig avsluttes.
Foreningen har i dag ca. 60 betalende medlemmer. Økonomien i

laget har til nå vært god og vi har
konsekvent unngått å låne penger.
I sommer skal laget ha en kjempestor aukson:
den 10. JULI 2004 - KL 1400.
Da kan man få kjøpe nesten alt , fra
mynter til båter, motorer, kjetting,
møbler, maleri, tauverk, osv.
Foreningen har en hjemmeside
hvor du kan finne alle opplysningene
om foreningen vår. Bildene på hjemmesida kan brukes fritt: www.greve.i2.no eller www.gre-ve.tk
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BEFOLKNINGEN I LURØY
Pr. 8. mars 2004
Bygd:
Lovund
Sleneset
Onøy/Lurøy
Sørnesøy
Hestmona
Kvarøy
Tonnes
Konsvik
Kvina
Stokkvågen
Aldra
Bratland
Stuvland
SUM

Folketall:
367
427
412
55
13
75
113
189
57
57
12
235
9
2021

Postnummer:
8764 Lovund
8762 Sleneset
8766 Lurøy
8198 Nordnesøy
8197 Storselsøy
8743 Indre Kvarøy
8750 Tonnes
8752 Konsvikosen
8752 Konsvikosen
8735 Stokkvågen
8732 Aldra
8730 Bratland
8733 Stuvland
HELE LURØY

Trekning av
”Steinbiten”
nr. 1/2004
Redaksjonen mottok bare 7 løsninger på Steinbiten 1/2004. Ta forresten
en titt på 2. utgave av ”Steinbiten” i
2004, og kanskje er det nettopp DU
som drar av gårde med premie ved
neste trekning!
Premien denne gangen går til
Viggo Knutsen, Sagbakken 11, 2009
Nordby. Han får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med ”Steinbiten
2004” svidd inn på speilet. Pramma
er delvis sponset av BraPro, Bratland. På grunn av lav deltakelse blir
det ikke flere premier i denne runden. Vi får håpe på større deltakelse
neste gang!

Kilde: Adresseregisteret i GAB

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

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

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

• 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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Åpen dag på Røssøya
Ved Cato Rødsand

Lørdag 24. april arrangerte
Sparebanken Rana åpen dag
på Røssøya like ved Onøy.
Om lag 70 personer hadde
tatt turen over sundet for å se
nærmere på den ærverdige
gården.
Onøy/Lurøy musikkorps spilte to
minikonserter på gårdstunet denne
formiddagen, og skapte god stemning for de frammøtte.

Røssøya gård eies av Sparebanken
Rana, som bruker den til representasjonsbolig og kurssted for sine ansatte. Men denne dagen var alle dører
åpne, slik at bygdas folk og tilreisende kunne vandre gjennom rommene
og ta en titt. Hele dagen ble det servert kaffe, saft og vafler, og praten
om gårdens historie gikk livlig. Her
var det gamlehjem i sin tid, noe som
mange eldre minnes. Onøy/Lurøy
musikkorps har ansvaret for enkelt
vedlikehold, våronn og plenklipping
på Røssøya, som del av en sponsoravtale med Sparebanken Rana.

KOMMUNAL
INFORMASJONSAVIS
FOR LURØY
Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune
Opplag: 1350
(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
MOSJØEN

AS

