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LURØY
LURØY FELLESKORPS
FELLESKORPS PÅ
PÅ TUR
TUR
Tekst: Cato Rødsand
Foto: Marit Pedersen

Første helga i september dro
Lurøy Felleskorps på tur til
Trondheim. I alt 40 musikanter og ledere fra Polarsirkelkorpset og Onøy/Lurøy
musikkorps ble med på ei
artig helg, med konsert,
bading, kino, shopping og
mye mer.

Opprinnelig hadde alle fire korpsene
i Lurøy tilbud om å dra, men ikke alle
hadde anledning. Denne turen var
utsatt fra vårhalvåret, og er en del av
motivasjonen for å være med i korps.
Vi var en gjeng med lett blanding av
barn og voksne.

Aktiviteter
Fredag gikk med til turen nedover i
et nydelig vær. Vel installert på Sandmoen Camping, bar det ned til byen
for å gå på kino. Etter en lang dag
med mange inntrykk, var det godt å
få sove noen timer. Lørdag øvde vi

først på campingplassen, før vi spilte
konsert i Ravnkloa midt i Trondheim,
og tror du ikke det dukket opp 10-15
lurøyfjerdinger for å høre på – kjempeartig! Etter konserten var det
shopping i byen, bading på det flotte
Pirbadet og spising. På ettermiddagen dro vi på mer shopping på City
Syd. Om kvelden var det pizza-party
utenfor hyttene der vi bodde. Søndag var det overskyet og regn, men
dagen var avsatt til heimreise. Alt i
alt et flott korpsminne for deltakerne, som var gode ambassadører for
sin heimkommune.
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Ordførerens spalte
Fylkesferge til
Indre Kvarøy
Etter flere års «kamp» er det gledelig
å meddele at fergeleiet på Indre
Kvarøy endelig er bygd og tatt i
bruk. Fylkeskommunen har brukt
ca. 12 mill. kr og bygd et standsmessig anlegg. Fergeleiet er bygd med
de nasjonale enhetsstandarder som
tilsier at alle dagens ferger kan
benytte dette. I tillegg er veien fra
slakteriet og til fergeleiet rustet opp.
Som det tidligere meddelte behovet var, har nå Indre Kvarøy fått to
ukentlige anløp. Da åpningen blei
midt i et rutetermin, var det litt
«plunder» med å få de ideelle anløpsdager og anløpstider. Derfor er det
ut dette rutetermin gitt signalanløp
av Kvarøy på mandager og tirsdager
etter at M/F Haarek i dagens rute er
ankommet Stokkvågen kl. 2200.
Anløp må likeledes meldes skipet før
kl. 2100. Nytt rutetermin er satt til
28.03.05. Kvarøy lokalutvalg og Lurøy kommune har krevd tre ukentlige
anløp. Forslag til nytt ruteoppsett
for M/F Haarek vil bli utarbeidet og
sendt ut på høring i god tid før neste
rutetermin.
På grunn av tids- og kapasitetsproblemer for M/F Haarek er det ikke
enkelt å få til et godt og tjenlig mønster for riksfergesambandet Stokkvågen - Træna samtidig med et ideelt
fylkesfergesamband til Kvarøy. Likeså er det vanskelig for ikke å si umulig, å kople Kvarøy mot ferga i Rødøy. Med denne bakgrunn har derfor
fylkeskommunen gått med på å lage
et fergeleie i Tonnesområdet. Nøyaktig plassering er enda ikke bestemt.
Når dette blir bygd, vil ferga til Kvarøy bli koblet fra riksveiferga Stokkvågen – Træna.
Slik jeg ser det, vil det ideelle da
være å få en egen ny hurtiggående
ferge som anløper de sørlige øyer av
Rødøy samt Kvarøy med endepunkt
på Tonnes. Denne bør så ha utveksling med dagens øyferge i Rødøy på
Selsøyvik ev. Storselsøy for sørgående trafikk mot Tonnes og nordgående rutetrafikk mot Jektvik. En større
utgave av Helgelandske sin hurtiggående ferge M/F Dønna, vil være
svært tjenlig i dette sambandet.

RV 17
Standarden på RV 17 gjennom kommunen er udiskutabelt meget dårlig
fra Stokkvågen og nordover. Jeg har
«kjempet» i alt for mange år med å få
denne prioritert i Nasjonal Transportplan. Dessverre har bare forståelsen
fra sentrale myndigheter vært stor,
mens realiteten med å bevilge de ca.
200 millionene dette vil koste, hittil
vært fraværende. Vi har hatt samferdselsminister på besøk, fylkets samferdselskomite, veisjefer m.fl. Likeså
er de eksterne møter, der denne
veien har vært tema, utallige.
Nå skal ny plan vedtas av Stortinget til neste år. De store behov for
veimidler, for små ressursrammer og
en sentralisering av midlene, har
gjort at kampen for å nå frem er
meget hard. Første bud er å få prioritering innenfor de rammer som fylkeskommunen er blitt tildelt. Mitt
mål var å oppnå dette gjennom deltakelse og medfinansiering i Veipakke Helgeland. Endelig utfall angående denne veipakken er enda ikke
kjent, selv om det i skrivende stund
ser nokså mørkt ut for vår deltakelse. De øvrige kommuner har imidlertid sagt at de vil prioritere vår del av
RV17 innenfor rammen av penger til
«øvrige riksveier». Midlene her er
imidlertid svært begrenset, så dette
vil nok forsinke utbygginga med
mange år i forhold til å være innenfor veipakken.
Ordførerne fra og med Rana og
Nesna i sør til og med Bodø i nord
har dannet ei arbeids-/pressgruppe
med mål om raskest mulig standardheving av den nordlige delen av RV
17. På vårt første møte kom vi raskt
til enighet om at RV 17 Stokkvågen
– Kilboghavn skulle prioriteres
øverst etter veien Tverlandet – Godøynes, som alt ligger innenfor prioritering i fylkeskommunen. Selv om
denne veien ikke blir i Veipakke Salten, er det håp om at utbygging her
kan skje i 2006. Vårt mål er at vår
del av RV 17 skal kunne startes opp
som neste prosjekt innenfor rammen av «øvrige riksveier». Arbeidsgruppen har tatt mål av seg til snarest å lage informasjonsbrosjyre,
opprette eget sekretariat samt å ha
omfattende kampanje og møtevirksomhet for å få hele denne veien

Steinar Joakimsen
mellom Nesna og Bodø i en fullverdig standard. Dette trengs sårt for
både næringsliv, beboerne og øvrige
trafikanter.

Veipakke Helgeland
Jeg har i tidligere nr. av Steinkjerringa orientert om Veipakke Helgeland. Dessverre har det hittil ikke
gått som jeg hadde ønsket, nemlig å
få full enighet blant alle kommuner
på Helgeland om medfinansiering av
en veipakke og at RV 17 Stokkvågen
– Kilboghavn var med. Dette ville
lettere ha ført til en kontrakt mellom
sentrale og lokale myndigheter om
store veiutbygginger i vårt område
innen langt kortere tid enn om at de
enkelte veiprosjekt skulle finansieres
på ordinært vis. Imidlertid har råden
for næring- og samferdsel i Nordland
og også veisjefen, tatt til ordet for at
de igjen vil prøve å få til enighet om
en veipakke for hele Helgeland. Vi
får håpe at de lykkes. Selv om det
skulle skje at RV 17 da ikke blir med
i den endelige veipakken, er det en
viss fordel for også denne veien, da
flere veistrekninger vil falle bort
innenfor prioriteringsrammen til
«øvrige riksveier».
I den senere tid har det vært en
viss «opphausing» i media på grunn
av at Helgeland regionråd har prioritert ett trasèvalg foran et annet for
E6 i Vefsn. Det som imidlertid ikke
har vært nevnt er de tre forutsetninger i vedtaket:
1.Da endelige kostnadsberegninger
ikke er foretatt, behøver dette
trasèvalg ikke å bli dyrere enn
utbedring av dagens trasè.
2.En eventuell merkostnad kan ved
enighet innad i de berørte kommuner, dekkes av øvrige midler
f.eks. kompensasjon for arbeidsgiveravgift.
3.Vedtaket forutsetter også enighet
blant alle kommuner tilsluttet
Veipakke Helgeland.
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Med disse forutsetningene skulle
det, som enkelte har tatt til ordet
for, ikke være noen grunn til at dette
vedtaket kan skape noe hinder for
en full oppslutning om en veipakke
på Helgeland.

Ambulanseplan for
Helgeland
I Helgelandssykehusets regi foregår
det for tiden arbeid med å lage en
ambulanseplan for området. Planen
skal omfatte ambulanseopplegg på
vei, sjø og i luft. Som hovedgrunn
for dette, opplyser Helgelandssykehuset at det vil bli vedtatt en forskrift som skal gjelde ambulansetjenesten for hele landet og som trolig
blir gjeldene fra 1. jan. 05. Selv om
forskriften enda ikke er vedtatt, legges det til grunn at den største delen
av befolkningen (over 80%) skal ha
responstid for ambulansebiler på 12
minutter og for ambulansebåter 25
minutter. Responstiden er tiden fra
ambulanse blir tilkalt til pasienten
ankommer sykehuset.
Sykehuset har nedsatt ei intern
arbeidsgruppe som har kommet
med et første utkast til plan. Særlig
forslaget om bare tre ambulansebåter i stedet for dagens 8, har vakt
stor oppsikt og motstand. For oss i
Lurøy, som har båt som skal kombinere den kommunale helsetjenesten
med ambulanseoppdrag, vil forslaget
rasere dagens tilbud. Enten må vi da
ha egen båt - som vil medføre betydelig økte driftsutgifter -, for å kunne
opprettholde vår desentraliserte tjeneste, eller så må vi sentralisere tilbudet slik at folk må foreta lange reiser for å kunne konsultere lege. Dette vil uansett få store konsekvenser
for tjenesteproduksjonen i Lurøy.
Jeg tror vi alle lurøyfjerdinger er
enige om at vi har en god og nær
helsetjeneste. Kommunen har foretatt store investeringer de senere
årene for å bygge opp tjenlige helsestasjoner.
Kombinasjonsbåten
(Æskulap) er en forutsetning for å
kunne opprettholde tilbudet.
Etter stor motstand, har sykehuset
utvidet arbeidsgruppa med kommuneleger og politikere. Den utvidede
arbeidsgruppa vil nå gjennomgå
høringssvarene fra kommuner og
andre, og komme med forslag til
ambulanseplan. For Lurøys del er
saken klar. Vi bør og må også i framtiden ha egen kombinasjonsbåt hvis
vi ikke skal forringe de samlede helsetjenester!
Den delen av ambulanseplanen
som angår ambulansebiler og drosjer

ser grei ut for oss. Dagens anbud for
ambulansebil står ved lag, og drosjeeierne har inngått avtale med sykehuset.
Sykehuset har imidlertid opprettet et eget «transportkontor» for
koordinering av drosjekjøring til og
fra sykehus m.m. Her er det laget et
regelverk som har medført at distriktsdrosjene henimot har fått halvert sine oppdrag til fordel for drosjene på Mo, i Mosjøen og Sandnessjøen. Det ser dessuten ut som om at
denne nye ordninga ikke medfører
sparte utgifter – heller tvert imot. Til
neste møte i Helgeland Regionråd vil
dette bli undersøkt og belyst nærmere slik at rådet eventuelt kan påvirke
til et mer rettferdig opplegg.

Kommunestruktur
I mars-utgaven av Steinkjerringa orienterte jeg om det landsomfattende
arbeidet som skal skje med vurdering av dagens kommunestruktur.
Mål for arbeidet og prosjektperiode
står ved lag slik jeg orienterte om. I
ettertid er det bestemt hvordan vi
skal arbeide med dette i Lurøy:
– Ordfører og rådmann er
prosjektledere.
– Formannskap og etatslederne
utgjør prosjektgruppen.
– Ved behov nedsettes arbeidsgrupper for å utrede nærmere
problemstillinger som måtte
dukke opp underveis.
Det legges opp til ei brei medvirkning fra alle kommunens innbyggere. Dette ved at det skal foregå prosjektarbeid i alle kommunens kretser, der lokalutvalgene får et spesielt
ansvar for å koordinere arbeidet.
Også de politiske partiene oppfordres til å være sterkt medvirkende i
arbeidet.
Representanter fra prosjektgruppa vil være medvirkende, særlig i
oppstarten av arbeidet i kretsene.
Det vil dessuten bli utarbeidet
grunnlagsdata slik at deltakerne lettere kan se utviklingstrender og
framtidige utfordringer for kommunen. Deltakerne i arbeidet vil bli
utfordret til å svare på en rekke
spørsmål knyttet til framtidig struktur. Som eksempel nevnes:
– Lurøys sterke og svake sider i
forhold til fremtidig utvikling.
– Endringer av dagens
kommunikasjonsmønster.
– Endringer av tjenesteproduksjonen,
herunder vurdering av de desentraliserte tjenester i kommunen.

– Bestå som egen kommune, eller
søke sammenslåing med andre.
– Grensejusteringer mot
nabokommuner.
– Bestå som generalistkommune, eller
kjøpe spesialtjenester av andre.
– Regiontilknytning for Lurøy.
Mange av svarene kan/må ha alternative løsninger sett i forhold til framkomne forslag om regionkommuner,
ev. endringer/nedlegging av fylkeskommunen, ev. overtakelse av fylkeskommunale oppgaver som videregående skole, næringsutvikling,
kultur og samferdsel.
Fra sentralt hold er det lagt opp til
en alt for kort tidsramme for prosessarbeidet. Dette innebærer at
arbeidet i kretsene må være ferdig
ved nyttår. Deretter skal prosjektgruppa bearbeide svarene og gi innspill til endelig vedtak i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak blir
så sammenfattet med de øvrige vedtak fra kommunene i Nordland av
fylkesstyret i KS, for så å bli del av et
landsomfattende materiale som blir
oversendt Regjeringa. Denne skal så
lage ei stortingsmelding. Det er lagt
opp til at endelig vedtak om kommunestruktur blir bestemt av Stortinget våren 2006.
Dette er et meget viktig arbeide,
da både for dagens som for fremtidens generasjoner. Jeg håper og ber
om at vi lurøyfjerdinger setter av tid
til å være aktive deltakere i dette
arbeidet.
Sleneset, 22.09.04
Steinar Joakimsen

Krystall
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
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Flott tur til Helgåvatnet
Aldersund barnehage skal satse på friluftsliv dette barnehageåret – etter oppfordring fra
foreldregruppa. For å teste
våre egne forutsetninger for
friluftsliv, dro vi voksne på
telttur til «Lille Helgåvatn» i
Sjona – en regntung dag sist i
august.
Seks damer med full oppakning, og
en hund tråkket lystig i vei inn i
«ødemarken». Der forserte vi myrlendt terreng, «fossefall» og hadde
mange lange pauser ved bugnende
tuer med blåbær, så store som klinkekuler!
Etter vel en times gange, var vi
fremme ved målet! Et utrolig vakkert
sted som bare Janne hadde vært på
før. En odde med bålplass ved et stille vann – her skulle vi campe. Da
braket det løs! Det kunne ha regnet,
men Janne visste råd. Hun hadde
tatt med seg to store pressenninger
som vi spente opp mellom trærne –
og vips, så hadde vi tak over hodet
både til teltene og over bålplassen.
Nå skulle det bli fisk til kvelds.
Det hoppet og spratt, men fiskelykken sto oss ikke bi – det måtte jo bli
betasuppe med pølser. Nå fikk vi
endelig anledning til å ta i bruk det

Aldersund
barnehage
på tur

Ved Geir Vatne

Aldersund barnehage jobber med
temaet friluftsliv i år og bruker naturen mye til aktivitet og lek. Spesielt
er det skogen rundt barnehagen og
grillplassen som blir brukt, men 21.
september gikk turen til Vassvatnet.

nye stormkjøkkenet vårt og etter
mange gode råd og nøye studering
av bruksanvisning i lys av bålet,
spredte det seg etter hvert en deilig
duft av rykende varm suppe.
Mørket falt på - ved bålet og kaffelars ble det fortalt historier, sunget
og latteren satt løst. Slitne og fornøyde som vi var, tok det ikke lang
tid før soveposene lokket og natten
senket seg over mette og tilfredse
damer – og en hund.

over. Vi er fem fornøyde damer og
en hund som med denne lille turskildringen vil takke Janne Sommerseth
for at hun tok initiativet til en artig
og lærerik tur, som vi for øvrig vil
anbefale på det varmeste for andre
personalgrupper! Det styrker samholdet – vi koser oss i lag og lærer
hverandre å kjenne på en ny måte.
Vi vet at vi kommer til å gjenta turen
- kanskje allerede til våren?
En stor TAKK til Janne Sommerseth
fra
Mari Ann Sivertsen,
Catharina Wullems,
Bente Øvre,
Gunn Tove Stensland,
Sigrunn Olsen
og hunden Boss

Janne venter tålmodig på at betasuppa skal bli ferdig (foto: Sigrun Olsen)

Neste morgen våknet vi til en ny
og regnfull dag – men pytt, ingen
sure miner. Det eneste som var litt
urovekkende var om bekkene enda
lot seg forsere etter ei regnfull natt?
Med god hjelp av hverandre gikk det
bare bra med alle samme.
Etter hvert måtte vi bare innse at
en UTROLIG TRIVELIG tur snart var

Jentene vil anbefale andre å dra på
personaltur til Lille Helgåvatnet
(Foto: Sigrun Olsen).
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Tilbud

ut 2005

TV-AKSJONEN 2004
HJERTEROM

Fordi Pensjonistenes Venneog Servicetjeneste har vært så
lite brukt har eldrerådet vurdert å legge ned prosjektet. I
møte 24. september ble det
likevel besluttet at tjenesten
skal være et tilbud ut 2005.
Hvis bruken ikke har tatt seg
opp til da, vil prosjektet bli
nedlagt.

TV-aksjonen 2004 skal skape et Norge
med større hjerterom. Aksjonen skal
bekjempe psykisk og sosial nød. Inntektene skal gi tak over hodet og åpne
væresteder for dem som sliter aller tyngst,
der man får hjelp og muligheter til å skape
seg et bedre liv. Årets TV-aksjon NRK 2004 er tildelt Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse.
Enda viktigere enn innsamlingen den 17. oktober er
holdningene vi møter andre mennesker med hver dag hele
året. Derfor skal aksjonen etablere nye møteplasser for
dialog mellom mennesker som vanligvis ikke møtes.
Dette vil minske avstander, bryte ned fordommer, spre
kunnskap og forståelse. Slik kan vi få et Norge med større
hjerterom – et rausere samfunn, med større åpenhet, mer
nysgjerrighet og respekt for det som er annerledes.
I Lurøy har vi et godt fungerende nettverk for TV-aksjonen ute i bygdene. Der tar lokalutvalgene tak og skaffer
bøssebærere og får inn penger. De siste årene har vi vært
helt i innsamlingstoppen i Nordland – det er stort sett bare
Træna og Røst som har slått oss. Det står respekt av en
slik flott innsats. Kommunekomitéen består av Solfrid
Bentzen, Tormod Remøy, Anders Olsen og Cato Rødsand.
Vi har sagt at vi skal gjøre jobben så lenge vi er i stand til
det. Vi håper derfor at våre trofaste bøssebærere også vil
være med på årets dugnad, som går av stabelen søndag 17.
oktober kl. 1500.

For å videreføre tilbudet vil eldrerådet gjøre noen forandringer. Istedenfor en administrator vil personer
rundt om i kretsene bli forespurt om
de kan tenke seg å formidle hjelp.
Disse vil få betalt kr. 60,- pr. formidling og må i tillegg verve hjelpere.
Eldrerådet er i skrivende stund igang
med å kontakte personer i kretsene,
og mere informasjon om tjenesten
vil bli gitt som oppslag på butikkene
og til omsorgskretsene rundt om i
kommunen.
Hvis noen vil formidle hjelp
eller være hjelper selv, kan de ta
kontakt med eldrerådets sekretær
på tlf. 75091504.

Her og nå kan vi ønske hverandre lykke til!
for TV-aksjonen i Lurøy
Cato Rødsand

Karin Sund Olufsen,
eldrerådets sekretær

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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To nye bilder til
«Gammelhjørnet»
Ved Rune Bang

Bilde 1.
Konfirmanter fra juni 1919:
Piker: Ingrid Johannessen (Lurøy),
Perly Antonsen (Onøy),
Helga Edvardsen (Sjonøy),
Anny ? (Solbakken),
Elfrida Pettersen (Sørvær),
ukjent ?,
ukjent ?
Gutter:Ivar Riise (Onøy),
Kåre Kristiansen (Onøy),
Edmund Håker (Lurøy),
Magnus Nilsen (Klippenvåg),
Arthur Jakobsen (Onøy) og
Johan Hansen (Lurøy).

2

Opplysningene er i sin tid gitt av
Helga Edvardsen (senere gift Iversen
og bosatt i Konsvik).

Som en ser har hun ikke oppgitt navnet på 2 av pikene.
Det vi etterspør her er hvem er
hvem av de oppgitte personnavnene, eventuelt hvem er de to pikene
vi fortsatt mangler navn på ?
Bilde 2.
Veninner fra Solvær
Vi har opplysninger om at disse
pikene heter (fra venstre stående) :
Stine, Emma og Inga, mens den som
sitter heter Klara. Er det noen som
kjenner nærmere til hvem disse
pikene er?
Begge bildene er tatt
av vår fotograf
Alf Viking.

1
Ring meg på telefon 75 09 16 31 eller send e-post til: rune.bang@luroy.kommune.no
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«Gammel-hjørnet»
i forrige nummer
Ved Rune Bang

bilde 1 : Bryllupet til Oluf og Lina

1

Edvardsen i 1914, bosatt på Tøften i
Aldersundet.
Personene er fra venstre :
Bakerste rekke : Kator Edvardsen,
Ragnvald Andreassen, Ragnhild Eliassen, Olea på Maursletten og Albert
Olsen Laukbakken
2. rekke : Sofie Angelsen, Signe Pettersen, Helga Jentoft, Ragnhild
Antonsen og Malla Andreassen
1. rekke : Olga på Solheim, Lina og
Oluf, samt Alf Edvardsen
Informasjonene er gitt av
Otto Andersen (Solheim)

bilde 2 : Konfirmasjon 1915

2

Her har det kommet få opplysninger
utover hva som allerede var kjent.
Personen nr. 2 fra høyre i forreste
rekke skal være Gudrun Kristiansen
Hjart. Kanskje har noen glemt å gi
beskjed om andre kjente ?
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Grønsvik Kystfort En hilsen
En del av Helgeland Museum
Har du gjenstander fra
krigens dager?
Fra i år av er Lurøy kommune en del
av Helgeland Museum. Dette er en
landsomfattende organisering i alle
fylker, hvor museene i hver kommune kan bli en såkalt konsolidert
enhet av paraplyorganisasjonen i
regionen. Nordland er delt inn i
Nord, Salten og Helgeland. En av de
forventede fordelene er at det skal
frigjøres flere midler til hvert av
museene. Helgeland Museum er en
stiftelse og har et styre og en daglig
leder, administrasjonen sitter i
Mosjøen.
Målet til HM er: «å utvikle en sterk
og allsidig faginstitusjon som ut fra
en samlet plan skal organisere innsamling, dokumentasjon, forskning
og formidling av kultur- og naturhistorie på Helgeland.» – «Stiftelsen skal
legge til rette for frivillig deltakelse i
det museale arbeidet og fremme
samarbeid mellom frivillige krefter
og museets medarbeidere. Helgeland Museum skal også, etter nærmere avtaler, være til hjelp for museer
som ikke slutter seg til stiftelsen.»
Stiftelsen har også ansvaret for drift
og forvaltning av de samlinger og
anlegg som den enkelte kommune
går inn i samarbeidet med.
For Grønsvik kystforts del har
konsekvensen i år vært at vi har kunnet hatt en noe bedre bemanning i
sommersesongen enn tidligere. I tillegg til ungjobb har vi hatt en person fast i messa som har gaidet både
inne i messa og rundt på anlegget,
samtidig som hun har foretatt vedlikeholdsarbeid i ledige stunder.
Temaet for kystfortet som
museum er selvsagt krigshistorie. Vi
har ei ganske stor samling av effekter og bilder, hvorav noe er utstilt i
messa. Det vi håper på, er at folk
som ser utstillinga skal komme på
ting fra krigens dager og bringe disse til oss. Slik som i sommer, da en
som så ei krutt-tønne kom på at det
var ei slik svigerfaren hadde laget
vaskemaskin av. En time senere hadde vi både en vaskemaskin og et
skyllekar laget av krutt-tønner i samlinga vår.
Vi har også tatt med deler av den
kalde krigen på 60 – 80 tallet: nemlig utstyr fra Omegastsjonen på Bratland. Dette er unikt i global sammen-

heng. Vi skal innrede et eget rom til
denne utstillinga og få på plass alt vi
har fra Omegastasjonen. Men allerede nå kan publikum se modellen av
antenna, se på spennende bilder fra
vedlikeholdsarbeid på antenna og
lese om debatten i kjølvannet av etableringen av disse stasjonene åtte
steder i verden.
For skoleklasser har vi et undervisningsopplegg som kan bestilles.
Erfaringsmessig er det om våren de
fleste skolene er på utflukt, men det
er ingen ting i veien for å bestille
gaiding på andre årstider også. Lurøy
bibliotek har video om fortet, og
den kan også bestilles hos undertegnede, den koster 130,- kr. For klasser som jobber med den lokale krigshistorien, kan det også avtales et
samarbeid med undertegnede.
Et annet stort framskritt som har
skjedd i sommer, er at vi har fått permanent vannforsyning på anlegget.
Det har vært et savn i alle år og var
derfor en kjærkommen gave for oss
som arbeider der - og for trengende
turister.
I tillegg til at jeg oppfordrer folk
til å komme med gjenstander til
utstillinga, oppfordrer jeg alle som
har med turistnæring å gjøre og sende informasjon som de mener kan
ha betydning for sin egen drift. Vi er
jo i tillegg til et museum, også Lurøy
turistkontor og får de utruligste
spørsmål om hva som befinner seg i
kommunen, overnattingsmuligheter,
opplevelsestilbud og lignende. Så all
informasjon mottaes med takk!

fra
Australia
Ved Sigrun Olsen, Kvarøy

Oversender en hilsen fra mitt søskenbarn i Australia som var på besøk
i mai. De ville så gjerne sende en
hilsen til sine slektninger i Lurøy.
På bildet (f.v.) Inge, Jo Anne Olga,
kona Sharyn med Sarah på fanget og
Olga.

…..although we would love to meet
and say hello to all our friends and
relatives in Norway. We`re sorry we
didn`t have time to visit you all. We
have really enjoyed our visit to this
beautiful country and feel very lucky
to have been able to spend some
time here with those of you that
we`ve been able to meet, this time.
Love from
Olga Martinussen and son
Inge Martinussen, Sharyn,
Jo Anne Olga and Sarah

Jostein Solvang
Kvina, 8752 Konsvikosen
tlf 470 22 115

Berit’sBlomster
8762 Sleneset
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!
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«Steinbiten»
«Steinbiten»
X-ord med glomerulus basalmembran og ubehandlet krystall
VANNRETT:
1. Arrangeres i
Narvik i mars
11. Slag
12. Arne Nilsen
13. Guttenavn
14. Fuge
16. Uorden
17. Forstavelse
19. Ubehandlet
krystall
21. Uro
22. Polsk ord
24. Eng
25. Omslutte
27. Havneby
28. I Kvalsund
30. Like
32. Tro
33. Varme
34. Parti under
2. verdenskrig
35. Fører
37. Tone
38. Operasjon
Dagsverk
39. Fiskeoppdretternes salgslag
40. Jentenavn
41. Framtidas telefoni
42. Arte
43. Ja (fransk)
44. Holder styr på
hesten
47. Datalinje
50. Byen etter Sodoma og Gomorra
51. Rutebuss
53. Finansmann
55. Tallord
56. Alder
57. Fuglelyd
58. Bevervatn
61. Glomerulus
basalmembran
62. Nedbør
64. Kranglet med
bokhandleren i
Kabul
66. Kopien
LODDRETT:
1. Produserer miljøvennlig energi
2. Latin
3. Terje Røed
4. Eske
5. Fastlandsforbindelse
6. Kraft
7. Avgift
8. Hyl
9. Sukkertøy
10. Var Igor Stravinsky repr. for
15. Fugl
18. Like

20.
23.
25.
26.
28.
29.
31.
34.

Siv Karlsen
Skli
Blekksprut
Tullinger
Fugl
Dyr
Hjemmel
Kalles off.
utredninger
36. Kvass
39. Kammer i hamsterens mage
45. I Østfold
Navn:

Adresse:

46.
48.
49.
51.
52.
54.
56.
59.
60.
63.
65.

Bror til Abel
Åpning
Leif Karstensen
Tre
Kommunikasjonsselskap
Altså
Skriveredskap
Ikke snill
I fjøset
Eksisterer
Adverb (nynorsk)

Denne gangen kom det inn 13 løsninger. Her kommer en ny utfordring. Kvess blyanten og ta opp
kampen mot «Steinbiten»! Løsningen
sendes innen 20. november 2004 til:
Steinkjerringa, 8766 Lurøy.
Har du riktig løsning, blir du med i
trekningen av flott premie. Dersom
du ikke vil rive i bladet, kan du
kopiere løsningen og sende inn.
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Kvarøy fergeleie tatt i bruk

Ved Cato Rødsand

Asfalt på Hestmona
og Sørnesøy
Planen har vært at Statens Vegvesen
skulle asfaltere fylkesvegene både på
Storselsøy og Nesøy nå i høst. Vi
håper ennå det lar seg gjøre før det
blir for seint, opplyser Utbyggingsog næringssjef Jakob Iversen. I allefall blir grunnarbeidene utført nå i
oktober.
Dersom asfalten ikke kommer nå i
høst, blir den lagt til våren. Og samtidig som vegvesenet tar sitt, skal vi
asfaltere de kommunale vegene i disse kretsene, opplyser Iversen.

8740 Nord-Solvær
Nord-Solvær har vitterligen sitt eget
postnummer. I forrige utgave av
Steinkjerringa var ikke Nord-Solvær
med i tabellen over steder og befolkning hentet fra GAB-registeret
(Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret). Det er Hallstein Larsen som gjør oss oppmerksom på
dette, og spøkefullt spør om bokstavene GAB står for «Gal Alfabetisk
Befolkningsoversikt»? Den mest
sannsynlige forklaringen er vel at
befolkningen på Nord-Solvær er regnet med i folketallet for Sleneset.
Klart er det i hvert fall at det heter
8740 Nord-Solvær. Vil du vite mer

om stedet og «Grendahusets venner», kan du klikke deg inn på
www.gre-ve.tk

Korseminar med
Tove Ramlo
Midt i september hadde Onøy/Lurøy
sangkor hyra inn Tove Ramlo til korseminar. Ramlo, som bor i Trondheim, er sangpedagog og en av norges fremste kordirigenter. Ei kjempespennende helg, der vel 20 kormedlemmer fikk opplæring i pusteteknikk, stemmebruk og korklang gjennom 17 timers øving! Det hele ble
avsluttet med seminarkonsert på
søndagen med om lag 70 tilhørere.
Flere tilhørere bemerket korets
framgang. Mange slitne sangere med
sår hals tok uka etter fatt på nytt turnéstoff for å dra til Brønnøy kirke og
Alstahaug kirke for å framføre jazzmesse sammen med Sandnessjøen
Storband.

Kvarøy fergeleie
tatt i bruk
Den 14. september ble det nybygde
fergeleiet på Kvarøy tatt i bruk. Da
anløp BF «Haarek» for første gang.
Kvarøy får anløp hver tirsdag og onsdag kveld til å begynne med. Snekkefabrikken AS har hatt materialtrailer og Kvarøy Fiskeoppdrett AS har
sendt flere trailerlaster med laks.
Det blir for få anløp til å sende melketanker med ferga, sier bonde Tom
Johansen, så den transporten fortsetter med MS «Lurøyprinsessen». Ny

og bred asfaltveg er lagt fra fergeleiet og rundt til Kvarøy Fiskeoppdrett. Folket på Kvarøy har ikke hørt
noe om offisiell åpning, men håper
det nye fergeleiet kan feires på
behørig vis. Vi gratulerer nok en
gang med et stort framskritt for folket på Kvarøy!

Pubrunde med
MS «Gamle Helgeland»
MS «Gamle Helgeland» er fortsatt
populær, skal vi tro pubgjestene
både på Sleneset og Onøy. To helger
har gammeldampen tatt turen ut til
Lurøy som flytende pub. Og oppslutningen har vært upåklagelig, opplyser mannskapet om bord. Artig tiltak
på begge plassene, som foreløpig
ikke har noe eget pubtilbud, sier
gjestene som besøkte Gamle Helgeland. Her er det intimt og skikkelig
atmosfære, sa flere av de besøkende.

Havn I
Konsvik småbåthavn er blitt en realitet etter mange års arbeid. Foreløpig er innredning til 41 båter på
plass, og medlemmene kan føle seg
tryggere for uvær og vind, opplyser
kasserer Hermann Olvik.
Vi tar sikte på utvidelse til om lag
60 plasser, sier Olvik, midt oppi et
travelt dugnadsarbeid. Her foregår
det støyping av toppdekke på moloen. Dette gjør vi for å gardere oss.
Det har vist seg andre plasser at
asfalt ikke duger så godt når uværet
går laus på anlegget. På i alt 100
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Trekning av
”Steinbiten”
nr. 2/2004
Redaksjonen mottok 13 løsninger på
Steinbiten 2/2004. Flere hadde småfeil i forhold til min fasit, men 7 var
med i trekningen. Ta forresten en
titt på 3. utgave av «Steinbiten» i
2004, og kanskje er det nettopp DU
som drar av gårde med premie ved
trekningen i julenummeret!
Premien denne gangen går til Ruth
Sandnes, A. Slettensvei 11, 8661
Mosjøen. Hun får tilsendt ei flott
trepramme i miniatyr med «Steinbiten 2004» svidd inn på speilet.
Pramma er delvis sponset av BraPro,
Bratland.
Lurøy båtforening. Havna skulle
opprinnelig vært ferdig i sommer,
men av ulike årsaker er vi forsinket,
sier han. Det er lagt ut pir med 42
båtplasser i forskjellige størrelser,
samt gjestebrygge med 6 plasser.
Klubbhus er kjøpt av Helgelandske
AS og flyttet til gjestebrygga. Nå skal
det legges store stabbesteiner på
ytterkanten av hele moloen. Deretter skal det legges toppdekke. Vi
monterer for tida strømuttak på
hovedpiren. Etterpå skal det settes
opp lysmastre rundt hele anlegget.
Offisiell åpning blir trolig til våren,
med mye festivitas.

Anders Olsen og Bjørnar Kvitvær
monterer strømuttak med lyspunkt
langs hovedpiren i båthavna. Reidar
Hågensen og Stein Klippenvåg tok
turen ned for å se på
(Foto: Cato Rødsand)

meter av moloen støypes det nå topdekke. Øijord & Aanes fra Mo har
hatt entreprisen på havna, som nå er
ferdigstilt.

Havn II
Onøy havn ferdigstilles nå i høst,
opplyser kasserer Anders Olsen i

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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• 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

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 ...

LURØY HANDEL a.s

Visittkort
Brevark
Faktura
Timelister
Brosjyrer
Bøker/hefter
Plakater
Logo-design
Webdesign
Profileringsartikler

8766 Lurøy
Tlf. 75 09 35 50
Faks. 97 09 36 41

Kongens
fortjenestemedalje
til en gammel
kjenning!

Johan Asbjørn Varmedal hedret med
Kongens fortjenestemedalje i sølv
(Trønderavisa)

Tidligere rektor ved Skogn
folkehøgskole, Johan Asbjørn
Varmedal, mottok torsdag
19. august Kongens fortjenestemedalje i sølv. Ordfører i
Levanger, Odd Thraning sto
for utdelingen.
Varmedal var ansatt ved Skogn folkehøgskole fra 1957 til 1983, fra 1970
var han rektor. Senere var han rektor ved Norsk Pensjonistskole i Melsomvik, og han var med å starte
Nordnorsk Pensjonistskole i Sømna.
Varmedal var glad og rørt over tildelingen, og sa i sin tale at folkehøgskolen og de gundtvigske tanker er
like viktige i dag som da han var elev
og ansatt i folkehøgskolen.
I Lurøy kjenner vi Johan fra den
tida han var oppvekstsjef og rådmann på 90-tallet. «Å ha det artig i
lag på nordlandsk vis» har bestandig
vært et motto for han Johan. Vi stiller oss i rekken over gratulanter og
sender våre hilsener til Birgitte og
Johan, som nå er bosatt i Levanger.

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

Hovedkontor:
8186 Tjongsfjorden
Telefon 75 09 88 00

Sonekontor:
8750 Tonnes
Telefon 75 09 88 00

Feilmelding døgnet rundt:

Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

75 09 88 00
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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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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
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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

FULLDISTRIBUSJON
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Naturopplevelser på
Kvannskaret
Ved Ellen Karin Kolle

Nedre Kvannskarvatn ligger ca.
500 m.o.h. Skal man opp dit, er det
enklest å starte turen ved Vassvatnet. Etter en bratt start, flater terrenget ut når man nærmer seg vannet. Når man kommer opp på platået, er det vidstrakt utsikt over Aldra
og det mangfoldige øyriket utenfor.
Nedre Kvannskarvatn er ett av turmålene til Konsvik idrettlag i 2004.
Trimbok ved turmålet viser at rundt
50 personer har vært der denne
sesongen. Noen har vært på fisketur,
mens andre har hatt det som endelig
turmål eller vært der på veg videre i
det flotte fjellområdet. Totalt er det
fisket 24 ørret, som for det meste er
stor og feit fisk. Det er fint å overnatte i telt på Kvannskaret, og det er
mulig å bade i vannet på varme sommerdager. I det hele tatt er Kvannskaret et flott naturområde som
mange bruker som turmål.

KOMMUNAL
INFORMASJONSAVIS
FOR LURØY
Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune

Det fiskes stor og feit fisk i Nedre Kvannskarvatn. Her ser vi Peder Johnsen
som tok en ørret på 1,3 kg 15 august i år. (foto: Geir Vatne)

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

Kvannskaret
er et naturskjønt område.
(foto: Geir
Vatne)

Redaksjon: Georg Eichsteller
kappelan@loroy.kirken.no
TRYKK: RØNNES TRYKK
MOSJØEN

AS

