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Så er atter en Rødøy-løve klar for trykksver-
ten. Siste utgivelse som kom ut til påske var 
det første bladet med annonser. Fra redak-

sjonen var vi litt spent på tilbakemeldingene fra 
våre lesere. Den responsen som kom var positiv, 
dermed fortsetter vi den nye linjen for bladet.

Denne Rødøy-løva er litt større på sidetall enn 
vanlig. Av stoff prøver vi å legge oss på et inn-

hold som dekker informasjon fra Rødøy kommu-
ne, litt nyhetsstoff og gjerne en gobit fra gamle 
dager.

Fra redaksjonen oppfordrer vi til bruk av Rødøy 
kommunes hjemmeside på nett og nettavisen 
Polarsirkelen. Begge steder har nyheter og infor-
masjon fra Rødøy.

Fra redaksjonen ønsker vi 
våre lesere en fortsatt god sommer!

  

Fra redaksjonenFra redaksjonen

Utgiver: Rødøy kommune
Ansvarlig: Rådmannen
Redaksjon: Kultursekretæren
Opplag:  800 distrib. fritt til alle husstander i komm.
Layout/trykk: Rønnes Trykk as, Mosjøen
Web-adresse: http://www.rodoy.kommune.no
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Helsing fra ordfører: 
Sommeren 2006 er begynt med mye grått 
vær og lave temperaturer. La oss håpe 
at siste delen av sommer blir den beste 
delen; med sol, havblikk og tursko.
 Ordføreren i Rødøy ønsker alle store og 
små rødøyfjæringer god sommer.  

Olav Terje Hoff

Skolerute for skolene i rødøy kommune
Skoleåret 2006 / 2007
Måned Sum dager Kommentar

August 9 Komm. pl.dag: i 7.aug. 
   Skolestart elevene: 21.aug
September 21
Oktober 19  Høstferie: 9.– 11. okt.
November 21  Komm. pl.dag: 17. nov. (Elevfri)
Desember 15  Siste skoledag førjul: 21. des.
Januar 21 Evt. pl.dag: 2. jan. 
   Skolestart for elevene. 3.jan.
Februar 20
Mars 17 Vinterferje: 5. – 9.mars.
April 13 Evt. pl.dag: 10. april. 
   Elevene starter opp 11 .april.
   Elevfri 30. april evt pl.dag for lærerne
Mai 19 Elevfri 18. mai, evt. pl. 1.dag for lærerne
Juni 15 Siste skoledag for elevene 21. juni. 
   Evt. pl. ,dag: 22.juni

Sum  190

De dagene som står oppført som “Evt. pl. dag “er disponible for 
den enkelte skole.

Vi ønsker å utfordre våre lesere til 
en liten sommerkonkurranse. 
Diskuter med andre eller løs opp-
gaven i ensom konsentrasjon.
Spørsmålet er: 
Hvor mange ordførere har 
Rødøy hatt siden siste krig?
Vi spør ikke hvor mange valg, men 
hvor mange personer har innehatt 
dette tillitsverv, og navn på disse.

Svar sendes til e-postadresse: 
sl@rodoy.kommune.no – 
innen 1. sep 2006.
Premiering blant innkomne
 riktige svar.

Sommerkonkurranse

Jektvik
TAXI

75 09 76 66
Oddveig og Bjørn

Værang
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Rødøy kommunes regnskap for 
2005 legges fram med et under-
skott på 1.744.453,38 kroner. Det 
relaterer seg til en forverret øko-
nomisituasjon for hele drifta, sær-
lig knyttet til nedgang i inntektene 
og press på lønningene.
 Dette negative resultatet kom-
mer på toppen av underskottet fra 
2004 på 1,2 mill kr noe som betyr 
at Rødøy kommune har et opp-
samlet underskott siste to år på 
3,0 mill kr. 
 Hovedproblemet ligger i at 
kommunen får lavere inntekter fra 
Staten. De reduserte inntektene fra 
Staten er igjen et resultat av flere 
faktorer, blant annet effekten av 
“Rattsø-modellen”, innlemming av 
øremerkede ordninger i ramme-

tilskottet og at kommunen har et 
svakt skattefundament og dermed 
mer avhengig av statlige overførin-
ger enn gjennomsnittskommunen. 
 Kommunens økonomi er utrolig 
sårbar fordi vi har et høyt meget 
driftsnivå og et svakt inntektsfun-
dament. Dette illustreres klart ved 
at lønnskostnadene er 3 ganger 
høyere enn skatteinntekter. 
 I året 2005 la rådmannen ned 
alvorlig mye arbeid for å få kom-
munen ut av den berømte svarte-
lista, ROBEK-lista, noe som lyktes 
i september måned.
 Rådmannen oppsummerer for-
øvrig den økonomiske situasjonen 
for Rødøy kommune ved utgangen 
av 2005 i følgende hovedpunkter: 

• Underskottet på driftsregnska-
pet for 2005 forsterker kom-
munes vanskelige budsjettsitua-
sjon. 

• Den reelle driftsmessige status 
for 2005 er urovekkende og 
krever omfattende nedskjæ-
ringstiltak for å rette opp situa-
sjonen. 

• Kommunenes økonomiproble-
mer er alene knyttet til driften,  
d.v.s. at en har tjeneste- pro-
duksjon, aktiviteter og tiltak i 
gang som det ikke er dekning 
for i inntektene. 

• Eneste positive glimt er at Rød-
øy kommune kom seg ut av 
ROBEK-lista i 2005. 

Rødøy kommune med  
millionunderskott i 2005

Nysgjerrig-
Per

I hard konkurranse har elevene 
utført det beste forskningspro-
sjektet om energi. Energiprisen er 
en av fem spesialpriser i Norges 
forskningsråds konkurranse Årets 
Nysgjerrigper. Prisen på 5000 kro-
ner gis av Enova og ble overrakt 
under Vennergidagen i Bergen 8. 
juni.
 “Hvorfor blir det bølger i lufta 
over den varme ovnen i klasse-
rommet?” er tittelen på elevenes 

arbeid. I en matematikktime brytes 
konsentrasjonen når en av elevene 
ser noe rart: “Hæ – sjå der! Det e 
bølga i lufta over varmovn.” Alle 
ser fenomenet og har sett liknende 
bølger andre steder. Dermed er de 
i gang med studier av ulike typer 
bølger. Mange morsomme ekspe-
rimenter lærer at lufta består av 
bittesmå molekyler som blir veldig 
”gira” når lufta varmes opp. Fors-
kningen har gjort dem observant 

på at det er slike bølger over alt: 
Når bussjåføren åpner døra. Over 
brødristeren. Fra stearinlys. Når 
man åpner balkongdøren...
 Prosjektet får følgende attest 
fra juryen: ”Rapporten forkla-
rer varmeenergi på en glimrende 
måte gjennom stort engasjement, 
kreativ hypotesetesting og gode 
observasjoner. ”

I konkurranse 
med et tusen-
talls barn fra 
hele landet, 
har 4.–5. klasse 
ved Tjongsfjord 
skole i Nord-
land vunnet 
Energiprisen 
i barnas forsk-
ningskonkur-
ranse Årets 
Nysgjerrigper.
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Kvina, 8752 KONSVIKOSEN
Tlf. 750 92765
Fax 750 92725

Autorisert regnskapskontor

• Regnskap
• Lønn

• Fakturering
• Årsoppgjør

Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

FYSAK står for  
fysisk aktivitet som er:
 - Systematisk
 - Tilpasset en målgruppe
 - Helsefremmende
 - Forebyggende
 - Rehabiliterende
Fysak er et modellprogram for 
fysisk aktivitet i kommunene.

Virkemidler for kommunene 
som deltar i programmet er:
- Utviklingsstøtte 
- Tilbud om kurs, konferanser, 

kompetansehevende tiltak
- Aktivitetsmidler for utprøving 

av nye tilbud i kommunene. 

Kriterier for deltakelse:
- Kommunestyrevedtak om del-

takelse i FYSAK Nordland
- Opprette tverretatlig arbeids-

gruppe hvor også frivillige lag 
og foreninger er representert

- utnevne lokal koordinator i 
minimum 20 % stilling med 
tilknytning til helsetjenesten.

- Utarbeide handlingsplan for 
Fysak arbeidet

- Starte minimum ett nytt aktivi-
tetstilbud første året.

- videreføre Fysak som en inte-
grert del av kommunens hel-
setilbud f.o.m. tredje året  

Kommunestyrevedtak:
27. april 2005 vedtok Rødøy kom-
munestyre at Rødøy kommune 
skulle delta i Fysakprogrammet. 
November samme år var det møte 
med fylkeskommunen, ang. igang-
setting av arbeidet.

Rødøy er blitt en  
fysak-kommune

Desember 2005 ble følgende 
arbeidsgruppe etablert:
Christine Heimdal, ungdomskoor-
dinator. Ingvild Telnes, helsesøs-
ter. Kjersti Setvik, skole. Solfrid 
Lorentzen, kultur. Inger Harstad, 
idrettslag. Solveig Høyvåg, pen-
sjonistforening, Mai-Britt Hafsmo, 
fysak-koordinator. Mai-Britt Hafs-
mo er ansatt i 20% stilling som 
fysak-koordinator. Et av hennes 
arbeidsområder har vært å utar-
beide en handlingsplan for Fysak 
Rødøy. 

Handlingsplan  
Fysak-Rødøy 2006
Utkastet til handlingsplan forelig-
ger og har som hovedmål:
 Å utvikle tilpasset fysisk akti-
vitet til alle rødøyfjerdinger som 
en integrert del i kommunehelset-
jenesten. Aktivitetene skal være 

helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende.
 I planutkastet er det kartlagt 
aktiviteter som finnes i dag rundt 
om i kommunen for bedre å kun-
ne avdekke de grupper eller ste-
der som faller utenfor. Tilretteleg-
gingsarbeidet og driften i Fysak 
Rødøy skal på ingen måte fortren-
ge de eksisterende tilbud eller til-
tak, men spille på lag med eksiste-
rende tilbud om fysisk aktivitet.
 Planen skal vedtas av Rødøy 
kommunestyre før den settes i 
verk.
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16. juni var dato for Rødøy Kom-
munale Musikkskoles vårkonsert. 
Oppslutningen om konserten var 
god og de frammøtte ble ikke 
skuffet over det som ble framført. 
Som vanlig var det et godt pro-
gram som ble presentert av dyk-
tige utøvere.
 Programmet for årets konsert 

hadde 23 nummer, ca halvdelen 
var viet ABBA, tittelen på kon-
serten var derfor; Musikkskolens 
hyllest til ABBA.
 Midt i all denne sang og 
musikk hadde Sverre Bang et 
revyinnslag fra Tjongsfjordrevy-
ens siste oppsetning.
 Vi lar en liten bildekavalkade 

fra konserten beskrive den iver og 
det engasjement som vi opplevde 
på den to timer lange konserten.
 Takk for en fin konsert, til alle 
medvirkende – både elever, lærere 
og apparatet rundt.

            Musikkskolens
vårkonsert
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Avfallshåndboka – din guide til kildesortering:
På baksiden av hver bok er det et loddnummer.

Vinnertall januar: 10214
Vinnertall februar: 13976
Vinnertall mars: 1
Vinnertall april: 625
Vinnertall mai: 2650
Vinnertall juni: 5470

Premien (ståltermos med to kopper) hentes hos HAF i Moloveien 8, Mo i Rana. 
Husk: avfallshåndbok må fremvises! 

Kirsten Foged kommer fra Dan-
mark, hun har jobbet i Rødøy 
kommune periodevis fra oktober 
2004.
 I Danmark har Foged drevet 
egen kunstskole i sju år, nærmere 
bestemt på Nord Jylland.
Hun har vært lærer på kunstlinjen 
på folkehøyskole på Sjælland.
 Kirsten Foged har jobbet med 
kunst de siste 20år, hun har stu-
dert maleri, skulptur og billedhug-
ging både i Danmark og Sveits.
 Hennes malerstil kalles coloris-
tisk, man tar utgangspunkt i far-
gene, så kommer motivet til sist.
 Kirsten Foged har hatt utstil-
ling på kaffeskvetten på Rødøya.

  

Dansk kunstner i Rødøy
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www.spar.no

SPAR Jektvik
Tlf: 75 09 76 21

KOLONIAL

POST

BENSIN

KAFÉ

Åpningstider: 09.00-20.00
Lørdag 09.00-16.00

Like ved Jektvik fergeleie

- du kjenner oss
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I vår kom det mange nye boliger 
til Rødøya – faktisk en hel palle. 
De var tiltenkt våre små tilreisen-
de fjærkre, og fuglekassene ble 
utdelt gratis.
 Bakgrunnen for tiltaket er 
moderne skogforvaltning og ved-
hogst, med den følge at fugler 
får stadig større problemer med å 
finne egnede reirhuler i eldre trær. 
Ingen fugler skal i årene fremover 
måtte forlate Rødøy på grunn av 
boligmangel. Og så kan jo fugle-
holkene i tillegg være et sted å 
søke ly og varme dersom hutren-
de influensa skulle bryte ut blant 
våre mest tynnkledte.

Jenny Eriksens legat
Prosjektet ble startet av underteg-
nede, og til nå har Tjongsfjord-
halvøya blitt tilgodesett to år på 
rad med fuglekasser. Denne gan-
gen var det Rødøyas tur, og i kom-
mende år kan Jektvik, Sørfjorden, 
Hillstad og alle pletter av øyriket 
vente seg vårlige overraskelser.
Midlene til prosjektet blir etter 
søknad gitt av Jenny E. Eriksens 
legat til ”Dyrenes vel”. Sammen 
med sin mor drev Jenny en butikk 
i Glomen, og etter instrukser i 
hennes testamente ble det oppret-
tet et legat til dyrenes beste. I år 
ble det innvilget 2500 kroner til 
fuglekasser her i Rødøy.

Bra-Pro og velvillighet
Kassene produseres ved den ver-
nede bedriften Bra-Pro på Bratt-
land i Lurøy. Siden tiltaket er av 
veldedig art produseres kassene 
til en særdeles gunstig pris, og i 
år kom det om lag femti fuglehol-
ker. Når de så er ferdiglaget, står 
en kjede av velvillige personer 
parate med gratis bistand. Bunn-
pris bringer dem først fraktfritt til 
Vågaholmen, og i år måtte også 
hurtigbåten forespørres og der var 
gratisfrakt for et slikt veldedig til-
tak nærmest en selvfølge. Og på 
Rødøya stod Odd Rossvoll klar for 
gratis distribusjon til øyas befolk-
ning.
 Jo, Rødøy er stort sett befolket 
av  positive og velvillige innbyg-
gere. Trond Aakvik

Mange nye boliger 
til Rødøya

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

Visittkort

Brevark

Faktura

Timelister

Brosjyrer

Bøker/hefter

Plakater

Logo-design

Webdesign

Profileringsartikler

... NÅ NYE HØYDER MED ...
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Fylkesråd 
besøkte Rødøy
I midten av juni måned var fyl-
kesråd for næring og samferdsel 
Sonja Steen på besøk i Rødøy. 
Hun møtte kommuneledelsen og 
fi kk orientering om viktige spørs-
mål som angår hennes ansvars-
område i fylkeskommunen. Neste 
dag var hun sammen med ordfø-
rer og rådmann i møte med Aksel 
Olsen som er daglig leder for han-
dels- og havbruksvirksomheten på 
Selsøyvik. Næringsvirksomheten 
på Selsøyvik er største private sel-
skap i Rødøy.

F.v. Kjell Fjeldberg (samferdselsavd), 
Aksel Olsen (Selsøyvik), Olav T Hoff 

(ordfører) og Sonja Steen (fylkesråd). 

Tilskott til Øresvik 
samfunnshus
Fylkesrådet i Nordland ga på sitt 
siste møte i juni 200.000 kroner 
i tilskott til Øresvik samfunns-
hus. Dette var i sammenheng med 
fordeling av årets pott til lokale 
kulturbygg av spillemidlene. Til 
sammen var det innkommet 27 
søknader fra 19 av fylkets kommu-
ner og samlet søknadssum er vel 
14 millioner kroner. Det var derfor 
trangt om å få midler når potten 
bare var på 2,6 millioner kroner. 

NYTT FRA RØDØY

RØDØY RUNDT

Bredbånds-
sentralene installert
I siste uke av juni ble det installert 
bredbåndkort i telefonsentralene 
på Storselsøy, Nesøy, Myken og 
Nordvernes og dermed er første 
fase av bredbåndsprosjektet i Rød-
øy, Lurøy og Træna ferdig. I løpet 
av juli vil det skje oppkobling for 
abonnentene på de ulike stedene. 
Det som videre gjenstår i prosjek-
tet er avklaring hva som skal skje 
på de to stedene i Rødøy som ikke 
får bredbånd i denne runden. De 
to stedene er Øresvik og Gjerøy 
og det er lange avstander fra tele-
fonsentralene til abonnentene som 

er grunnen til at bredbånd ikke 
kan installeres nå med samme 
type teknologi som de andre ste-
dene. En regner med at avklaring 
om hva som kan skje på Gjerøy 
og Øresvik i løpet av høsten, slik 
at det kan etableres et bredbånds-
tilbud i disse kretsene til neste år. 
Hele bredbåndsprosjektene i de 
tre kommunene har en kostnads-
ramme på 2,4 millioner kroner. 

Lys i nygloben
Siden den gamle globen på Vikin-
gen blåste på havet ved nyttårsti-
der, har Rødøy kommune arbei-
det for å få satt opp en ny støtte 
for å markere Polarsirkelen. Den 



10

nye globen er tenkt som et samar-
beidsprosjekt mellom Rødøy kom-
mune, Hurtigruten Group (tidlige-
re OVDS), Kystverket, Polarsirke-
len Reiseliv og Rødøy-Lurøy kraft-
verk AS. 

 Når den nye globen kommer 
opp, vil det bli med lyssetting, slik 
at den vil synes bedre i den mørke 
årstiden. 

NYTT FRA RØDØY

RØDØY RUNDT

Generalforsamlingen i Rødøy-Lur-
øy kraftverk (RLK) vedtok i år å gi 
eierne 31 millioner kroner i utbyt-
te etter regnskapet for 2005. Dette 
fordeles med 23,7 millioner kroner 
som tas fra egenkapitalen og vel 
7,2 millioner kroner fra overskot-
tet i 2005. Saken ble behandlet på 
selskapets generalforsamling på 
Flo & Fjære turistanlegg i Alder-
sundet fredag 31. mars. Årsregn-
skapet til RLK for 2005 viser et 
overskott før skatt på 13,2 millio-
ner kroner som er en god million 
bedre enn for 2004. Omsetningen 
i 2005 kom opp i 58,7 millioner 
kroner som er en smule svakere 
enn for 2004, men fi nansielle inn-
tekter retter opp resultatet. Etter at 
Salten Kraftsamband (SKS) kjøpte 
seg inn med majoritet i selskapet 
i 2001 er RLK blitt en ren datter-
bedrift i SKS-konsernet og nå eier 
SKS 58,0 % av aksjene i selskapet. 
Nest største aksjonær er Rødøy 
kommune med 13,2 %, Lurøy 
kommune har 12,1 % og Træna 
kommune 4,2 %. Private småak-
sjonærer har tilsammen 12,5 % av 
aksjene i selskapet. Produksjonen 
ved selskapets kraftverk i Reppen 
var i 2005 på 79,1 gigawattimer 
(GWh) mot 72,3 GWh i 2004. Ved 
utgangen av 2005 hadde RLK 22 
fast ansatte. 

Utbyttefest i Rødøy-
Lurøy kraftverk

Fiskemottak – Trelast – Fiskeredskaper
Tlf:  75 09 61 79 • Fax:75 09 62 25 – 8193 RØDØY

Kommunestyret vedtok på sitt 
junimøte den første trafi kksikker-
hetsplan i Rødøy. Planen innehol-
der en god beskrivelse av dagens 
situasjon rundt på skoler og bar-
nehager og hvor trafi kkfarlig det 
er å gå til/fra skolen. I planen er 
både trafi kk på veg og trafi kk 
med båt/ferje tatt med. 
 Hovedhensikten med en tra-
fi kksikkerhetsplan er å øke kom-
munens innsats i trafi kksikker-
hetsarbeidet for således å redusere 
antall ulykker og skadegrad. Sær-
lig viktig er det at kommunen hol-
der god kontakt med Statens veg-
vesen og lensmann. 
 Videre er det viktig å formidle 
informasjon om dagens bilde av 
trafi kksikkerheten i kommunen 

Bildetekst: Farlig trafi kk-situasjon 
ved Jektvik skole.

Trafi kksikkerhetsplan vedtatt

og påvirke kommunens innbyg-
gere til å delta aktivt i det videre 
trafi kksikkerhetsarbeidet.
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Ny ”Western”- 
gransking
Et enstemmig Storting har beslut-
tet å gi sju millioner kroner til 
nye undersøkelser av fiskefartøyet 
“Western”s forlis 6. februar 1981. 
Den Rødøyregistrerte fiskebåten 
”Western” var på vei fra Lovund 
til Myken da den gikk ned og hele 
mannskapet sju omkom. Fra de 
pårørende og fra fiskerihold har 
det hele tiden etterpå vært reist 
kritikk mot arbeidet som den før-
ste granskingskomiteen utførte.
Den nye justisminister Knut Stor-
berget foreslo i vinter å oppnevne 
en ny kommisjon som skal foreta 
de nødvendige undersøkelser for 
å bringe på det rene årsaken til 
ulykken. 

Eva Engen
TAXI

970 06 461
Velkommen med din 

bestilling!

Tilskott til  
ungdomstiltak
Rødøy fikk 100.000 kroner, Træna 
60.000 kroner og Lurøy 40.500 
kroner. Det er resultatet av årets 
tildeling av midler til ungdomssat-
sing i distriktene som Barne- og 
likestillingsdepartementet dispo-
nerer. Tilsammen 16 kommuner i 
Nordland har fått midler i år. Ord-
ningen med ekstra midler til ung-
domssatsing ble innført i 1999 og 
baserer seg på at utkantkommu-
ner med stor nedgang i folketallet 
inviteres til å søke om penger til 
konkrete prosjekter. I hele landet 
var det i år 49 kommuner som 
søkte om midler, og av disse har 
42 distriktskommuner fått penger. 
Maksimalt tilskott per kommune 
er 100.000 kroner og i Nordland 
var det Herøy, Rødøy og Sørfold 
kom opp til denne summen.
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Ettersom Rødøy er en kommune 
uten videregående skole, betyr 
det at ungdommene må fl ytte ut 
av kommunen for å gå videre på 
skole etter 10. klasse. For de fl este 
innebærer det at en må fl ytte på 
hybel allerede som 15-16 åringer. 
Noen går fra å være eldst på en 
skole med et titalls elever, til å bli 

yngst på en skole med fl ere hun-
dre elever. Dette kan være en stor 
omveltning for mange, og nettopp 
derfor mener jeg det er så viktig at 
vi styrker det samholdet som er i 
ungdomsgruppa i Rødøy. 
 24. april møttes 10. klassingene 
i kommunen på Gjerøy for å bli 
litt bedre kjent med hverandre, og 
for å forberede seg på hybellivet. 
Noen av elevene hadde aldri vært 
i land på Gjerøy før, så det passet 
utmerket at arrangementet var lagt 
dit. Som oppvarming på dagen 
hadde vi ulike blikjent- og navne-
leker, men elevene kjente hveran-
dre såpass godt at dette ble ingen 
stor utfordring. Vi fortsatte dagen 
med å dele gruppa i to, hvor den 
ene skulle lage mat sammen med 
den lokale kokken Fritjof, mens 
den andre gruppa skulle samarbei-
de og konkurrere om ulike opp-
gaver. Etter en time byttet grup-
pene plass. Det var satt av god tid 
i løpet av dagen til å ”slappe av” 
og snakke med hverandre. Noen 
la planer for den kommende rus-
setiden, mens andre brukte tiden 
til å spille fotball.

 Mens vi ventet på at all maten 
som var laget skulle bli ferdig, 
skulle dagens konkurranse avgjø-
res med en quiz. Og selv om den 
lokale kunnskapen var noe vari-
ert, så visste alle at Rødøys kom-
munevåpen besto av en rød løve 
(det lover godt for at ungdommen 
skal fi nne veien hjem igjen). Vin-
nerne av dagens konkurranser 
ble gruppa ”Gompan”, men i følge 
dem kom det ikke som noen over-
raskelse at nettopp de gikk av 
med seieren. 
 Etter quizen var det tid for å 
avslutte dagen med å smake på all 
den gode hybelmaten. Her gikk 
det i alt fra pizza til moro med 
toro og en nydelig hjemmelaget 
peppersaus. Elevene snappet opp 
noen gode tips til enkel, men god 
hybelmat. Og i tilfelle oppskrif-
tene var vanskelige å huske, fi kk 
elevene utdelt et hefte med gode 
tips til mat når man bor for seg 
selv. 
 I følge elevene var det et vel-
lykket treff, men enkelte foreslo at 
neste gang måtte treffet legges til 
et sted med butikk. Jeg tror imid-

Noen av elevene hadde aldri vært 
i land på Gjerøy før, så det passet 
utmerket at arrangementet var lagt 
dit. Som oppvarming på dagen 
hadde vi ulike blikjent- og navne-
leker, men elevene kjente hveran-
dre såpass godt at dette ble ingen 
stor utfordring. Vi fortsatte dagen 
med å dele gruppa i to, hvor den 
ene skulle lage mat sammen med 
den lokale kokken Fritjof, mens 
den andre gruppa skulle samarbei-
de og konkurrere om ulike opp-
gaver. Etter en time byttet grup-
pene plass. Det var satt av god tid 
i løpet av dagen til å ”slappe av” 
og snakke med hverandre. Noen 
la planer for den kommende rus-
setiden, mens andre brukte tiden 
til å spille fotball.

10. klasse-Treff
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Kjære bileier!
Uansett hvilket 
bilmerke du har, 
er du velkommen!

Distriktsgrossist: www.autoparts.no Tlf. 75 50 76 50

www.quickpartner.no 

Kvina Auto AS
Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf. 75 09 27 22. Fax 75 09 27 69

www.kvina-auto.no

Alt til bilen på et sted:
– Periodisk kjøretøykontroll PKK
– Kilometerservice
– Teknisk service
– Alt av bildeler
– Stort utvalg av bilrekvisita
– Dekk og felger til alle kjøretøy

bilrekvisita

lertid elevene har godt av å kom-
me seg litt rundt i kommunen, og 
hva vet jeg, kanskje har Gjerøy 
fått butikk til neste 10.klassetreff. 
Jeg vil benytte anledningen til å 
takk Fritjof Strøm for at han stilte 
opp for ungdommene i kommu-
nen, samt Inger Lise Aakre som 
også var sammen med oss denne 
dagen. Jeg håper og tror det kom 
noe positivt ut av dette møtet, 
og ser fram til å samle neste års 
10.klassinger. Jeg tar gjerne imot 
tips til hva vi kan gjøre på neste 
treff.
  Med dette ønsker jeg årets 
10.klassinger fra Rødøy kommune 
lykke til med året som kommer, 
og husk, det er lov å ta kontakt 
selv om dere ikke går på skole i 
kommunen lengre. 

 Christina Heimdal

Fra MUSIKK-skole  
til KULTUR-skole?
Vi vil gjøre oppmerksom på at vi 
fra høsten av tilbyr elevplasser i 
kunstfagene TEGNING / MALING 
og TEKSTILFORMING. I første 
omgang vil det av praktiske årsa-
ker bli gitt status som et forsøks-
prosjekt med Rødøy fastland som 
målgruppe. Til høsten vil vi sen-
de ut mer informasjon og påmel-
dingsslipp til alle husstander fra 
Tjongsfjord til Øresvik krets. Her 
vil undervisningen bli gitt i grup-
per. Vel møtt til høsten!
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Tørr
bjørke- 
ved
60 liters sekker

kr 60,-
pr sekk + frakt
bringes eller sendes,  
etter avtale.

gave- og bruks- 
GJENSTANDER

Stikk innom vårt utsalg på 
Haugland for en titt på våre

Tlf. 75 09 32 90

Den er nu den vigtigste Begi-
venhed her; den omringer 

os, den beskjæftiger vor Tanke 
og vore Hænder, den fortrænger 
næsten alle vore høiere Ideer og 
standser alle vore andre Gjøre-
maal.
 Vort Blik er rettet mod det lave 
- ja rigtig ned i Dybet. Derfor er 
det saa rimeligt, at vi tænker paa 
Himmelen dernede og taler om de 
store Rigdommer, som Herren sen-
der til vore Kyster.
 Mellem Jul og Nytaar strømme-
de Silden ind her i Rødø, omrin-
gede alle Øer og fyldte alle Bugter 
og Vige. Den Gang var alt Folket 
med Garn og Nøter ude i Næsø-
en; derfor blev herinde ikke gjort 

halvdelen af de Stæng, hvortil her 
var god Anledning. Hver Gang 
Hvalen rigtig satte den indenfor 
Skjærene og Holmene, strømmede 
den saaledes til Landet, at man 
stundom stod paa det tørre og tog 
den med Hænderne; det var for-
nemmelig omkring Selsøvik. Ja, 
det høres jo som en Overdrivelse, 
men det er dog fuld Sandhed, at 
det lange og dybe Selsøvik-Sund 
var saaledes opfyldt af Sild, at 
man vanskelig kunde ro derover; 
ved hvert Aaretag førstes en Del 
Sild op over Søen, og Baaden gled 
meget tungt gjennom den tykke 
Masse.
 Ved Selsøvik blev der ogsaa 
gjort mange Stæng; 12 a 14; hver 

paa flere tusinde Tønder. I Begyn-
delsen faldt Prisen ned til 3 Ort, 
men efterhaanden, som Fisket 
ophørte nordenfor og udenfor, 
steg den igjen til 1 Spd., som den 
nu er. Men endnu holder Silden 
sig heromkring og mange driver  
fremdeles Garnfiske med Held. 
Men Følgerne af denne langvarige 
Beleiring af Silden er mange og 
forskjellige.
 Jeg vil her kun omtale en 
enkelt, og det er Dyrtid. Havde 
ikke Selsøvik været et saa rigt for-
synet Handelssted, var der alle-
rede Mad-Nød. Folket strømmer 
hertil for at fortjene Dagpenge, 
og Fartøier kommer nordfra for at 
proviantere, saa at der ofte er flere 

Fra 
gammel-
tida: 

Et korrespondentbrev fra Selsøyvik anno 24. januar 1872:

“Atter om Silden !” - hører jeg Dem 
udbryde, Hr. Redaktør!

Ja, hvorom skal vi nu ellers tale og skrive?
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tusinde Mennesker, som behøver 
Mad og andre Fornødenheder. I 
Nordenvinds-Dagerne i forrige Uge 
kom der til Selsøvik en Mængde 
Seilfartøier. 150 til 180 daglig, som 
alle behøvede at proviantere. 
 Al Ved er ganske udsolgt, og af 
Smør er det leveret mere end 50 
Voger alene efter Nytaar. Man tror 
vel, at det kan være let i denne 

Kommunikationernes Tid at gjøre 
nye Forsyninger, men det er dog 
ikke saa. Telegrafen er langt borte, 
og Postdampskibene er høist ure-
gelmæssige, vanlig 2 til 4 Døgn for 
sene. De andre Dampskibe, som 
kommer, er saa lastede med Tøn-
der og Salt, at de ei indtager andre 
Varer. Havde her i Selsøvik været 
Telegraf, skulde ikke blot Mad-

Nøden hurtig været afhjulpen, 
uten Sildfisket skulde tillige blevet 
langt mere storartet end nu. Fra 
Myken og Valvær berettes at der er 
en Mængde Torsk, men Uveir har 
hindret Fiskeriet. 1 a 2 Søeveirs-
dage siden Nytaar har givet fulde 
Baade. Fisken er meget fed herved 
200 giver 1 Tønde Lever. 
 - Ingen Kjøbefartøier ankomne.

Rødøy Elektro AS

VI UTFØRER BL.A. FØLGENDE TYPE OPPDRAG:
 • boliginstallasjoner
 • installasjon i næringsbygg
 • installasjon i båter
 • kontroll av el-anlegg i boliger
 • forsikringsgodkjent (Gjensidige) for el-kontroll i landbruk
 • akseptert foretak for el-kontroll av fiskebåter  
  mellom 10,67 og 15 meter.

Telefon: 75 09 69 00
8185 Vågaholmen

Telefax: 75 09 69 01
post@rodoy-elektro.no

Medlem av Norgeseliten
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Som ett ledd i arbeidet innenfor 
psykisk helse i Rødøy satses det 
på å tilrettelegge for et treffsted 
midt på dagen. Dette stedet har 
vi i mangel på bedre betegnelse 
kaldt – dagsenter -.
 Siden vi er en slik unik kom-
mune med så mange havstykker 
mellom oss innbyggere må vi ha 
flere enheter, vi satser på fire i før-
ste omgang, men vi er ett.
 Stedene er : Jektvik, Tjongs-
fjord, Øresvik og Rødøya.
 I november 05 åpnet vi i Jek-
tvik. Så i Tjongsfjorden fra i febru-
ar  06.
 Besøkstallet varierer noe. I Jek-
tvik er det et godt og stabilt frem-
møte. Her begynner innholdet å ta 
form.
 I Tjongsfjorden er det lite, men 
stabilt fremmøte. Vi håper jo at 
flere finner veien til oss etter hver, 
- vi er i kjelleren ved Alderstun.
 I august-september kommer vi 
etter planen i gang i Øresvik og 
på Rødøya.

Hvis noen lurer på hva og  
for hvem dette dagsenteret er, 
skal jeg prøve å si det kort.
Dagsenter er et sted å komme til 
for deg fra 18  år og videre 
Som ønsker å møte andre folk for 
sosialt samvær og tilhørighet.
 Det er ikke et behandlingstil-
bud eller arbeidstreningstilbud, 
men et treffsted der trivsel og mil-

jø er viktigst for å motvirke passi-
vitet og isolasjon.
 Dagsentret skal være et godt 
sted å komme til. Dagsenteret skal 
kunne tilby ulike aktiviteter etter 
eget ønske.
 Dagsentret  har åpent for alle 
kommunens innbyggere. 

• Noen er her når du kommer
• Noen  kan hjelpe deg med å få 

kontakt med andre deler av 
helseapparatet

• Lage mat, spise med andre
• Være med i turgruppe, reise
• Drive fysisk trening sammen 

med andre. Få veiledning
• Ulike hobbyaktiviteter
• Ulike spill
• Sang og musikk
• Litteratur, utlån, lesering etc

 Dette er noen eksempler. Det 
meste er mulig og tilbudene tilpas-
ses de ulike interesser. Det vil si; 
din deltakelse er avgjørende for 
hvordan dagsenteret blir.

Hva vil vi ?
Vi vil gjerne bidra til at din hver-
dag  kan blir litt bedre
 Vi håper at du gjennom aktivi-
tet og samvær på dagsentret opp-
lever kontakt, samhørighet og fel-
lesskap.
 Vi vil gjerne gi muligheter for 
at du kan få nye erfaringer og 
mestring.
 Vi ønsker å bidra til muligheten 
til å skape sosiale band mellom 
mennesker. 

Hvem er vi ?
Prosjektleder: Kurt Lyngved
Arbeidsmaur 1 :Tone Klausen
Maur to: Torunn Våtvik
Fysak leder: Maj – Britt Hafsmo
Ungdomskoordinator: Christina 
Heimdal 
 Alle ansatt i Rødøy kommune 
innen psykisk helse.
 Utover høsten og vinteren har 
vi noen planer om turer med buss 
som er åpent for å være med på 
for den som vil. Det er også andre 
spennende ting på gang, - ikke alt 
kommer i avisen – så stikk innom 
så får dere se! Vi er her for all 
uansett hvor du bor.
 Alle er velkommen til en kopp 
kaffe og prat !

Med hilsen Tone Klausen

RØDØY DAGSENTER
-en plass å møtes!
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Tiden kommer og den går!  Den 
ene dagen tar den andre og årstiden 
skifter og vi følger med.  En opp-
levelse av en lang og regnfull høst 
og en stormfull vinter har skapt en 
lengsel etter en sommer som enda 
ser ut til å la seg vente på.  Men 
som de evige optimister vi er, tror 
vi enda på sommeren som ligger på 
lur der ute i havet og bare venter på 
et innsmett!
 Drømmen om late dager på 
varme svaberg; alene, sammen med 
venner eller familie er fi ne bilder 
å gå inn i når skodda henger tungt 
ned i fjellet og legger seg som en 
grå masse over oss.
 Lengselen etter det gode liv – det 
å kjenne at det er godt å leve er 
behov vi alle har.   
 Arbeidsoppgavene for oss som 
jobber med psykisk helse i kommu-
nen er mange og varierte.  Tjenes-
ten er under sin oppbyggingsfase og 
mye nytt land skal pløyes. Jeg har 
i løpet av det halvannet år jeg har 
vært her fått erfaringer på at geo-
grafi  virkelig kan være en utfordring 
med tanke på å gjennomføre det 
man har tenkt.  Egne erfaringer og 
planlegginger har kommet til kort 
og resultatet er at det tar lengre tid 
å gjøre det man hadde tenkt.
 Vi har vært så heldig at vi har 
fått møte en del av kommunens inn-

byggere gjennom lokallagsmø-
ter rundt omkring.  Dette er viktige 
møter for oss fordi vi opplever å 
komme i en dialog med dere som 
bor rundt i kommunen og får et lite 
innblikk i hverdagslivet på de ulike 
stedene. Gjennomføringen av disse 
møtene har tatt lengre tid enn vi i 
utgangspunktet trodde, men i løpet 
av høsten skal vi ha besøkt dere 
alle. 
I forrige uke hadde vi besøk av 
rådgiver Anita Kristiansen, Fylkes-
mannen i Nordland, som er ansvar-
lig for Opptrappingsplanen innen 
psykisk helse blant annet i Rødøy. 
Dette var særdeles viktig for oss og 
vi fi kk belyst de utfordringer vi står 
overfor i utviklingen av en god psy-
kisk helsetjeneste i kommunen vår.  
Særlig med tanke på at Opptrap-
pingsplanen er inne i sin siste fase 
og skal være fullført innen utgangen 
av 2008. 
 Det som var svært positivt for 
oss er at skolene i Nordland er et 
satsningsområde med henblikk på 
psykisk helse og barn, og vi, som 
en liten kommune, er godt i gang 
med dette arbeidet gjennom barne- 
og ungdomskoordinator Christina 
Heimdal.  Vi håper på et videre 
godt samarbeid med skolene og skal 
gjøre vårt til at dette blir så bra som 
råd er. 

 Tone Klausen har i dette num-
meret skrevet noe om dagsenter-
funksjonen i Rødøy og utviklingen 
av dette tilbudet vil være en konti-
nuerlig prosess fram mot det å fi nne 
den ideelle løsning for en slik møte-
plass og dens innhold.
 Vi har akkurat dannet en refe-
ransegruppe som skal ha som sitt 
hovedmål å bidra til å skape et til-
bud som treffer alle som har behov 
for et slikt møtested.  I neste num-
mer av Rødøyløven vil vi presentere 
hva denne gruppen skal ha som sitt 
arbeidsområde. 
 Som kjent er det vedtatt å bygge 
en bolig innen psykisk helse i Øres-
vikområdet og en gruppe har vært 
i sving for å se på gjennomføringen 
av dette prosjektet. Vi har vært på 
befaringer og prøvd å fi nne det per-
fekte sted, men så langt har vi ikke 
konkludert. Dette arbeidet må over 
sommeren intensiveres og boligen 
må vi ha klart å realisere innen 
utgangen av 2007. Rødøy har fått 
tilskudd til bygging av en bolig.  På 
landsbasis vet vi at det er behov for 
fl ere boliger og en studie fra Bygg-
forsk viser at det er behov for ytter-
ligere 2800 boliger frem mot 2009. 
Ut fra mange hensyn er én bolig for 
lite og vi kommer til å synliggjøre 
overfor Fylkeslegen at vi bør få til-

ommerhilsen fra oss som 
     jobber med psykisk helse!S
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Hva med en dagstur i en 
del av kommunen som du 
ikke er så godt kjent med? 
En fin og lang ettermid-
dagstur i strandsonen 
akkurat på selveste Polar-
sirkelen. Eller ta teltet med 
slå leir ved kommunens 
råeste badeplass. 
Årets anbefaling for en sommertur 
i Rødøy er området fra Gjersvik 
til Stensland. Turen er todelt; fra 
Gjersvik til Langnes følger en den 
gamle jordbruksvegen mens en 
må gå i litt mer ulendt terreng fra 
Langnes til Stensland. Naturligvis 
kan en også starte på Stensland og 
gå mot Gjersvik. 
 Dersom en starter i Gjersvika, 
er det verdt å først ta en titt på det 
nye reiselivsanlegget på Buneset 
selv om innebærer en liten ekstra 
omveg. Her har Bodil Gjersvik m 
fl bygd opp overnattings- og serve-
ringstilbud som blant annet ”Gutta 
på tur” i TV2 har besøkt. 
 Den gamle jordbruksvegen 

slynger seg i landskapet og en har 
fin utsikt på hele turen til Lang-
nes, Hestmannen i vest, Rødøylø-
ven rett i nord og Svatis-arkipælet 
inne i Melfjorden mot øst. Samti-
dig spaserer en like ved skipsleia 
og kan oppleve store og små far-
tøy i livlig trafikk ute på fjorden. 
 For den ivrige turgjenger, kan 
en starte på Tonnes og gå til Gjer-
svika via Trollvika eller ta turen 
rett over fjellet. 
 Innenfor Langnes ligger Osan, 
sannsynligvis kommunens råeste 
badelokalitet. Er det pent vær, så 
ta badeklær og handklær med. Et 
bad i lagunen rett mot Melfjorden 
er et friskt innslag på turen før en 
pakker ut niste og lunsjer. Her er 
den fineste plass for et nytt ferje-
leie når RV 17 blir forlenget. 
 Når en kommer til den nedlagte 
småbruket Molvika, kan en velge å 
avkorte turen ved å gå skogvegen 
over skardet og så ned i Konsvik-
grenda i Lurøy. Naturligvis kan en 
starte turen fra Konsvik og gå mot 
Gjersvika.
 Vi oppfordrer til spennende 
turopplevelser i Rødøy i sommer 

og bli kjent i nye områder av kom-
munen. Skal man benytte båt, ferje 
eller buss, husk å sjekke rutene på 
forhånd. God planlegging er halve 
turen.

To eksempler på  
reisemuligheter
Rødøyløven har faste anløp av 
Gjersvikgrenda. På Stensland-sida 
er det ferje i Kilboghamn og buss 
til Tonnes på ettermiddagen. Det 
er flere muligheter til reise, her er 
to konkrete forslag:

1. Lørdag: Fra Vågaholmen kan 
en følge «Rødøyløvens» 
morgenrute via Myken som 
anløper Gjersvikgrenda på sig-
nal litt før klokka 12.00. Turen 
lar seg gjennomføre slik at 
en når kveldsferja fra Kilbog-
hamn til Jektvik. 

2. Ferje til Kilboghamn på mor-
genen. Hjemreise fra Gjersvik-
grenda med «Rødøyløven» på 
kvelden. 

Turforslag sommeren 2006

skudd slik at vi i det minste kan få 
bygget to boliger. Om vi lykkes er 
det kun fremtiden som kan si noe 
om! 
 Arbeid er for mennesket av den 
største verdi. Å ha en jobb å gå til er 
meningsskapende for veldig mange 
av oss. Noen av oss har behov for 
en arbeidsplass hvor arbeidet er 
tilrettelagt på en måte som gjør at 
vi kan mestre de oppgavene vi blir 
satt til. Her i Rødøy arbeider vi med 
å skape en bedrift som kan være et 
slikt tilbud.  Dette er et arbeid som 
tar tid, men vi håper i nærmeste 
fremtid å kunne legge frem et for-
slag om å skape en slik bedrift i 
vår kommune. En arbeidsgruppe 
har siden november 2005 arbeidet 
med denne saken og vi har vært 
gjennom en prosess hvor vi har 
møtt representanter fra denne type 
bedrifter og også vært på besøk i 
denne type virksomheter. 
 Opptrappingsplanen innen 
psykisk helse sier noe om at det 
er noen hovedfundamenter i det 
som oppleves å være et verdig og 

meningsfullt liv. Det handler om å 
ha en bolig, å ha en jobb å gå til og 
det å ha en meningsfull fritid. Vår 
intensjon er å bidra til at dette skal 
være til stede i alle menneskers liv. 
Mitt ansvarsområde er blant annet 
å hjelpe de som sliter med psykiske 
problemer og som derfor kanskje 
trenger assistanse for å få dette til. 
 Arbeidet vårt vil ha flere fokus, 
men det kanskje viktigste for oss 
er å bidra til å skape livsvilkår som 
gjør at menneskene trives og opple-
ver å være en del av et meningsfylt 
fellesskap. Dette vil handle om treff-
steder hvor mennesker møtes, om 
fritidsaktiviteter, kultur m.m. Mitt 
inntrykk her i Rødøy er at det skjer 
mye rundt omkring i kommunen 
og det er aktiviteter av mange slag. 
Eget initiativ og det som skapes 
i felleskap lokalt er det viktigste 
fundamentet i trivselskapende sam-
funn.   
 Gjennom FYSAK- arbeidet i 
kommunen håper vi å sette fokus 
på folkehelsen og betydningen av 
aktivitet for å fremme helse og å 

forebygge sykdom. Koordinator Maj-
Brit Hafsmo har etablert en arbeids-
gruppe som har bidratt til å skape 
en plan for FYSAK, Rødøy.  Denne 
kommer vi også tilbake til i neste 
utgave av Rødyløva. 
 Verdensdagen for psykisk helse 
arrangeres 10. oktober hvert år. Vi 
kommer, i år som i fjor, til å mar-
kere denne dagen rundt om i kom-
munen.  Nærmere informasjon om 
dette kommer i neste utgave av Rød-
øyløven i tillegg til andre kanaler.   
 Dersom det er noen som har 
ideer eller tanker om det området 
vi arbeider med er dere hjertelig 
velkommen til å ta kontakt med 
oss enten per telefon eller å stikke 
innom.  
 Avslutningsvis vil jeg ønske alle i 
Rødøy kommune en god sommer og 
forhåpentligvis noen solrike dager!  
Vi trenger varmen og lyset før vi 
igjen beveger oss mot en høst og en 
vinter! 

Rødøy 25. juni 2006 
Kurt Lyngved, Tone Klausen,  

Christina Heimdal 

Sommerhilsen fra oss som jobber med psykisk helse!
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Øverst: Den  gamle jordbrukssvegen 
mellom Gjersvik og Langnes.

Til venstre: Reiselivsanlegget på 
Buneset i Gjersvika

Under:  Inne ved Osan er det mulig-
heter for å bade, ta fram nisten eller 
slå leir dersom en har teltet med.

Følg med på nyheter 
fra Rødøy – 
se etter denne  
vignetten på: www. 
rodoy.kommune.no



Gjennom mer enn 10 år har 
musikkskolen utviklet talentfulle 
musikere gjennom sitt mangfold 
av undervisningstilbud. Noen har 
tatt et steg lengre enn andre og 
etablert seg som selvstendige utø-
vende kunstnere. Andre har valgt 
å ligge lavere i terrenget uten at 
det legger noen demper på spil-
legleden. I musikkskolen tenkte 
vi at det var naturlig å fange opp 
behovet for å ta vare på dette 
mangfoldet ved å etablere et lyd-
studio i nærområdet. Musikk er 
magi som skapes i øyeblikket og 
deretter lever kun som et minne. 
Det er noe eget ved å kunne ta 
vare på disse øyeblikkene gjen-
nom lydopptak som kan hentes 
frem og gjenskape magien flere år 
senere. Nå er vi tilgjengelige med 
eget studio ved Jektvik skole.

Fremtidsrettet  
verdiskaping
Vi tror det er enda viktigere i 
utkantkommunene enn noe annet 
sted at vi klarer å skape positive 
opplevelser for dem som vokser 
opp der. Positive opplevelser og 
følelsen av å bli tatt vare på er 
sterke bånd som genererer både 
stolthet og tilhørighet. Dette tren-
ger vi som motvekt mot utflytting 
og negative vibrasjoner. All verdi-
skaping kan ikke måles i kroner 

og øre. Det er viktig å se sam-
menhenger som kan være mer 
verdifulle enn som så. Vi har vært 
så heldige å få tildelt midler fra 
”prosjekt småsamfunn” til denne 
etableringen. Selv om investerin-
gene foreløpig ikke helt tilsvarer 
målsettingen for den første tre-
årsperioden, kan vi likevel si at 
vi er i gang. Vi har så langt gått 
til anskaffelse av en 24 kanals 
Tascam studiomikser, studio-PC, 
digitalt slagverk og et profesjonelt 
keyboard. I tillegg har vi anskaf-
fet diverse stativer, kabler, stoler, 
høyttalere, skap og CD-plater. Det-
te er en begynnelse som gjør at vi 
allerede er klar til å gå i gang. Det 
vil si, vi har allerede startet!

Hva kan studioet brukes 
til- og hvem kan bruke det?
Som basis i dette vil vi gi musikk-
skoleelever tilbud om opplæring i 
lydteknikk / studioarbeid. Det er 
viktig for oss å høste noen erfa-
ringer underveis, men det kan bli 
snakk om sertifisering innenfor 
modulbaserte undervisningsopp-
legg. Vi vil selvfølgelig også hjelpe 
våre elever til å få spilt inn CD 
med seg selv. Vi kan benytte studi-
oet til å lage / spille inn playback 
til bruk i undervisningen forøvrig. 
I tillegg til dette ser vi for oss å 
kunne tilby grunnskolen hjelp til 

å gjennomføre prosjekter der stu-
dio og lydopptak inngår som en 
del av prosjektet. Kanskje også 
rene undervisningsopplegg. Det 
er også viktig å få frem at dette er 
et ressurstilbud til alle beboere av 
vår vakre og vidstrakte kommune. 
Like viktig er det at dette tilbudet 
også går ut til våre nabokommu-
ner.

Pris og sånn...?
Musikkskolen vil lage en egen 
folder med markedsføring av stu-
dioet. Der vil tilbud, muligheter 
og priser bli mer spesifisert. Det 
vi kan si er at dette kommer til å 
bli et lavterskel-tilbud der det ikke 
stilles noen krav til forkunnskaper 
eller prestasjonsnivå hos kundene. 
Prismessig vil det også være både 
hyggelige og fornuftige priser. Vil 
man oppsøke et ordinært studio 
med markedsprofil skal man opp-
leve betydelig forskjell på pris, 
men ikke på kvalitet. Trygve Dani-
elsen, som allerede har brukt godt 
over 100 timer på å tenke ut og 
gjennomføre praktiske løsninger, 
vil bli vår hovedperson tilknyttet 
studioet. En del av hans arbeidstid 
vil derfor være avsatt til dette. Vær 
på utkikk etter folderen og slå til!

Lyder Storhaug, rektor

Lydstudio 

Øyeblikkenes varighet


