
Herredstyret anno 1954 
  
Innledning: 
Nedenfor følger avskrift av herredstyrets møteprotokoll for året 1954. Dette året ble det 
avholdt ialt 6 møter, 5 i kommunelokalet på Rødøy (som også kalles Bårstua) og 1 på 
Øresvik skole (som var nybygd samme året). 
Dette var midt i Olav Hoff si ordførertid (1952-59). Hoff var handelsmann, poståpner og 
fiskekjøper i Jektvik. Varaordfører i 1954 var fisker/småbruker Alf Johansen fra Oldervik i 
Sørfjorden. Ordfører Hoff var innvalgt på lista til Rødøy Kristelige Folkeparti mens Alf 
Johansen representerte Rødøy herreds Arbeidspartis liste. 
Forhåpentlig gir dette et bilde av kommunens virksomhet for snart 50 år siden. Mange vil 
huske denne tida like etter 2. verdenskrig da kommunen hadde over 3.200 innbyggere. 
Men for dagens unge skoleelever kan mye virke fjernt og smått, ikke minst 
pengesummene. (PAS / 98). 
  
  
  

Herredstyremøte nr 1 
I kommunelokalet på Rødøy, tirsdag den 16/2 d.å. kl 10. Etter skriftlig 
innkalling til samtlige medlemmer. Møtet var også gjort kjendt med saksliste på 
samtlige oppslagsplasser i kommunen. 

Da møtet tok til var fremmøtt 2 formenn, 6 representanter og 5 varamenn. 

Sak 1. Fylkesmannens merknad til vedtak i møte 1/12 f.å.  
Enstemmig vedtak: Fungsjonstiden for ligningsnemd og overligningsnemd, sak 102 og 
93/53 rettes til 3 år, 1954/56. Forøvrig ingen merknad. 

Sak 2. Sørfjorden fiskarlag søker til Fyrvesnet om å få fyrlykt oppsatt på Finnkonna i 
Sørfjorden. 
Enstemmig vedtak: Søknaden annbefales på det beste. 

Sak 3. Skolestyret oversenner søknad fra Rødøy lærerlag omat eksamensnemda må få 
godtgjørelse for sitt arbeid, fra og med dette budsjettår. Skolestyret foreslår kr 300,- til 
fordeling på nemnda. 
Enstem. vedtak: Mot 2 stem innvilges søknaden. Beløpet belastet kap. XIV A.1. 

Sak 4. Magnus Nikolaissen, Storselsøy, søker om stormskadebidrag. 
Taksten er av oppnemte takstmenn satt til kr 1.980,88. 

Enstem. vedtak: Søknaden anbefales på det beste. 

Sak 5. Lærer Lars Ånes, søker om at kommunen må legge inn telefon i lærerverelset. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges ikke, men kommunen vil delta med 50 % av lærer 
Ånes private telefonaperat, sålenge han er overformynder og menighetsrådets formann. 
Beløpet skal belastes kap. III.c.2. 

Sak 6. Referertes skematisk oppgave over skatteinngangen pr 1/1 d.å. 
Ingen merknader. 

Sak 7. Henry Bernhoff, protesterer på at han ble gjenvalgt som medlem av skolestyret, 
Han har vert medlem i 11 år. 
Enstem. vedtak: Henry Bernhoff entlediges som medlem av skolestyret og i hans sted 
valgtes Edvard Gabrielsen. 



Sak 8. Ansgar Grimsland protesterer på at han ble gjenvalgt som varamann i 
ligningsnemda for 1954. 
Enstem. vedtak: På grunn av sykdom entlediges Ansgar Grimsland som varamann i 
ligningnemda. I hans sted valgtes Olaf Olsen, Risøy. 

Sak 9. Olav og Bernhard Svenning, søker om å få telefon til Svenningen.  
Enstem. vedtak: Søknaden anbefales på det beste. 

Sak 10. Dobbeltligning Rødøy-Odda, 1953/54 Jarle Svenning, Storselsøy. 
Enstem. vedtak: Skattekravet fastholdes. Rødøy kommune erklerer seg enig med Odda 
at saken avgjøres ved Departementets voldgift. 

Sak 11. Førstelærerstilling ved Tjong skole. Saken anbefales av Skoledirektør og 
skolestyret. 
Enstem. vedtak: Herredstyret anbefaler at førstelærerstillingen blir å opprette ved Tjong 
skole. 

Sak 12. Referertes revisors raport om kassakontroll pr 16/12 1953 
Enstem. vedtak: Ingen merknad. 

Sak 13. Beboerne i Øresvik og omegn, protosterer på at stasjonen i Øresvik skal legges 
til Kvina stasjon i Lurøy. 
Enstem. vedtak: Herredstyret forstår den reaksjon som nedleggelse av Øresvik stasjon 
måtte fremkalle. Og vi vil uttale at dersom det ikke av tekniske grunner skaper vansker 
for telegrafverket, må Øresvik stasjon oppretholdes. Vi vil dog understreke at det viktigst 
for oss er å få telefonnettet i Øresvik omtådet så godt utbygd som vell mulig. Spesielt 
understreker vi det gamle og meget berettiget krav om telefon fra Øresvik til gårdene 
langs Sørfjordens vestside. Dersom Øresvik stasjon må nedlegges, må vi bestemt kreve 
full utbygging av telefonnettet i dette område. Ellers vil telefonforholdene bli betydelig 
forverret i Øresvik Krets. 

Sak 14. Eventuell tillegsbevilgning til posten kap. V. B. 7, vedlikehold og trygding, som 
er overskredet. 
Enstem. vedtak: Budsjettposten V. B. 7 forhøies til kr 35.000,- og bringes i ballanse på 
den måten at posten får en tillegsbevilgning på kr 4.000,-, som overføress fra XIV.A.2, 
og ny inntektspost opprettes under post V.B.2.b.kr 11.000,- Påberegnet refusjon av 
Fylket til Selvåg skole. 

Sak 15. Valg av Heimevernsnemd, to medlemmer velges av herredstyret.  
Enstem. valgtes: Sverre Karlsen og Gustav Hoff, Gjerøy. 

Sak 16. Valg av Barnevernsnemd 5 medlemmer med fungsjonstid fra 1/7 54 til 1/1 56.  
Enstem. valgtes:  

1. fru Erna Hagland, Gjerøy, (formann)  
2. Distrikslegen i Rødøy, (nestformann)  
3. Fru Carson, Rødøy  
4. Soknepresten i Rødøy  
5. Harald Block, Tj.fjord.  

Sak 17. Gustav Hoff, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken, stort kr. 
15.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån. Mot pant i eiendommen Øien, grnr 77 brnr.7 
skyld 0,24 i Rødøy. 
Lånet skal benyttes til reparasjon av stuebygning og innlegging av elektrisk strøm. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 10.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 5.000,- 



Sak 18. Hans Setvik, Selsøyvik, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken stort 
kr 17.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån. Mot pant i eiendommen Nordsett gr nr 4. 
br nr. 1 av skyld 3,28 i Rødøy. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 12.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 5,000,- 

Sak 19. Arne Bang, Edsvik, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken stort kr 
12.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt 
våningshus på leiet tomt nr 1 på eiendommen Friheim gr nr 62 br nr 7 i Rødøy. 
Enstem. vedtak: På grunn av leiekontraktens ordlyd innvilges ikke søknaden. Kommunen 
forlanger tomten skyldsatt som eiendom eller ny leiekontrakt på 99 år og uten forbehold. 

Sak 20. Olaf Kilavik Vågaholmen, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken 
stort kr 6.000,- hvorav kr 2.000,- som stønadslån, mot pant i eiendommen Nordvik, gr 
nr 66 br nr 20 av skyld mark 0.08 i Rødøy. Lånet skal benyttes til fuldføring av 
våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 4.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 2.000,- 

Sak 21. Halvdan Eriksen, Myken søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken stort 
kr 17.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån. Mot pant i huset som skal stå på leiet 
tomt på eiendommen Myken gr nr 71. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt 
våningshus. 
Enstem. vedtak: Under forutsetning av at leiekontrakten ( som ikke foreligger ) fyller de 
betingelser som banken forlanger, garanterer kommunen for et pantelån stort kr 
12.000,- og anbefaler et stønadslån stort kr 5.000,- 

Sak 22. Sverre Karlsen, Gjerøy, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken, stort 
kr 16.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån, mot pant i eiendommen Haugen gr nr 77 
br nr 6 av skyld mark 0,33 i Rødøy. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 11.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 5.000,- 

Sak 23. Jens Hansen Lammøy, Selsøyvik, søker om kommuengaranti for lån i 
Bustadbanken, stort kr 2.500,- hvorav kr 1.000,- som stønadslån. Mot pant i 
eiendommene Vestre Lammøy og Solvold gr nr 3-3 br nr 5 og 9 av skyld mark 0,27 og 
0,12 i Rødøy. Lånet skal benyttes til utbetaling av gjeld og reparasjon av våningshus. 
Enstem. vedtak: På grunn av mottat rundskriv nr 1 fra Bustadbanken, mener vi at denne 
søknad må utestå til neste år. 

Sak 24. Bustadbanken spør om Rødøy kommune står ved sin garanti for Harald Olufsens 
lån, selv om banken frafaller pantehefte i parsellen Heimly gr nr 56 br nr 7 av skyld mark 
0,01 i Rødøy, som er utgått til Olufsens sønn, Ragnar Olufsen. 
Enstem. vedtak: Kommunen står ved sin garanti for Harald Olufsens lån, selv om banken 
frafaller pantehefte i den utgåtte tomt til Ragnar Olufsen. 

Sak 25. Ragnar Olufsen, Reppasjøen, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken 
stort kr 17.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån. Mot pant i eiendommen Heimly gr nr 
56 br nr 7 av skyld mark 0,01 i Rødøy. Lånet skal benyttes til oppføring av nytt 
våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 12.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 5.000,-. Med hensyn til samtlige her gitte garantier, viser en til 
tidligere og oppsatt og innsendt prioritets liste og formannskapets merknad til samme. 



Sak 26. Anvisningsmyndigheten til menigetsrådets formann. 
Enstem. vedtak: Spesielt av den grunn at her nu er valgt to menighetsråd i kommunen, 
inndras anvisningsmyndigheten for menighetsrådets formann og tillegges ordføreren. 

Sak 27. Valg av kommunevalgt medlem, som skal tiltre menighetsrådet når økonomiske 
saker skal behandles. 
Enstem. valgtes: Viseordfører Alf Johansen. 

Sak 28. Tillegsbevilgning til posten IV A.2 skyds til prest og klokker. Posten er allerede 
overanvist med kr 400 - 500 på grunn av den nye gestlige lønningslov. 
Enstem. vedtak: Kr 2.500,- overføres fra kap. XIV A.2 til IV A.2. 

Sak 29. Reparasjon av hovedkirken. 
Formannskapet som i møte den 25/1 d.å. i felleskap med menighetsrådet hvor også 
kirkevergen herr byggmester Petter Johansen, var tilstede, har under dak 1/54 behandlet 
denne sak ganske inngående. Etter at de deltakende også person lig var i kirken å 
besigtiget de skader som kirkevergen påviste kom mann til følgende enstemmige vedtak: 

På grunn av budsjettmessige hensyn foreslår mann restureringen foretatt etappevis. 
Petter Johansens anbud på kr 96.893,- godtas og arbeidet overlates ham. 
Da mann pr idag hr kr 30.000,- til rådighet for dette formål, skal post 1-2-3 i anbudet 
utføres så snart råd er. Dersom herredstyret makter å ta nødvendig beløp opp på 
kommende budsjett, ca kr 22.000,- skal post 4 i anbudet også utføres i samme 
reparasjonsetappe.  
Det overlates ordføreren i felles skap med Petter Johansen å sette opp en bindende 
kontrakt, med nødvendige forbehold til dette vedtak. Saken blir å forelegge første 
herredstyremøte. 

Enstem. vedtak: 
Formannskapets forslag tiltredes. Alt reparasjons arbeide overlates Petter Johansen. 
Derimot vil herredstyret senere komme tilbake til hvem som skal foreta innvendig og 
utvendig maling av kirken. 

Sak 30. Fornyet behandling av sak 224/53 Overskridelsene på bureisingsvegen Sleipnes-
Sleipnesodden. Kassereren skriver at han må ett tillegg av kr 3.350,- for å kunne gjøre 
regnskapet ferdig, slik at rest statstilskott kr 6.500,- kan utbetales. 
Enstem.vedtak: Kr 3.350,- etterbevilges dette annlegg. Beløpet overføres fra kap. 
XIV.A:2 til X.D. 5.b.3. 

Sak 31. Beboerne på Seines søker til vegkontoret om å få en biarm fra vegfonds 
annlegget Djupdal-Vågasjøen, stukket. Den nye vegarm er på 350 m og skal gå ned til 
melkekaien på Seines. 
Enstem. vedtak: Søknaden anbefales. 

Sak 32. Ekspeditør Einar Ivarsen, Melfjordbotn, søker til Samferdselskonsulenten i 
Nordland om størst mulig nedskrivningsbidrag til bygging av d/s kai i Melfjordbotn, og 
ber om kommunens anbefaling av søknaden. Referertes ordførerens anbefaling av denne 
viktige sak dattert 8/2 d.å. 
Enstem. vedtak: Herredstyret anbefaler søknaden på det aller beste, og tiltrer fult ut 
ordførerens uttalelse og anbefaling i skriv av 8/2 d.å.  

Sak 33. Søknad fra beboerne på strekningen Segelfor-Våeng om å få veg stukket fra 
Våeng til Segelfore. 
Vedtak: Mot 4 stemmer ble saken utsatt. 



Sak 34. Bureisningsvegen Strømdal-Kisten. kr 10.000,- i statsbidrag er innvilget, mot at 
kommunen dekker restoverslaget kr 14.000,- 
Enstem. vedtak: De resterende budsjetterte middler på post X.D.5.b.3. kr 13.650,- skal 
benyttes på dette annlegg. 

Sak 35. Ekspeditør Harald Karstensen, Øresvik søker til kommunen om å vere 
behjelpelig med å bygge veg til d/s kaiet. Oppsynsmann Solvang har på ordf. oppfordring 
foretatt stikking og beregning. Total lengde til kaien er 35 m. hvorav han foreslår bygget 
av stem 25 m. De øvrige lo m. forplikter ekspeditøren seg til å bygge ansvarlig av tre. 
Det er av største betydning for kommunen at dette kan ordne snart, da vi til våren skal 
bygge Øresvik skole, og må da ha en solidt forbindelse til kaiet så bil kan brukes til 
transport av alle matrialer. Vegen er en dirrekte fortsettelse av hovedvegannlegget Kvina 
Lia med arm til Øresvik. 
Enstem. vedtak: Da det haster med å få denne forbindelse i orden, bevilges kr 4.500,- 
som belastes kap. X.B.5.b.5. Det pålegges ordføreren å underhandle med vegkontoret 
om mulig å få beløpet refundert av bevilgede middler til hovedvegannlegget Kvina Lia 
med arm til Øresvik. 

Sak 36. Polarsirkelens sauavelslag søker om et bidrag kr 100,- i likhet med hvad de fikk 
forrige år til kontroll av tidlig fødte værlam. Foreningen mener at kontrollen har gitt ett 
godt resultat. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges, dersom Lurøy komune bevilger samme beløp. 
Kommunen ønsker å få raport over hvor mange lam som er født og derav fødte værlam. 
Beløpet belastes kap. XIV A.1. 

Sak 37. Herredskassereren gjør merksom på at aktivaposten V1.A Ataten for vegvesnet, 
står udekket med et beløp kr 6.332,81, grundet tapt fefusjon. 
Enstem. vedtak: kr 4.134,50 overføres fra kap XIV. A. 2 til aktiva V1.A staten for 
vegvesnet. Rest udekket beløp kr 2.198,31, vil en komme tilbake til ved et nytt vedtak i 
neste møte. 

Sak 38. Opsynssjefen for Lofotfiske, ber om forslag til medlem av Selvhjelpskassens 
bestyrelsesråd for et tidrom av tre år fra og med 1954. 
Enstem. vedtak: Kommunen foreslår som medlem Kristian Svenning Storselsøy og 
varamann Kristian Oddvang, Jektvik. 

Sak 39. Meløy skolestyre senner krav om refusjon for utlagt skoleskyds med Georg 
Pedersens barn, 18 turer a kr 10,- = kr 180,-. Rødøy skolestyre oversenner kravet og 
mener at herredsstyret må dekke beløpet da dei ikke kan bevilge mer til G. Pedersen enn 
de andre i Rødøy kommune. 
Enstem. vedtak: Kommunen bevilger kr 100,- Restbeløpet kr 80,- må dekkes over 
skolebudsjettet post V.B.25. 

Sak 40. Nordlandsbanen må ikke stoppe på Saltfjellet, men snarest føres frem til Fauske 
som første etappe. 
Uten hensyn til politisk oppfattning, vil Rødøy herredstyre enstemmig uttale sin dype 
skuffelse over det beløp som er foreslott bevilget til Nordlandsbanen.  
Den kommunikasjonsmessige betydning for landsdelen, av Nordlandsbanens videre 
utbygging, i første rekke fram til Fauske, er så opplagt at det er unødvendig å komme 
inn på dette her. Vi tillater oss og vise til overinginiør Øverlands og banedirektør Kavlis 
uttalelser om denne sak, og spesielt herrenes uttalelse om de innskrenkninger i 
arbeidsdriften som nødvendigvis må foretas dersom ikke bevillingningen kan økes. 
Vi understreker at dette vil forverre arbeidssituasjonen også i vår kommune da vi har 
endel arbeidere på Nordlandsbanen. 
En vil derfor på det mest inntrengende henstille til Regjering og Storting, slik at 
bevilgningen til Nordlandsbanen, hvis mulig, må bli øket slik at annlegget kan drives 



rasjonelt så framføringen av banen til Fauske ikke må bli ytterigere forsinket. Lønsdal st. 
på Saltfjellet, som endeponkt for banen, må ikke bli av lengere varighet enn høist 
påkrevet. 

Rett utskrift 
Rødøy formannskap 18. februar 1954. 
Olaf Hoff 

  

Herredstyremøte nr 2 

I komunelokalet på Rødøy, tirsdag den 4. mai etter skriftlig innkalling til 
samtlige medlemmer. Møtet var også gjort kjendt ved oppslag med saksliste, på 
samtlige oppslagsplasser i kommunen. 
Da møtet tok til var 3 formenn 10 representanter og 1 varamann fremmøtt. 

Sak 41. Fylkesmannens merknad til vedtak i siste møte.  
Enstem vedtak: Ingen merknad, valg av varamenn for barnevernsnemda føretas i neste 
sak. 

Sak 42. Valg av varamenn i Barnevernsnemda. 
Enstem. valgtes: Fr dr. Yttreland, Lensmann Skreslett, Fru Årset Johansen og lærer 
Brennesvik. 

Sak 43. Erna Hagland, ber om å bli fritatt for hvervet som formann i Barnevernsnemda, 
grundet sykdom. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges. Nestformann dr. Yttreland rykker opp som 
formann, og som ny nestformann velges Soknepresten. 

Nu møtte herredstyremedlemmene Hans Åkre, Kr. Senning og Erling Nikolaissen. 

Sak 44. Valg av krigsskadenemd 3 medlemmer med personlige varamenn, med 
fungsjonstid til 1/1 1956. 
Enstem. valgtes: 

Lensmann Skreslett, (formann) 
Alf Johansen, Sørfj. i Helgel. 
Byggmester Petter Johansen, Nordvernes 

Varamenn:  
Lensmansbetjent Olaf Losvik,Gjerøy,  
Paul Engseth, Øresvik.  
Per Myrvoll,Tjongsfjord. 

Sak 45. Valg av herredsskogsrad for 3 år fra 1/7 54. 
Enstem. gjenvalgtes:  

Harald Bloch, Tjongsfjord 
Jørgen Hoff, Jektvik 

Varamenn:  
Simon Tommassen, Reppasjøen og Sigurd Telnes, Jektvik. 



Sak 46. Valg av forsyningsnemd fra 1/4 54 til 31/3 56. med varamenn for samme 
periode. 

Enstem. gjenvalgtes:  

1. Ole Åkre, Gjerøy,formann  
2. Aksel Engøy, Rødøynestformann  
3. Edgar Eliassen,Myken(kjøpmann)  
4. Håkon Andreassen,Rødøy  
5. fru Klara Havnøy,Rødøy.  

Varamenn:  

1. Konrad Sleipnes,Rødøy  
2. fru Edvarda Bikset, Rødøy  
3. Ansgar Vinje,Rødøy  
4. Halvdan Svenning,Gjerøy  
5. Frithjof Olsen,Gjesøy.  

Sak 47. Valg av kommunal Byggenemd, fra 1/4 54 til 31/3 1956, med varamenn i 
samme tidsrum. 
Enstem. valgtes:  

1. Alf Johansen, Sørfjord, (formann i forsorgstyret)  
2. Petter Hohansen, Nordvernes. Byggmester  
3. Reidar Kvarv,Vågaholmen, bygningskyndig jordstyremedlem  
4. Lærer L. Brennesvik,Tjongsfjord, formann i arbeidsformidlingen.  
5. Paul Engseth, Sørfjord. medlem av jordstyret  

Varamenn:  
1. Svein Hansen,Vågaholmen, sekreter i arbeidsformidlingen  
2. Nils Åkre,Gjerøy,Gårdbruker  
3. Kristian Kvalvik, Rødøy, medlem av arbeidsformidlingen  
4. Edgar JensenSelsøyvik, postopner  
5. Aksel Engøy Rødøy, fisker.  

Sak 48. Valg av hundetellere: Enstemmig valgtes: 

Myken. Henry Bernhoff. 
Nordnesøy: Ole Olsen, 
Storselsøy: Kristian Senning eller Paul Mathisen 
Selsøyvik, Sundøy, Hans Setvik 
Gjerøy, Torleif Selsøyvold. 
Øresvik, Leif Rasch. 
Oldervik, Sverre Seljevoll. 
Melfjordbotn, Einar Ivarsen. 
Hanvikhaugen, Leif Nikolaissen 
Jektvik, Olav Hoff. 
Nordvernes, Rikhard Jensen. 
Indre Tjongsfjord, Normann Sandberg. 
Kila Tjong, Matis Matisen 
Sleipnes Våga, Hans Sleipnes. 
Rødøy, Eilif Jørgensen. 

Sak 49. Restbevilling: kaivegen i Øresvik. 
Enstem. vedtak: kr. 1.500,- bevilges til fullførelse av kaivegen i Øresvik. Beløpet søkes 



refundert av hovedvaganlegget Konsvik Kvina Lia med arm til Øresvik. Forøvrig vises til 
vedtak i sak 35/54. 

Sak 50. Reparasjons regning for utbedret skade på kaivegen på Storselsøy. Arbeidet er 
utført i henhold til ordre fra ordføreren, og regningens pålydende er kr 281,60. 
Enstem. vedtak: Regningen utbetales slik den foreligger. Beløpet belastes X.D 5.b.5. 

Sak 51. Vegkontoret melder at parsellen, Vågasjøen- bru over Segeråga med arm til D/S 
kai ved Vågasjøen, av vegfondsanlegget: Djupdal- Vågasjøen Vågenget, nå er 
ferdigplanert og gruset, og kan overtas til offentlig vedlikehold fra 1/7 1954. 
Enstem. vedtak: Herredstyret vedtar og overta det framtidige vedlikehold av den ferdig 
parsell ov ovennevnte vegfondsvegannlegg, på de vikår til enhver tid gjeldende vilkår for 
bygdevegvedlikehold. Likeså garanterer herredset for nødvendige gjerder langs vegen og 
nødvendig grunn til mulig oppsetting av disse i lovlig avstand, og fjernelse av ulovlige 
grinder. 

Sak 52. Vegfondsannlegget Edsvik Tjong, med arm til d/s kai. Vegkontoret meddeler at 
parsellen: Arm til d/s kai og Aspelund Tjong vegkryss, er ferdig til godkjennelse og 
anbefales til offentligvedlikehold. Enstem. vedtak: Som i sak ovenfor, med samme tekst. 

Sak 53. Hovedvegannlegget Meløy grense Telnes. Vegkontoret anbefaler at parselle 
Meløy grense Tjong vegkryss overtas til offentlig vedlikehold. 
Enstem. vedtak: Som i sak ovenfor. Teksten fult ut på serutskriftene. 

Sak 54. Ligningsutvalget søker om lønspålegg. Enstem. vedtak: 
Godtgjørelsen settes til kr 3,50 pr time inbefattet ferietillegg, hvilket utfjør noenlunde det 
samme som fastsatt for kommunens arbeidere. Herredstyre understreker 
skatteinspektørens merknad om at arbeidstiden på ligningskontoret ikke bør overstige 8 
timer pr dag. 

Sak 55. Skattesak. O. Rossvoll mot R. kommune. 
Enstem. vedtak: Sakens dokument som er oversendt skatteinspektørkontoret til 
uttalelse, skal oversennes advokat Angel som er engasjert for kommunen. Da kjøpmann 
Rossvoll idag mundtlig uttaler at hen er intresert i en mulig mindelig med kommunen, vil 
kommunen komme tilbake til dette når Angels vurdering av saken foreligger. 

Sak 56. Fylkesskattestyrets godkjennelse av ligningen 1953/54. 
Enstem. vedtak: Ingen merknader. 

Sak 57. Referertes revisors rapport om kassakontroll pr 22/2 54.  
Ingen merknader. 

Sak 58. Godkjenning av byggmester Hoffs anbud for bygging av Øresvik skole. 
Samlet anbud er på kr 173,246,- med vanlig forbehold. I tillegg utvendig vann og 
kloakkannlegg. 
Enstem. vedtak: Hoffs anbud, med vanlige forbehold godtas. Arbeidet settes igang 
snarest mulig. 

Sak 59. Berge Kilskar, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken stort kr 
28.000,- hvorav kr 8.000,- som sstønadslån mot pant i eiendomen Kilskar grbr 60 br nr 
6 av skyld 0,32 i Rødøy. Lånet skal benyttes til utbedring og istandsetting av våningshus. 
Enstem. vedtak: Søknaden kan ikke realitetsbehandles slik den foreligger, men 
tilbakesennes Bustadbanknemda til ny uttalelse. 



Sak 60. Arne Bang, Tjongsfjord, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken stort 
kr 12.000,- hvorav kr 5.000,- som stønadslån, mot pant i huset som står på leiet tomt på 
eiendommen Friheim gr nr 62 br nr 7. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt 
våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 7.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 5.000,-. 

Sak 61. Fornyet søknad fra Jens Hansen, Lamøy, Selsøyvik om kommunegaranti fro lån i 
Bustadbanken stort kr 2.500,- hvorav kr 1.000,- som stønadslån. Mot pant i 
eiendommene Vestre Lamøy og Solvoll gr nr 3 br nr 5 og 9. Lånet skal benyttes til 
betaling av gjeld og reparasjon av våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelå stort kr 1.500,- og anbefaler et 
stønadslån stor kr 1.000,- 

Sak 62. Nordlands fylkes rapport om skatte inngangen pr 31/1 d.å. 
Enstem vedtak: Ingen merknad. 

Sak 63. Torolf Sørmo, Hammerhei, søker om at kommunen må betale innleggelsen av 
telefon til ham, i likhet med hvad vi har gjort for de andre tre naboer på dette ensomme 
sted. 
Enstem. vedtak: På grunn av de seregne forhold som er tilstede, bevilges kr 250,- 
beløpet belastes XIV. A I. 

Sak 64. Søknad fra Rørvik Tuberkulose sykehus om et beløp til innkjøp av nødvendige 
kler til passient N.N. 
Enstem. vedtak: Kr 250,- bevilges til dette formål og belastes VIII.C.1. 

Sak 65. Disponering av restbeløp bevilget til bureisningsveger. 
Vedtak mot to stemmer: kr 1000,.- til bureisningsvegen i Langåsdelen, for reparasjon av 
stikkrenner, og kr 1000,- til reparasjon av en bro m.m. på bureisningsvegen i øvre Kila, 
kr 350,- til bureisningsvegen Kisten Strømdal. 

Sak 66. Donald Skivik, ber om at herrededet må besørge hans skatterestanser 
avskrevet, da han senner legitimasjon for at skatten er inntrukket i Vadsø, men at et 
restbeløp på kr 100,- står fast i N.Ns konkursbo. 
Enstem. vedtak: Herredskassereren pålegges å utligne restansene i henhold til innkomne 
opplysninger. 

Sak 67. NN, søker om å få sin skatterestanse kr 117,- ettergitt grundet høg alder og 
alvorlig sykdom. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges, grundet mannens alvorlige sykdom. 

Sak 68. NN, Nordnesøy, søker om ettergivelse av sine skatterestanser tilsm. kr 410,30 
grundet fraver i militertjeneste og sykdom siden. 
Enstem. vedtak: På grunn av mannens dårlige helbred ettergis kr 210,30 på betingelse 
av at kr 200,- innbetales innen årets utgang. 

Sak 69. NN søker om nedsettelse av sine skatterestanser tilsm. kr 750,20 mannen tilbyr 
å betale kr 300,- dersom resten strykes.  
Enstem.vedtak: Søknaden innvilges ikke. 

Sak 70. NN søker om lettelse i skatten 1952/53, samlet restanser i fem år utgjør kr 
453,92. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges med kr 100,- på betingelse av at restbeløpet 
innbetales innen åtres utgang. 



Sak 71. NN Storselsøy, søker om ettergivelse av sin skatt 1953/54 stor kr 36,90. 
Enstem. vedtak: Søknaden kan for tiden ikke innvilges. 

Sak 72. NN, søker om ettergivelse av sin straffeskatt på grunn av feilaktig oppgave. 
Enstem. vedtak: På grunn av at herredstyret anser skatten for å vere trykkende, 
reduseres skatten med kr 40,-. 

Sak 73. NN, søker om ettergivelse av sin skatterestanse kr 185,10 grundet sykdom. 
Enstem. vedtak: Søknaden innvilges med kr 85,10 på betingelse av at kr 100,- betales 
innen utgangen av 1954. 

Sak 74. NN, Nordnesøy søker om nedsettels av sin herredskatt 1953/54 han tilbyr å 
betale kr 600,-Samlet restnser utgjør kr 926,80. 
Enstem. vedtak: Herredstyret finner ikke grunn for ettergivelse. 

Sak 75. Lærer Brennesvik, Tjongsfjord, skriver på vegne av innbyggerne i Tjongsfjord, 
at herredstyret må gå inn for at Tjong får ukentlig kontordag der, da der på 
kontordagene nu oftes møter 30 - 40 passienter, hvilket forhold ansees å vere uholdbart 
for både pasientene og lægen. 
Enstem. vedtak: Herredstyret vil på det mest innrengende anbefale den omsøkte 
utvidelse av lægens kontordager på Tjong. I Tjongsfjord området bor ca 1/3 del av 
kommunens innbyggere og nu med kontordag der inne 1 gang kver 14 dag, er 
arbeidspresset for distrikslegen så altfor stort. 
Vi tør derfor be herr Fylkesmannen, anbefale den her omsøkte utvidelse av 
kontortjenesten på Tjong. 

Protokollen opplest etter kvert. Møtet slutt 
Rett utskrift 
Jektvik 9, mai 1954 
Olav Hoff 

  

  

Herredstyremøte nr 3 

I kommunelokalet på Rødøy, lørdag den 5 juni 1954, etter skriftlig innkalling til 
samtlige medlemmer. Møtet var også gjort kjendt med oppslag på samtlige 
oppslagsplasser i kommunen. Da møtet tok til var 3 formenn 7 representanter 
og 4 varamenn fremmøtt. 

Sak 76. Fylkesmannens merknader til vedtak i møte den 4 mai d.å. 
Enstem. vedtak: Ingen merknader 

Sak 77. Formannskapets forslag til budsjett 1954/55. Forslaget har vert fremlagt fra 
20/5 til5/6 d.å. 
Etter at budsjettettforslaget var gjennomgått post for post, kom en til følgende 
enstemmig vedtak: 
H. kap XV E. reduseres med kr 3.200,- til kr 93.800,- i henh. til fylkesmannens forslag. 
Beløpet blir å overføre til ny post under H. kap XIV C 4 hjelp til naturskader.  
Forøvrig vedtas budsjettett slik det foreligger. 



Sak 78. Forslag til reduksjonstabell og skatteprosent for ligningen 1954/55. 
Ligningskontoret foreslår tabell 1. og 18 % på inntekt med 17,5 % for disentere. 
Enstem. vedtak: Ligningskontorets forslag tiltredes. 

Sak 79. Ordførerens godtgjørelse for budsjettårett 1954/55 
Enstem. vedtak: Godtgjørelsen settes til kr 2.500,- i henhold til vedtatt budsjettforslag. 

Sak 80. Godtgjørelsen til jordstyremedlemmene. Fylkesmannens rundskriv av 17 mars 
1954. 
Enstem. vedtak: Herredstyret tiltrer Fylkesmannens forslag om kr 2,50 pr time 
maksimum kr 20,- pr dag. 

Sak 81. Valg av ett kommunevalgt styremedlemm i A/S Rødøy og Lurøy Kraftverk. 
Vedtak: Mot to stemmer, valgtes Svein Hansen Vågaholmen med Ola Bikset som 
varamann. 

Sak 82. Valg av to kommunevalgte medlemmer med varamenn i representant- skapet 
for A/S Rødøy og Lurøy Kraftverk. 
Enstem. valgtes: Edmunn Knutsen og Alf Johansen , Sørfjorden, med Konrad Sleipnes og 
Ole Rønneberg som varamenn. 

Sak 83. Formann i Fiskemenda sier fra at han skal flytte fra kommunen og ber oss velge 
ny formann. Han foreslår Harald Jensen, Vågaholmen. 
Enstem. vedtak: Som ny formann velgtes Harald Jensen Vågaholmen, og som ny 
varamann i hans sted velges Torolf Votvik, Hanvikhaugen. Begge med fungsjonstid ut 
denne periode. 

Sak 84. Referertes Fylkes rapport over skatteinngangen i Nordland Fylke pr 31 mars d.å.  
Enstem. vedtak: Ingen merknad. 

Sak 85. NN krigskadetrygdrestanser kr 85,89. Lensmannen meddeler at dersom ikke 
kommunen dekker restansene, vil en pantet ko bli solgt. 
Enstem. vedtak: Saken oversennes Forsorgsvesnet i Rødøy som rette vedkommende 
Herredstyre uttaler at koen ikke må bli tvangssolgt. 

Sak 86. Oskar Bjerkeli, Reppasjøen, søker Rødøy sparebank om et middlertidig lån inntil 
kr 8.000,- da han skal vere sin far Ole Bjerkeli behjelpelig med å bygge hus. Ole Bjerkeli 
er av Nautrskadefondet innvilget et bidrag stort kr 8.000,- Rødøy Sparebank er villig til å 
forskuddtere beløpet dersom kommunen stiller seg som garantist inntil bidraget kan bli 
utbetalt av naturskadefondet. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et kortsiktig lån i Rødøy Sparebank stort kr 
8.000,- 
Som sikkerhet for at pengene blir brukt til det rette formål utnemnes Hans Reppen som 
kommunens tillitsmann. Eventuelle lånemiddler skal etterkvert som der blir behov for 
disse, utbetales Hans Reppen, som har å påse at middlene blir anvendt forsvarlig og at 
huset blir oppført innen den frist som Landbruksdepartementet har fastsatt for sitt 
bidrag. (15 november 1954.) 

Sak 87. Innkjøp av gjerdematriell for inngjerding av de overleverte vegstykker i Rødøy. 
Enstem. vedtak: Foreløbig bevilges kr 2.000,- til dette formål. Beløpet belastes kap. 
X.D.5.b.5. 

Sak 88. NN har gjort LIgningskontoret merksom på at hans skatt for 1953/54 er blitt 
feilaktig utreknet. Ligningskontoret innrømmer feilen og foreslår skatten nedsatt. 
Enstem. vedtak: I henhold tilLigningskontorets forslag, nedsettes skatten med kr 72,90 
og avgiften med kr 5,-. 



Sak 89. Revisor gjør merksom på at kapitalbudsjett for 1953/54 og for 1954/55 
vedrørende bygging av Øresvik skole må settes opp. Han senner inn forslag til disse 
budsjetter. 
Enstem. vedtak: Revisors forslag til kapitalbudsjett for 1953/54 tiltredes.  
(serutskrift av kapitalbudsettett legges ved i to eksempl.) 

Sak 90. Kapitalbudsjett for 1954/55. 
Enstem. vedtak: Revisors forslag til kapitalregnskap for 1954/55 tiltredes. 

Protokollen opplest etter kvert. 
Jektvik 9. juni 1954 
Olav Hoff 

  

  

Herredstyremøte nr. 4  

I kommunelokalet på Rødøy mandag 23/8 1954, etter skriftlig innkalling til 
samtlige medlemmer. Møtet var også gjort kjendt med oppslag på samtlige 
oppslagsplasser i kommunen.  

Sak 91. Fylkesmannens merknad til vedtak i siste møte. 
Enstem. vedtak: Merknadene forannlediger ikke noe vedtak. 

Sak 92. Tilråing fra utvalget om vikarkassen kan eller bør avvikles. 
Enstem. vedtak: Herredstyret tiltrer skolestyrets vedtak i sak 16/54. 

Sak 93. Riksgalleriet eventuelt besøk i Rødøy. 
Enstem. vedtak: Kommunen vil med takk ta imot besøk av riksgalleriet. Utstillingsted 
Tjongsfjord. Erling Nikolaissen påtar seg sammens med ungdomslaget å fungere som 
arransjør. 

Nu møtte Per Johansen. 

Sak 94. Skattesøknad fra Torbjørn Aga, Tjongsfjord, oversendt fra ligningkontoret. 
Enstem. søknad: Ordføreren har fått opplyst at venterommets verdi ikke er medtatt i 
avskrivningsgrunnlaget for kaia, og da kommunen har fått en dom imot seg i denne sak 
på trods av skatteinnspektør kontorets innstilling i denne sak, ettergis den etterlignede 
skatt i sin helhet med kr 54,- og avgift kr 4,- 

Sak 95. Ny gravgård i Sørfjord, Helserådets uttalelse i forbindelse med inngått protest 
fra en grunneiger. 
Enstem. vedtak: I henhold til Helserådets uttalelse i saken, fastholdes den opprinnelige 
plan. Den utnevnte kommite gis fuldmakt til å få en ordning istand, slik at oppsitterne på 
Elvemo kan få en rimelig løsning av vannspørsmålet. 

Sak 96. Tillbygg ved Nygård skole. Finansieringsplan. Godkjendte tegninger foreligger. 
Anbud fra Byggmester Hoff. 
Enstem. vedtak: 
Nygård skole skal utbygger og repareres i henhold til godkjendte tegninger, utarbeidet av 
arkitekt Kunning, godkjendt av Fylkesskolestyret den 16/7 54.  
Byggmeister Hoffs anbud av 7/7 på kr 78.061,44 + kr 6.753,95 godtas. I tillegg kommer 



utvendig mann og kloakkannlegg beregnet til ca 8.000,-.  
Utbyggingen finansieres på følgende måte: 

Bevilget budsjettet 1954/55 kr 15.000,- 
Av skolefond tidligere avsatt kr 26.000,- 
Beregnet Fylkestilskott kr 54.000,- 
tilsammen kr 95.000,- 
Hvilket vil medgå iberegnet arkitekthonnoraret. 

Sak 97. Middlertidig forskuddtering for Nordland Fylke, til Øresvik skole. 
Enstem. vedtak: 
Øresvik skole er i henhold til tidligere vedtak under oppførelse. Skolen er nesten ferdig. 
Firmaet som bygger skolen, ber om innbetaling i henhold til forskuddsandragende nr 3. 
nu kr 44.630,05. Kommunen har allerede innbetalt kr 83,369,95 hvilket så noenlunde 
dekker kommunens andel til dette bygg. Kommunen har bedt om et forskudd stort kr 
50.000,- av Fylket, men Fylkeskassen makter for tiden ikke å imøtekomme vårt 
andragende.  
Herredstyret tillater seg hermed å søke om tillatelse til middlertidlig å forskuddtere for 
Nordland Fylke inntil kr 75.000,- av skattereguleringsfondet, mot tilbakeføring til fondet 
etterkvert som Fylket makter å betale sitt tilståtte tilskott kr 108.000,- til denne skole. 

Sak 98. Forslag til ny formann i takstnemda for Fiskarbanken, i stedet for Karlot Arntsen 
som er fraflyttet kommunen. 
Enstem. vedtak: Som ny formann i takstnemda foreslåes utnemt Harald Jensen., 
Vågaholmen. Til varamann i hans sted er allerede valgt Torolf Votvik. 

Sak 99. Kirketjener og Tingstuetjenerstillingen, eventuelt ansettelse. 
Enstem. vedtak: Reidulf Jørgensen, Rødøy, ansettes som Tingstuetjener. Han er tidligere 
av menighetsrådet annsatt som kirketjener. Kommunen vil komme tilbake til 
løsspørsmålet, etter at budsjettet er godkjent. 

Sak 100. Løns og arbeidsvilkårene. Vegsjefen foreslår at dei samme lønsvilkår som er 
gjort gjeldende for Statens vegarbeidsdrift, blir gjort gjeldende for statsbygdevegannlegg 
og vegfondsannlegg i Rødøy. 
Enstem. vedtak: Vegsjefens forslag tiltredes. 

Sak 101. Ildfast skap til Rødøy prestekontor, kommunen har fått 50% i tilskott. Skap er 
annskaffet. Rest regning på kr 625,- som er kommunens andel forelegges til 
godkjennelse. 
Enstem. vedtak: Regningen godkjennes til utbetaling. Beløpet kr 625,- belastes kap. 
XIV.A.I. 

Sak 103. Krav fra Meløy kommune om refusjon for utlagt skyds for Georg Pedersens 
barn. 2. halvår 1954. 
Enstem. vedtak: Kr 240,- bevilges utbetalt Meløy kommune. Belastes kap XIV.A.I. 

Sak 104. Søknad fra Hesttrygdelaget Trygd om et engangsbidrag på kr 500,- 
Vedtak: Mot en stemme innvilges søknaden. Kap. XIV.A. I. 

Sak 105. Arne Bang Tjongsfjord, søker om konsesjon for erhvervmessig Drosje og 
lastebilkjøring i Tjongsfjord. 
Enstem.vedtak: Herredstyret finner ikke på det nuverende tidsponkt å kunne ta 
standponkt til søknaden. Dersom Samferdselskonsulenten mener det er nødvendig med 
to drosjekonsesjoner i Tjongsfjord, anbefales Arne Bang som nr to. idet vi viser til 
tidligere anbefaling. 



Sak 106. Frithjof Falk, forlanger pålegg for lægekontorhold. 
Enstem. vedtak: Med virkning fra 1/7 54. forhøies godtfjørelsen til kr 15,- kr dag. 

Sak 107. Myken sykeforening, søker om å få faste kontordager på Myken av distrikts- 
lægen, som anvefaler søknaden og foreslår 1 kontordag pr måned.  
Enstem. vedtak: I det en viser til hvad som er anført i søknaden, samt distrigtslægens 
uttalelse av samme sak, vil herredsstyret på det beste anbefale søknaden. 

Sak 108. Sikring av brønner, henstilling fra helsedirrektoratet og Helserådet.  
Enstem. vedtak: Det pålegges ordføreren å sette opp et motivert varsel i samsvar med 
Helserådet henstilling. Nevnte varsel blir å senne som oppslag til samtlige poststeder. 

Sak 109. Verktøy til den kommunale vegdrift. Ordføreren foreslår at litt verktøy av det 
mest preserende må innkjøpes. 
Enstem. vedtak: Til innkjøp av verktøy bevilges kr 2500,-. Ordføreren bemyndiges til i 
samråd med oppsynsmann Solvang å foreta innkjøp. Belastes X.D.5,b.5. 

Sak 110. Jens Jensen Øresvik søker om hjelp til støping av vannkomme. 
Enstem. vedtak: Søknaden kan dessverre ikke innvilges. 

Sak 111. Kaiveg i Melfjordbotn, eventuell bevilgning. Vegen er beregnet til kr 10.300,- 
Enstem. vedtak: 
Av de bevilgede kr 5.000,- disponeres kr 3000,- til skogsvegannlegget, som motvekt til 
tilskott bevilget av Staten. kr 2000,- disponeres til kaivegen som foreløbig bevilgn. og 
under forutsetning at restbeløpet som må til for å bygge kaivegen kr 8.500,- skal 
bevilges når budsjettet blir godkjent. Arbeidet med kaivege settes igang snarest. 

Sak 112. Valg av skatteoppkrevere, forsåvidt angår utligningen for 1954/55. 
Enstem. valgtes:  

1. Myken Emil Eliassen  
2. Risøy. Olaf Olsen  
3. Nordnesøy Angel Olsen  
4. Storselseøy Magnus Hansen  
5. Sundøy Håkareng Edgar Jensen  
6. Breivik Molvik Lars Molvik  
7. Stensland Øresvik Bjarne Jensen  
8. Dalbotn Kvalvik Alf Pedersen  
9. Skivik Hellervik Håkon Andersen  
10. Sandvik Melfjord Gustav Johansen  
11. Hammerhei Votvik Leif Nikolaissen  
12. Urskog Telnes Jørgen Hoff  
13. Indre Verangfj Eivind Endresen  
14. Sør- /Nordvernes Rikhard Jensen  
15. Kvalvik Årnes Jakob Årnes  
16. Tjong Kila Einar Alfheim  
17. Kila Tryggestav Johan Klipvoll  
18. Vågeng Sleipnes Kåre Fagerheim  
19. Sleipnes Tølløk Hans Monsen  
20. Svinver Storøy Rolf Danielsen  
21. Gjesøy Flatøy Torvald Johansen  
22. Rødøy Hans Arntsen  
23. Ringen Godfred Pettersen  
24. Gjerøy Sig. Hagland.  



Sak 113. Linas Bruås, krever erstatning for veggrunn. 
Enstem. vedtak: Saken oversennes vegoppsynsmann Solvang til uttalelse. 

Sak 114. Klinikk og bolig for distriktstannlegen. Referetes Fylkestannlegensskriv av 7. 
august d.å. hvor han foreslår at S. Tangstads hus i Tjongsfjord innredes. Dette som en 
foreløbig ordning 
Enstem. vedtak: Fylkestannlegens forslag tiltredes, som en midlertidlig ordning. 
Kommunen vil ver behjelpelig med å få tilveiebrakt arkitekttegninger. 

Sak 115. Feriepenger for vegarbeide utført på Storselsøy i 1953. 
Enstem. vedtak: kr 2.060,- bevilges til dette formål. belastes X.D.5.b.5. 

Sak 116. Olav Gjersvik og Henry Nilsen Storselsøy, søker om kommunens garanti for et 
lån i Rødøy Sparebank, stort kr 7.000,- Lånet skal brukes til innkjøp av to 
hullblokkmaskiner. 
Enstem. vedtak: Under forutsettning av Fylkesmannens godkjenning garanteres for kr 
7.000,- 

Sak 117. Valg av skattenemd. Enstem. valgtes: 

Gustav Hoff, Gjerøy, formann  
Halvdan Svenning, Gjerøy, nestformann. 
Sverre Karlsen, Gjerøy. 

Varamenn:  
Sverre Monsen,  
Torleif Selsøyvoll,  
Rangvald Kristoffersen. 

Sak 118. Liste over gamle skatterestanser, innsendt av Herredskassereren. 
Samlet beløp kr 5.674,65. Restansene ansees for uerholdelig og foreslåes strøket. 
Enstem. vedtak: Samtlige restanser utgår som aktivapost. 

Sak 119. Liste over uerholdelig fiskertrygdepremie, tilsm. kr 410,50 som ansees 
uerholdelig, og foreslåes strøket. 
Enstem. vedtak: Restanser for kr 410,50 strykes. 

Sak 120. Norsk Bygdekinos spørreskjema, om kommunen ønsker at Bygdekino skal 
drive ambulerende kinovirksomhet i kommunen. 
Vedtak: Mot to stemmer besluttedes at Norsk Bygdekino A/S skal drive all ambulerende 
virksomhet i Rødøy. Fremvisningssteder: Lagerlokalet på Rødøy, Ungdomshuset i 
Sørfjorden, Ungdomshuset i Tjongsfjord og forsamlingshuset i Øresvik. 

Sak 121. Søknad fra Robert Aspelund med flere på Tjong, om et bidrag til reparasjon av 
den gamle vegen fra Aspelund til Hellskaret. 
Enstem. vedtak: Kr 1.000,- bevilges for reparasjon av nevnte veiparsell som et 
engangsbidrag. Kommunen understreker at vegen betraktes som en gårdsveg og 
ytterligere vedlikehold er kommunen uvedkommende.I tillegg forganger herredstyret at 
Elvinus Benjaminsen og hustru Kanutte, underskriver ny grunnavståelse. 

Sak 122. Fru NN ber om at kommunen garanterer for ytterligere opphold for sin sønn, 
som er på Riksarbeidsheimen Stavanger.  
Enstem. vedtak: Saken oversennes Forsorgstyret. 



Sak 123. Forespørsel fra Kraftverket om kommunen ønsker innlagt strøm til oppvarming 
av hovedkirken. 
Enstem. vedtak: For tiden kan ikke herredstyret foreta innlegning av elektrisk 
oppvarming. 

Sak 124. Bureisningsvegen Sleipnes Sleipnesodden. Fylkesagronom Weiserts uttalelse. 
Enstem. vedtak: Kr 1.000,- bevilges til anlegget, slik at de påpekte mangler kan 
utbedres og vegen kan blir godkjent. 

Sak 126. Magnus Andreassen, Vågaholmen, senner regning på 5 bunter netting som han 
har brukt til inngjerding av vegen over sin innmark. 
Enstem. vedtak: Saken utsettes til man får oversikt over differansen mellom netting og 
streng. 

Sak 127. Robert Hansen, Rødøy, søker om kommunegaranti for lån i Bustadbanken, 
stort kr 10.000,- hvorav kr 3000,- som stønadslån mot pant i eiendommen Bjørnsatad, 
som står på leiet tomt på gårdsnr. 73 brnr 1 i Rødøy. Festekontrak godkjent av 
Kirkedepartementet. Lånet skal brukes til oppførelse av nytt våningshus. 
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 8.000,- og anbefaler et 
stønadslån stort kr 2.000,- 

Sak 128. Johannes Svensen, Tjongsfjord, søker om kommunegaranti for lån i 
Bustadsbanken, stort kr 9.000,- hvorav kr 3000,- som stønadslån mot pant i 
eiendommen Gjerdet gr nr 61 br nr 14 av skyldmark 0,12 i Rødøy. Lånet skal benyttes til 
oppførelse av nytt våningshus.  
Enstem. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån stort kr 7.000,- og annbefaler et 
stønadslån stort kr 2.000,- 

Protokollen opplest etterhvert. Møtet slutt. 
Rett utskrift. Jektvik 24. august 1954. 

  

Herredstyremøte nr. 5 

på Øresvik skole, mandag 1. nov. d.å., etter skriftlig innkalling til samtlige 
medlemmer. Møte var også gjort kjent med oppslag på de vanlige oppslagsteder 
i kommunen. Da møtet tok til var 3 form,. 12 repr. og 1 varamann møtt. 

Sak 129. Fylkesmannens merknad til vedtak i siste møte. 
Ingen merknader som foranlediget noe vedtak. 

Sak 130. Ordførerens reiseregninger (Oslo tur). 
Enstem. vedtak: Regningen utbetales slik den foreligger. 

Sak 131. Regulering av budsjettet 1954/55. 
Enstem. vedtak: 
Fylkesmannens merknader besvares punkt for punkt.  

1. Besparelsen på grunn av reknefeil kr. 200,- tas med i oppstillingen nedenfor.  
2. Ordførerens godtgjørelse er forhøyet fordi herredstyret er klar over at ordføreren 

lir et betydelig tap i sin private bedrift på grunn av ordfører stillingen.  
3. Dyrtidstilleg til skolestyreformannen er en gammel post men strykes nu samtidig 

som post V.1.a. forhøyes til kr. 1.670,-  
4. Posten fastholdes.  



5. Blir ordnet som forutsatt.  
6. Post 1X. G. 7. gis benevnelsen avsetning.  
7. Avsettning kr. 91.551,- er satt i bank.  
8. Kapital budsjettet gjelder Øresvik Skole.  

Etter grundig gjennomgåelse av budsjettet og de økende inntekter som er tilstede (viser 
hertil Ligningskontorets ekspedisjon av 27/8 d.å.), kom en til enst. vedtak. 

Sak 132. Lønnsforhandlinger, kommunens fungsjonærer, Meglingsforslag fra 
forhandlingsmøte i Bodø 6/9 1954.  
Enstem. vedtak: Rødøy Kommue godtak resultatet av forhandlingsmøte i Bodø 6/9 1954. 

Sak 133. Pensjonsordning for komm. fungsjonærer. 
Enstem. vedtak: Kommunen skal innføre kommunal Pensjonsordning fra 1/1 1955. 
Nødvendig bevilgninger er innarbeidet i budsjettet. 

Sak 134. Kystriksvegen, skriv fra arbeidsutvalget med forespørsel om Rødøy vil ta del i 
å dekke utgiftene ved at arbeidsutvalget reiser til Oslo i sakens anledning. 
Enstem. vedtak: Kommunen dekker den del av utgiftene som faller på Rødøy ved reise til 
Oslo. 

Sak 135. Omkjøring ved Vågaholmen D/S kai. Vegsjefen mener at kommende 
bevilgninger bør benyttes til å fullføre vegen fram til Djupdal. 
Enstem. vedtak: Herredstyret er enig i Inginør Engers uttalelse i denne sak. Fullførelsen 
av veien til Djupdal må forseres, en vil dog understreke nødvendigheten av en utvidet 
omkjøring ved D/S kaiet, og er takknemlig om Vegkontoret kan få dette realisert ved 
ekstraordinær bevilgning. 

Sak 136. Søknad om bidrag til Rødøy Sykestue. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5.000,-. Beløpet taes av Kap. XIV.A.2. og føres 
over til VIII A.2.c. ny post (Bidr. til Rødøy Sykestue). 

Sak 137. Jørgen Johansen, Sørfjorden, søker om anbefaling for salg av denatrurert sprit. 
Enst. vedtak: Søknaden anbefales på det beste. 

Sak 138. Ingolf Engvold, Sørfjorden, søker om anbefaling for salg av denaturert sprit. 
Vedtak mot 3 stemmer: Søknaden anbefales ikke. 

Sak 139. Myken Kraftlag søker om kommunalt bidrag til anskaffelse av et aggregat 50 - 
60 kw. Kraftlaget har søkt staten om et tilskott på kr. 35.000,-. Aggregatet anslåes å 
komme på kr. 48.000,-. Distriktet mener å dekke kr. 8.000,-. 
Enst. vedtak: 
Kr. 5.000,- bevilges av kommunen. Beløpet blir å innarbeide i neste års budsjett, under 
forutsetning av at Myken Kraftlag kan oppnå den omsøkte statsstønad. Herredstyret vil 
anbefale søknaden om statstilskott på det beste, i det Myken krets ligger så langt ut i 
havet at den neppe kan få strøm fra Rødøy & Lurøy Kraftverk. 

Sak 140. Skolestyret ber om tilleggs-bevilgning på kr. 1.000,- til post V.E. 10, 
Stipendiefondet. Det bevilgede beløp XIV.AI er utdelt og noen søkere, som bør få hjelp 
kom ikke med da de var for sent ute.  
Enst. vedtak: Søknaden innvilges. Beløpet belastes XIV.A.I. 

Sak 141. Dobbelt ligning Rødøy-Bodø, 1953/54, Robert Jensen. Bodø fastholder kravet. 
Rødøy Ligningskontor mener saken er tvilsom for Rødøy. 
Enst. vedtak: Skattekravet frafalles. 



Sak 142. Søknader om vegbidrag. 
Enst. vedtak: 
Til reparasjon av vegen på Storselsøy bevilges kr. 1.000,- av kap. X.D.5.b.5. Til veg på 
Nordnesøy bevilges kr. 5.000,- som skal benyttes på vegarmen til Angel Olsens 
fiskebruk, og kr. 2.000,- til reparasjon av sideveg fra hovedveien til Sandvik. Beløpene 
belastes henholdsvis X.B.3 og X.D.5.b.5. 
Til kaiveg i Melfjordbotn bevilges kr. 8.500,-, beløpet overføres kap. XIV. A.2 til 
X.D.5.b.5. 
For å komme beboerne i Eidsvik i møte vedtak herredstyret at det beløp ca. kr. 5.000,- 
som kommunen tidligere har forskuddtert for Vegvesnet ved bygging av kaiveg i Øresvik 
skal benyttes når igangsettelse av vegdrift på veganlegget Eidsvik-Tjong, fra Eidsvik bru 
og utover mot Eidsvik gård. Denne bevilling blir å betrakte som en forskuddtering for 
vegfondsanlegget. Bevilgningen blir gjort gjeldende kun dersom Håkon Bang gir fri 
veggrunn for Bureisningsvegen i Langåsdalen. 

Sak 143. Beboerne på Rangsundøya ber om å få stukket veg fra Valvikmo til Rangsund. 
Enst. vedtak: Søknaden anbefales på det beste.  

Sak 144. Rødøy herredstyre har forlangt vegsjønn over Oluf Hauglands eiendom i 
henhold til begjæring fra Vegkontoret. Ordf. har ved nærvær kommet til en mindelig 
ordning med Oluf Haugland som går utpå at kommunen betaler kr. 500,- og at begjæring 
om vegsjønn bortfaller 
Enst. vedtak: Ordførerens overenskomst med Oluf Haugland tiltredes. Kr. 500,- belastes 
X.D.5.b.5. Vegsjønn bortfaller. 

Sak 145. Bustadbanken ber oss prioritere søknadene både de som er inngått og de som 
ventes gå inn i 1955. 
Følgende prioritering ble foretatt: De som er innvilget lån men ikke utbetalt 

Lån Stønadslån  

1. Hans Setvik, Selsøyvik, Kr 12.000,- kr. 5.000,-  
2. Sverre Karlsen, Gjerøy, " 11.000,- " 5.000,-  
3. Gustav Hoff, Gjærøy, " 10.000,- " 5.000,-  

Prioriterte men ikke bevilget 

1. Arne Bang, Tjongsfjord, " 7.000,- " 5.000,-  
2. Robert Hansen, Rødøy, " 7.000,- " 3.000,-  
3. Joh. Svendsen,Tjongsfj, " 9.000,- " 3.000,- 

 
Ny prioritering: 

4. Ragnar Mikalsen, Tjongsfj " 11.000,- " 4.000,-  
5. Elias Eivik, Jektvik, " 12.000,- " 3.000,-  
6. Sverre Tangstad, Tjongsfj " 12.000,- " 2.000,-  
7. Ole Brennås, Tjongsfjord, " 6.000,- " 2.000,-  
8. Ditmar Konradsen, Jektvik, " 8.000,- " 2.000,-  
9. Sverre Monsen, Gjærøy, " 5.000,- 0,-  
10. Emil Eliassen, Myken, " 15.000,- " 2.000,-  
11. Emil Ramstad, Øresvik, " 15.000,- " 2.000,-  
12. Krist. Hansen, Vågaholm, " 15.000,- " 2.000,-  
13. P. Nikolaisen, Vågaholm, " 5.000,- 0,-  
14. S. Forsmo, Melfjordbotn, " 8.000,- " 2.000,-  
15. Ernst Kilskar, Tjongsfj, " 15.000,- " 2.000,-  
16. Wilh. Trondsen, Øresvik, " 2.200,- 0,-  
17. Martin Kilhavn, Melfjord, " 4.000,- 0,-  



18. Hans Hansen, Myken, " 15.000,- " 2.000,-  
19. Håkon Taraldsen, Tj.fj, " 14.000,- " 2.000,-  

Sak 146. Nygård skole, ny finansieringsplan på grunn av utvidet reparasjon. 
Tillegsbevilgning gitt i sak 131/54. 
Enst. vedtak: 

Byggmester Hoffs anbud og overslag for 
regningsarbeide: kr. 114.372,9- 
Betalt arkitekt: " 2.235,- 
Div. uforutsett: " 392,- 
Sum utgifter: kr. 117.000,- 
Fylkestilskott beregnet: kr. 60.000,- 
Fondsmidl. tidl. bevilget: " 26.000,- 
Komm. bevilg 1954/55 V.B.8 " 15.000,- 
Bevilgning nå i sak 131/54 " 16.000,- 
Sum inntekter: kr 117.000,- 

Sak 147. Forelegges regning for avhold kranselag ved Nygård skole, kr. 214,20 
Enst. vedtak: Regningen godkjennes til utbetaling over V.B.8.b. 

Sak 148. Arthur Einvik, forlanger kr. 100,- for grustaking og oppkjøring på innmark. 
Enst. vedtak: Regningen godkjennes. 

Sak 149. Refererte fylkesskoleinspektør Nyås forslag til planløsing av skolebygget i 
Jektvik krets. 
Enst. vedtak: 
Herredstyret vil på det mest inntrengende hennstille til herr skoledirektøren og 
Undervisningsdepartementet å slutte opp om innspektør Nyås forslag. I følge tidligere 
oppsatt plan for skolebyggingen i Rødøy er det nå Jektvik skole som skal bygges. Jektvik 
er den krets i kommunen som nå er mest nødlidende og vi går fremdeles med ulovlig 
lesetid 12 og 14 skoleuker på grunn av manglende klasserom. Etter kretsordningen som 
er vedtatt vil Jektvik få 72 elever hvorav de fleste må innlosjeres. Kommunen mener å 
makte å bygge første skoletrinn ( skolefløyen ) uten lån, og hvis det foreslåtte 
romprogram blir godtatt hurtig mener en å kunne reise skolefløyen allerede 
førstkommende sommer, og dermed vil en av de sørgeligste skoleforhold i Nordland fylke 
bli brakt til opphør. Ingen ny skole i Rødøy får bevilgning før forholdet i Jektvik er løst på 
en tilfredsstillende måte. Rom programmet som er foreslått er nøkternt og apsolutt 
nødvendig. Vi tør etter dette be om, å håpe på en hurtig og grei ekspedisjon av denne 
viktige sak. Hvis så skjer, lover vi å være snare å få skolen bygget. 

Sak 150. Storselsøy skole, referertes insp. Nyås uttalelse om skolen og hva som må 
gjøres for at skolen kan godkjennes som ferdig. 
Enst. vedtak: 
På grunn av de av insp. Nyås påpekte feiler er det nødvendig med en tilleggsbevilgning 
på kr. 2.000,- som bevilges over XIV.A.2. Samtidig som vi søker Fylkesskolestyret om 
øket tilskott på grunn av at komplett vannanlegg er innlagt og som ikke var medtatt i 
den opprinnelige planen. 

Sak 151. Emil Ramstad, Øresvik, søker om kommunegaranti på lån i Bustadbanken, 
stort kr. 25.000,- hvorav kr. 5.000,- som stønadslån, mot pant i eiendommen Ramstad 
gnr. 11, br nr. 9 , av skyldmark 0,01 i Rødøy. Lånet skal benyttes til oppførelse av nytt 
våningshus. 
Enst. vedtak: 
Kommunen garanterer for et pantelån, stort kr. 15.000,- og annbefaler at stønadslån, 



stort kr. 2.000,-. En antar at søker må kunne innvestere mere av private midler enn på 
søknaden annført. 

Sak 152. Willhelm Trondsen, Øresvik, søker om kommunegaranti for lån i 
Bustadbanken, stort kr. 2.200,- mot pant i eiendommen Øyen, gnr. 13, br. nr. 5, av 
skyldmark 0,11 i Rødøy. Lånet skal benyttes til kjøp av eldre bruk. 
Enst. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån, stort kr. 2.200,-. 

Sak 153. Sverre Monsen, Gjærøy, søker om kommunegaranti for tillegslån i 
Bustadbanken, stort kr. 5.000,- hvorav kr. 1.000,- som stønadslån, mot pant i 
eiendommen Gjerøy - Søndre gnr. 77, br.nr. 1. av skyldmark 1,82 i Rødøy. 
Enst. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån, stort kr. 5.000,-. 

Sak 154. Martin Kilhavn, Melfjordbotn, søker om kommunegaranti for lån i 
Bustadbanken, stort kr. 4.000,- mot pant i eiendommen Slettmo gnr. 25, br.nr.20, av 
skyldmark 0,06 i Rødøy. Lånet skal benyttes til kjøp av eldre bruk. 
Enst. vedtak: Kommunen garanterer for et pantelån kr. 4.000,-. 

Sak 155. Ragnar Mikalsen, Tjongsfjord, søker om kommunegaranti for lån i 
Bustadbanken, stort kr 14.000,- hvorav kr. 5.000,- som stønadslån, mot pant i 
eiendommen Nyrud, gnr. 61, br. nr. 21, av skyld 0,07 i Rødøy. Lånet skal benyttes til 
oppførelse av nytt våningshus. 
Enst. vedtak: 
Kommunen garanterer for et pantelån, stort kr. 11.000,- og anbefaler et stønadslån på 
kr. 3.000,- 

Sak 156. Olaf Jensen,Kilboghamn, Øresvik, søker om kommunegaranti for lån i 
Bustadsbanken, stort kr. 3.000,- hvorav kr. 1.000,- mot pant i eiendommen Kilboghamn 
gnr. 10, br. nr.2. i Rødøy. Lånet skal brukes til oppførelse av nytt uthus. 
Enst. vedtak: Søknaden er ikke i den form at den kan behandles, går tilbake til 
bustadnevnda. 

Sak 157. Ernst Kilskar, Reppasjøen, søker om kommunegaranti for lån i Bustadsbanken, 
stort kr. 23.000,- hvorav kr. 5.000,- som stønadslån, mot pant i eiendommen Solvoll 
gnr. 57, br.nr. 9. , skyld 0,01 i Rødøy. Lånet skal brukes til oppførelse av nytt 
våningshus. 
Enst. vedtak: 
Kommunen garanterer for et pantelån på kr. 15.000,- og anbefaler et stønadslån kr. 
2.000,- idet en regner med at noen større egenkapital enn nevnt i søknaden kan 
investeres. 

Sak 158. Adolf Johansen, Lyngøy, søker om å få kjøåe Lyngøy. Han foreviser kvittering 
for at han i 1945 har betalt kr. 350,-. Den kontrakt som da var opprettet må må være 
ute av kraft da den blandt annet ikke var aprobert av herredstyret. 
Vedtak: Mot 2 stemmer besluttedes at Adolf Johansen får kjøpe Lyngøy til en kjøpesum 
av kr. 1.500,- hvorav kr. 350,- allerede er inngått. 

Sak 159. Ole Olsen, søker om statsbidrag til kanalisering av en myrstrekning på gnr. 66, 
br.nr. 4. på Sleipnes i Rødøy og ber om herredstyrets anbefaling. 
Enst. vedtak: Herredstyret anser det planlagte arbeide til Ole Olsen på nevnte areal for 
økonomisk fordelaktig, og anbefaler starsbidrag til arbeidets utførelse. 

Sak 160. Adolf Johansen, søker om å få ettergitt hundskatt. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges ikke. 



Sak 161. Martin Staulen, søker om å få hundskatten ettergitt da hunden døde i 1953.  
Enst.vedtak: Søknaden innvilges. 

Sak 162. Alfred Åg, søker om å få bli fritatt for hundskatt da hunden benyttes som 
gjeterhund. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges ikke. 

Sak 163. NN, Nordnesøy, søker om ettergivelse av sine skatterestanser til. kr. 484,03 
på grunn av sykdom. Lægeregning foreligger. 
Vedtak: Mot 4 st. innvilges søknaden med et avslag på kr. 384,-. 

Sak 164. NN, Nordnesøy, søker om en skattelettelse på kr. 250,- for skattåret 1953/54, 
grundet feil ligning. 
Enst. vedtak: På grunn av mannens dårlige helbred nedsettes skatten med kr. 100,-. 

Sak 165. NN, Nordnesøy, søker om en nedsettelse av skatten 1953/54 med kr. 154,-. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges med kr. 150,-. Mannen er avgått med døden. 

Sak 166. NN, Gjesøy, søker om en skattelettelse på kr. 96,-. 
Enst. vedtak: På grunn av de foreliggende omstendigheter ettergis skatterestansene med 
50% til kr. 48,00,- 

Sak 167. NN, Hanvikhaugen, søker om ettergivelse av sine gamle skatterestanser kr. 
637,50 grundet sviktende helbred og feilslått fiske i 2 år. 
Enst. vedtak: Skatten reduseres med kr. 400,- på grunn av foreliggende omstendigheter. 

Sak 168. NN, Storselsøy, søker om ettergivelse av kr. 100,- på utlignet skatt, grundet 
påstått feil ligning skatteåret 1953/54. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges ikke. 

Sak 169. NN, Melfjordbotn, søker om skatteavslag kr. 300,- for skatten 1952/53. 
Vedtak: Mot 5 st. reduseres skatten med kr. 50,- 

Sak 170. NN, Sørfjord, søker om skatteavslag på gamal restanse med kr. 300,- mot at 
han betaler restbeløpet innen 1. mai. 
Han har siden søknaden ble sendt, innbet. kr, 300. restgjeld utgjør nå kr. 258,60. 
Vedtak mot 4 st.: Søknaden kan dessverre ikke innvilges. 

Sak 171. NN, Gjesøy, søker om en skattelettelse på kr. 150,- på grunn av feilaktig 
ligning. 
Likningskontoret foreslår søknaden innvilget. 
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 100,- mot 4 st. som stemte for kr. 150,-. 

Sak 172. NN, Svinvær, søker til Ligningskontoret om en ekstra klasse grundet sykdom. 
Ligningskontoret oversenner søknaden til herredstyret og foreslår 50 % reduksjon. 
Vedtak: Ligningssjefens forslag tiltres mot 2 st. ( som stemte for hel ettergivelse ). 

Sak 173. NN, Vågaholmen, søker om skattenedsettelse på frunn av påstått feil likning. 
Enst. vedtak: På grunn av høy alder og av sosiale hensyn nedsettes skatten med kr. 40,-
. 

Protokollen opplest etterkvert. Møtet slutt. 
Rett utskrift. Jektvik, 10. nov. 1954. 
Olav Hoff 



  

Herredstyremøte nr. 6 

i kommunelokalet på Rødøy, tirsdag den 28. des. 1954, etter skriftlig innkalling 
til samtlige medlemmer. Møtet var også gjort kjendt med oppslag på samtlige 
oppslagsplasser i kommunen. 

Da møtet tok til var 3 formenn og 12 representanter og 2 varamenn møtt.  

Sak 174. Fylkesmannens merknad til vedtak i siste møte. 
Enst. vedtak: 
Ad. sak 133/54. Pensjonsordning, ordføreren underhandler med Komm. 
Landspensjonskasse, K.L.P. og saken vil bli behandlet på nytt når resultatet foreligger. 
Ad. sak 159/54. Kanalisering på Ole Olsen Sleipnes, eiendom. Den innsendte 
generalutskrift er rett. Den nødvendige garanti i flg. bestemmelser gis herved. Forøvrig 
foranlediget merknadene ikke noe vedtak. 

Sak 175. Lønnsregulering, kommunefungsjonærene. Nytt forslag fra meglingsmøte 
22/11 - 54. Formannskapet har behandlet saken i møte 13/12 og kom til følgende 
resultat mot 1 st. som stemte for meglingsforslaget. 
Formannskapet kan ikke på det nåværende tidspunkt godta forslaget av 22/11, men 
viser til herredstyre vedtak i sak 132/54. Saken blir å legge for første herredstyremøte. 
Vedtak: Mot 2 st. Meglingsforslaget av 22/11 - 54 godtas. Funksjonærene lønnes etter 
lønnsklasse 9. 

Sak 176. Erstatning for veggrund i Langåsdalen, Linas Bruås. 
Enst. vedtak: Herredstyret er villig å dekke det tap Bruås lider, etter takst. Skjønn 
forlanges avholdt ved Lensmannen i Rødøy. 

Sak 177. Regning for inngjerding av 800 m. veg, fra Mathis Mathisen, kr. 224,00 
iberegnet tillegg av 40 stolper. 
Enst. vedtak: Regninga blir å utbetale som den foreligger. 

Sak 178. Rødøy og Lurøy Kraftverk, er blitt pålagt å skaffe ytterligere kr. 100.000,- i 
distriktskapital og søker til Rødøy og Lurøy kommuner om et distriksbidrag på kr. 
50.000,- av hver kommune. 
Enst. vedtak: Saken utsettes inntil en får bedre oversikt over situasjonen. 

Sak 179. Beboerne i Vassvik søker om å få stukket veg mellom gårdene i Vassvik. 
Enst. vedtak: Søknaden innvilges. Kommunen skal besørge veg stukket i Vassvik. 

Sak 180. Torolf Sørmo, søker om tilleggsbetaling for arbeide han har utført på 
Nordfjordnes skole. Han er misfornøyd med kommunens tariff. 
Enst. vedtak: Arbeiderne skal utbetales etter kr. 3.25 pr. time, i det en tar hensyn til de 
stedige forhold. 

Sak 181. Skolestyret har i sak 41/54 enstem. vedtatt å gi skolestyreformannen en 
godtgjørelse på kr. 20,- pr. reisedag i skolens tjeneste. Saken er oversendt herredstyret. 
Enst. vedtak: Skolestyrets vedtak tiltredes. 

Sak 182. Refererte oppgave over skatteinngangen i Nordland fylke i 1953/54 og pr. 
1/11 54. 
Enst. vedtak: Ingen merknad. 



Sak 183. Valg av skolestyre (1/4) for 1955/58, med varamenn for samme tidsrom. 
Enst. valgtes: 

Medlemmer Varamenn
Henry Danielsen, Storselsøy      Paul Mathisen 
Odin Andersen, Nygård Anders Nygård 
Meyer Larsen, Melfjordbotn Simon Forsmo 
Birger Lauritzen, Gjærøy Hans Åkre 

Sak 184. Valg av Ligningsutvalg for 1955/58, med varamenn. 
Enst. valgtes:  

Medlemmer Varamenn. 
1. Georg Skivik 1. Monrad Esjeholm 
2. Reidar Kvarv 2. Halvdan Svenning 
3. Johs, Thommassen   3. Godtfred Ringen. 

Sak 185. Valg av Ligningsnemnd (1/3) for 1955/57, med varamenn, for alle kret. 
Valgt ble: 

Nordnesøy: Godtfred Olsen 
Risøy-Grimsland-Sandvik: Kato Hanssen 
Gjersvik: Einar Brunes 
Melfjordbotn: Simon Forsmo 
Telnes - Ånes: Kristian Sperstad 
Tjong: Mathis Mathisen 
Kila: Sverre Aga. 

Varamenn for 1955  

1. Nordnesøy Nils Hågensen  
2. Risøy- Grimsland Ansgar Grimsland  
3. Storselsøy Raymond Dahl  
4. Rangsund Nils Edvartsen  
5. Gjersvik Alf Gjertsvik  
6. Øresvik Lindor Stensrud  
7. Skivik Oldervik Håkon Andersen  
8. Melfjordbotn Inge Iversen  
9. Hanvikhaugen Nicolai Nicolaisen  
10. Telnes Ånes Alf Telnes  
11. Indre Værangfj. Torvald Værang  
12. Nordværnes Aksel Wærnesos  
13. Vassdal Årnes Ole Rønneberg  
14. Tjong Reidar Aspelund  
15. Kila Bjarne Danielsen  
16. Sleipnes Torolf Knutsen  
17. Svinvær Petter Ringø  
18. Rødøy Ansgar Vinje  
19. Gjesøy Erling Fallmyr  
20. Gjærøy Torleif Selsøyvoll  
21. Ringen Sverre Ringen  
22. Myken Bjarne Arntsen.  



Sak 186. Valg av overligningsnemnd (1/2) for 1955/57. 
Valgt ble: Sigvald Johansen,Gjessøy og Erling Nicolaisen, Tjong. 
Varamenn ble:  

1. Edm. Knutsen, Vågaholmen,  
2. Gustav Sjåvik,Jektvik  
3. Jørgen Hoff, Jektvik  
4. Petter Johansen,Nordværnes  

Sak 187. Valg av 1 repr. og 1 varamann til fylkesskattestyret. 
Valgt ble: Joh. Kolvik, med Georg Skivik som varamann.  

 
 
 

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 29.05.2003 

 


