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Rødøy kommunes nettside

Du finner flere
opplysninger og mer

informasjon på
Rødøy kommunes

nettside:

http://www.rodoy.kommune.no

Fra redaksjonen

«Solnedgangen og soloppgangen er det samme her nord», sier en som danser «trolldans» ved
midnatt. Med spenning og fryd over sommer og lys uler han utover leia til sola. På brygger og i
hager blir det stelt og ordna med glede og forventning, båter er bunnsmurt og blomsterbede-
ne bugner. Det blir plukka myrull i sene sommernetter og historier blir fortalt – om folk og
steder som var som snart ikke er lenger. Vi feirer sola og livet i den lyse midtsommernatta.
Ordfører Olav Terje Hoff skriver en sommerhilsen i Rødøyløva, og etatene forteller om nytt og
nyttig som skjer i administrasjonen og rundt om i kommunen. Trond Aakvik skriver om kvinner
i Rødøy, og du kan lese om arrangement som har vært og som skal komme. Ny rådmann er på
plass i juli. Kitt Grønningsæter gleder seg til å starte i ny jobb, og forteller litt om hva hun ser
fram til å arbeide med. Falch-brygga er som før i gang igjen og inviterer til kafé og omvisning.
I vinter var Rødøy med i Ungdommens kulturmønstring, og 17. mai var en flott dag med
solskinn, flagg og korpsmusikk.  «Camp Gjerøy» ble arrangert i sol og varme i mai .
Dette kan du lese om inne i bladet.
To blide sommerjenter fra Jektvik forteller om sommeraktiviteter og gleder seg over ferie og
sol og varme. Les sommerhilsen fra dem en dag de var på besøk på kommunehuset på
Vågaholmen.
Redaksjonen ønsker alle en fin og aktiv sommer, med mye sol, god kvile og lange lyse
sommerkvelder.

Se - sommeren har gode ting å gi oss.
Den ser på oss med sine blomsterblikk.

Inger Hagerup



ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA

Side 3

Rødøy kommune
Sentralbord

Telefon 750 98 000
Telefaks 750 98 001

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

Sommerhilsen fra ordfører
Olav Terje Hoff

Det er nå sommer og ferietid. I kommunen går det sin
vante gang og vi har gjort de siste vedtak før sommer-
ferien.

Vi har vedtatt et regnskap som viser overskudd på ca.
450. 000 kroner. Det er et lite overskudd, men likevel posi-
tivt og gledelig. I Rødøy kommunes  tilfelle er det knappe
marginer mellom budsjett og drift, og det er hele tiden
utfordrende å holde seg innenfor de vedtatte budsjett-
rammer.

Vi har vedtatt reguleringsplan for Stenslandsholmen og
industriområde i Reppen.

Når det gjelder Stenslandsholmen foreligger det en plan
som det har vært arbeidet med i lang tid, - den er nå
vedtatt. Dette er et spennende prosjekt som vil gi gode
muligheter til å utvikle flere typer næring. Utfordringen går
da til prosjektgruppa som har frontet prosjektet, å utvikle
området i henhold til reguleringsplanen. Det vil være et
stort løft for området.

Industriområdet Reppen er et industriområde hvor det er
plan om å etablere smoltanlegg for laks i regi av
Helgeland Smolt AS. Dette arbeides det med fortløpende og intensivt, og undertegnede har god tro på at prosjektet  vil
bli realisert.

Det har også blitt gjort vedtak om å arbeide videre med Rødøy Flerbrukshall innenfor de rammer det er budsjettert med.
I forkant av kommunestyremøtet fikk vi gladmelding fra Nordland Fylkeskommune at vi i perioden 2013 til 2016 fikk god-
kjent en tilskuddsramme på 8,64 millioner kroner (spillemidler). Når flerbrukshallen er realisert vil det utvilsomt gi
mange muligheter til kultur og  idrett, og andre aktiviteter som vi ikke har i dag. Det vil med flerbrukshall bli mulig å vide-
reutvikle de tilbud som er i dag og utvikle nye tilbud. Den vil da være en faktor som øker trivsel, og dermed være med på
å stimulere til økt bosetting.

Den 30. juni går Ragnhild Aakre Seljevoll av som rådmann i Rødøy og vi takker for et meget godt utført arbeid.

1. juli starter Kitt Grønningsæter i jobben som rådmann i Rødøy Kommune, hun vil komme til en allsidig og utfordrende
jobb. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til Rødøy Kommune.

Så til slutt håper jeg det blir en fin sommer og ønsker alle en god ferie og en god sommer.



RØDØY KOMMUNE,
TEKNISK ETAT
Aktiviteten ved teknisk etat preges
for tiden i stor grad av at det er
mange pågående og planlagte bygge-
prosjekter, store og små.
En sliter på grunn av dette litt med å
holde seg à jour med løpende saks-
behandling, byggesaksbehandling,
vedlikeholdsplanlegging, løpende og
rutinemessig vedlikehold, etc. etc.

Nå i juni har kommunestyret ved-
tatt/godkjent 2 nye reguleringsplaner
som det har vært en del arbeid med.

Det ene er Reguleringsplan for
industriområde Reppen, som omfat-
ter et område i Reppen innerst i
Tjongsfjorden der det planlegges
etablert et nytt smoltanlegg.
Det er det nystartede firmaet
Helgeland Smolt A/S som står bak
planene om etableringen.
Det er antydet at etableringen kan
generere inntil 15 nye arbeidsplasser,
og dette er i så fall en svært stor og
viktig sak nærings- og sysselsettings-
messig for Rødøy kommune.
Med dette er reguleringsplanen for
området godkjent, og arealmessig er
slik sett saken i orden.
Kommunen har tatt seg av utarbei-
delse av reguleringsplanen for områ-
det, samt etablering av nødvendige
opsjonsavtaler for kjøp av areal med
de aktuelle grunneiere i området.
Det gjenstår godkjenning i forhold
vannuttak fra Reppavassdraget
(pågår, og behandles av NVE), samt
selve oppdrettskonsesjonen( be-
handles av Nordland Fylkeskommu-
ne), samt utslippstillatelse
(Fylkesmannen i Nordland).
Kommunen, ved næringsmedarbei-
deren, bistår også Helgeland Smolt i
forhold til de ovenfor nevnte proses-
ser i forhold til statlige myndigheter,
for å få de nødvendige godkjenninger
på plass.
En håper på at alt dette kan være på
plass ca. ved utgangen av 2013, slik
at de fysiske arbeidene med etable-

ring av anlegget evt. kan ta til våren
2014.

Reguleringsplan for
Stenslandsholmen omfatter et
område for en større småbåthavn
beliggende på Stensland, helt sør i
kommunen.
Arbeidet med denne reguleringspla-
nen har pågått i flere år, og det opp-
rinnelige planforslaget ble møtt med
innsigelse fra Fylkesmannen i
Nordland. Etter en del runder med
fylkesmannen, og en del endringer
og tilpasninger i planene, har fylkes-
mannen nå frafalt sin innsigelse, og
kommunestyret har nå i juni 2013
godkjent reguleringsplanen.
Alt ligger dermed nå til rette for opp-
start av arbeidene med prosjektet.
Det er det nystartede firmaet Arctic
Stensland Eiendom A/S som står bak
planene, som dreier seg om etable-
ring av en større småbåthavn med:
moloer av steinfylling, område for
industribygg, område for utleiehyt-
ter, område for sjørettet næringsvirk-
somhet, område for fiskerivirksom-
het (brygger og kaier i havnen), om-
råde for bygg for konferanse/café, og
mulighet for 15 private hytter
(tomter for salg). Alt i tilknytning til
havnen.
Dersom prosjektet realiseres, vil det
utvilsomt kunne ha svært stor positiv
betydning for kretsen, både i forhold
til mulighetene for næringsetable-
ringer, og også for trivselen for vanli-
ge folk i forhold til tilgang til båtplass
etc.

DIV. BYGGEPROSJEKTER. STATUS PR.
20.06.2013.

Utvidelse av Tjongsfjord gravgård
Størsteparten av arbeidene med utvi-
delse av gravgården ble utført høsten
2012/vinter 2013.
Arbeidene har bestått i fjerning av
skog, stubber og røtter på et område
på ca. 3,5 daa i tilknytning til eksiste-
rende gravgård, samt oppfylling med
ca. 6000 m² sandmasser som er kjørt
inn fra masseutak i Reppen. Drens-
grøfter er etablert, og utbyggingen vil

gi plass til ca. 400 nye graver.
Det gjenstår finplanering/supplering
av fylling, etablering av veger, påleg-
ging av jordmasser som er tatt vare
på og lagret på stedet, samt avret-
ting/planering.
Disse arbeidene skal utføres nå
sommeren 2013.
En venter med slodding/såing til
sommeren 2014, slik at området kan
ligge og sette seg et år før dette
utføres.
Prosjektet har en ramme på ca. 2,0
mill. kr., og utføres av firmaet
Vågeng Maskin ANS fra Vågaholmen.

Boligfelt på Rødøy
Arbeidet med utvidelse av eksiste-
rende kommunalt boligfelt på Rødøy
ble ferdigstilt i mai 2013, inkl. slutt-
planering/opprydding etc.
Prosjektet omhandler fremføring av
veg, vann og avløp for sju nye tom-
ter, og det er bevilget kr. 700.000,- til
prosjektet, dvs. en kostnad på ca. kr.
100.000,- pr. tomt. Prosjektet ferdig-
stilles ca. innenfor den bevilgede
ramme, og arbeidene med utvidelse
av boligfeltet er utført av firmaet
Gjerøy Maskinstasjon fra Gjerøy.
Tre av tomtene er allerede ”tinget
på” av aktuelle selvbyggere.

Jektvik skole/grendehus
For tiden er det stor aktivitet ved
Jektvik skole.
Prosjektet dreier seg om en oppgra-
dering av hele bygningsmassen i for-
hold til krav til brannsikkerhet, ENØK
(etterisolering/vindusskifte etc.),
samt utskiftning av eksisterende ut-
datert oljefyrkjele og radiatorer etc.
med ny tidsstyrt elektrisk oppvar-
ming.
Samtidig forsøker en å få til noe opp-
pussing av flater generelt sett i byg-
ningsmassen, selv om det ikke var
prioritert midler til dette i den opp-
rinnelige vedtatte ”pakken for reha-
bilitering av skolebygg” av 2009.
Ca. 60-70 % av arbeidene er så langt
gjennomført, og det kjøres nå hardt
på slik at så mye som mulig av arbei-
dene kan være ferdigstilt til skolen
starter opp igjen 19.08.13.
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Når arbeidene er ferdigstilt vil det ha
gått med nærmere 3,5 mill kr.
En god del av tømrer- og snekkerar-
beidene utføres av brødrene Torstein
og Gunnar Urskog fra Jektvik, og
Rødøy kommunes vedlikeholdsarbei-
dere utfører i egen regi en god del
arbeider i forhold til rørlegging, ri-
ving, klargjøring, transport, etc. etc.
Skolens personale må berømmes for
sin tilpasningsdyktighet og tålmodig-
het i forhold til de pågående arbeider
i bygningsmassen!

Utbygging av kjøkken/café/lagerrom
ved Jektvik grendehus er også et pro-
sjekt som en er i gang med. Utbyg-
gingen vil gi totalt ca. 65 m² nytt
gulvareal, og vil blant annet gi et
større og mer tidsmessig kjøkken,
som -når det står ferdig - også skal
tjene som skolekjøkken.
Lokale lag og foreninger i Jektvik ut-
førte grunn-, mur- og betonggulv-
arbeidene på dugnad i novem-
ber/desember 2012, og arbeidene
med reisingen av selve bygget antas
å ta til i september 2013.
Kommunestyret har bevilget kr. 1,5
mill. til prosjektet, og i tillegg er det
søkt om tippemidler.

En ser for seg at dette prosjektet – og
de andre pågående rehabiliteringsar-
beidene ved Jektvik skole, bør kunne
ferdigstilles innen 31.12.13.

Nytt gymsalbygg på Rødøy
Dette prosjektet har vært planlagt
gjennomført i flere år, men dessverre
har en så langt ikke maktet å få det
igangsatt. Dette på grunn av svært
høy aktivitet generelt.
Det ser imidlertid nå ut til at en kan
få prosjektet ut på anbud i slutten av
juni 2013. Dersom en så får konkur-
ransedyktige anbud, bør prosjektet

kunne komme i gang høsten 2013.
Prosjektet dreier seg om å erstatte
eksisterende ”rubb-hall” (plasthall)
med et vanlig konvensjonelt plass-
bygd bygg i tre.
Videre skal det i tilknyting bygges et
tilbygg på ca. 50 m² som skal romme
kjøkken, inngangsparti, HCWC, etc.
Det er avsatt en ramme på ca. 4,0
mill til prosjektet.

Ny vannkilde ved Tjongsfjord
vannverk

Vinteren 2013 opplevde en store
problemer med tilsiget av vann til
Tjongsfjord vannverk, dette i stor
grad grunnet den strenge frosten en
opplevde i vinter. Dette medførte en
forholdsvis kritisk situasjon, der en
måtte pumpe vann ned fra et lite
fjellvann for å holde vannverket i
gang.
Kommunestyret bevilget på bak-
grunn av dette kr. 5,25 mill. til utbyg-
ging av et nytt vanninntak/vannkilde
for vannverket – i Bjørntindelva på
Tjong.
Prosjektet dreier seg om etablering
av et vanninntak på ca. kote 160
m.o.h. i Bjørntindelva på Tjong, og
etablering av en ca. 4,5 km lang over-
føringsledning til det eksisterende
Tjongsfjord vannverk på Kilamyran.
Vannet vil gå gjennom eksisterende
renseanlegg ved vannverket.
I tillegg legges det i samme grøft en
”retur-ledning” fra Kilamyran og frem
til Tjong, slik at det kan være mulig-
het for fremtidig tilknytning til det
kommunale vannverket for de som
ønsker det.
Mattilsynet har godkjent utbyggings-
planene, og det er søkt til Nordland
Fylkeskommune om støtte til pro-
sjektet (inntil 25 % av prosjektkostna-
dene kan en få i tilskudd fra

fylkeskommunen).
Det er inngått avtale med grunneier
for etablering av vanninntak i Bjørn-
tindelva, og etablering av avtaler
med grunneiere i tracé for overfø-
ringsledning pågår. En tar sikte på å
få i hvert fall deler av prosjektet ut
på anbud i løpet av sommeren, slik at
de fysiske arbeidene kan komme i
gang i august/september 2013. Pro-
sjektet kan i så fall forventes avslut-
tet vinter/vår/sommer 2014.

Ny utleiebolig i Øresvik
Kommunestyret har nå i juni 2013
vedtatt oppstart av prosjekte-
ring/bygging av en ny utleiebolig i
Øresvik. Det skal bygges en såkalt
”gjennomgangsbolig” av ca. samme
størrelse som de 12 utleieboligene
som kommunen nylig har ferdigstilt
på Rødøy, i Jektvik og i Tjongsfjorden.
Det er bestemt at boligen skal bygges
i tilknytning til eksisterende omsorgs-
bolig som ble bygd i Øresvik i 2008,
på tomt som kommunen er eier av.
En tar sikte på å få prosjektet ut på
anbud høsten 2013, og evt. også
oppstart før vinteren. Det er satt av
kr. 2,0 mill til prosjektet.

Rødøy Produkter (Jektvik) – ny tak-
konstruksjon på deler av bygnings-
massen
Det er i investeringsbudsjettet for
2013 satt av kr. 2,0 mill. til utbedring
av takkonstruksjon/taktekke ved de-
ler av bygningsmassen ved den kom-
munale vekstbedriften Rødøy
Produkter i Jektvik (tidligere Jektvik
fiskebruk). Saken dreier seg om ny
takkonstruksjon og taktekke i den
vestre del av bygningsmassen, da det
her i flere år har vært lekkasjer. Eksis-
terende takkonstruksjon er blant an-
net råteskadd, og det antas at hele
konstruksjonen må byttes ut. Når
takkonstruksjonen er utbedret, kan
bedriften ta denne del av bygnings-
massen i bruk.
En tar sikte på å få dette prosjektet
ut på anbud ut på høsten 2013.

Vågaholmen, den 21.06.2013.
Kjetil Hansen, teknisk sjef
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Helse og omsorg

Helsesøstertjenesten i Rødøy
Helsesøster er å treffe på telefon: 959 65 660

Mandag – Torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 09.00-12.00
Send gjerne også sms.

Helsesøster treffes fast mandager på Rødøy kl. 10.00-16.00 og onsdager i Tjongsfjorden kl.09.00-15.00.
Helsesøstertjenesten i Rødøy er en ambulerende tjeneste. Tjenesten tilbys og så om bord i legebåten.

Helsesøster følger legedagen på de ulike plassene.
Ta gjerne kontakt for å avtale time, veiing/måling av ditt barn eller spørsmål angående ditt barns helse/velvære.

Mental helses hjelpetelefon:
116 123

Informasjon fra NAV Rødøy

NAV Rødøy har i dag fem stillinger, fordelt på 2,5 kommunalt ansatte og 2,5
statlige ansatte. Hovedoppgaven i kontoret er arbeidsrettet brukeroppfølging
for tjenestemottakere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger,
sykepenger, stønad til enslig forsørger, og økonomisk sosialhjelp, samt arbeids-

søkere uten stønadsforhold. I tillegg har kontoret økonomisk rådgivning, gjelds-
rådgivning, barnevern, Husbankens støtteordninger, TT-kort og parkeringstillatelse for bevegelseshemmede.

NAV Rødøy skal nå innføre standard for arbeidsrettet brukeroppfølging innen utgangen av august 2013.
Dette innebærer at alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger det skal få vurdert beho-
vet for å få eller beholde arbeid, etter en felles standard som gjelder for alle landets NAV-kontor. I den forbin-
delse organiseres kontoret slik at vi etablerer en mottaksfunksjon som møter de som henvender seg på kon-
toret, og som skal gjøre den første kartleggingen og behovsvurderingen. Dersom det er behov for en samtale
med, eller oppfølging av saksbehandler, vil mottaket sette opp time hos saksbehandler. Det er derfor viktig å
merke seg, særlig for de med lang reisevei, at om du henvender deg til kontoret uten avtale, så kan du ikke
påregne og komme inn til saksbehandler samme dag.

NAV Rødøy vil også minne om at www.nav.no er hovedkanalen for informasjonsformidling til tjenestemotta-
kerne, så der vil du finne mye og god informasjon. Når du ringer sentralnummeret til NAV 5555 3333 så kom-
mer du til kundesenteret. De kan som regel svare deg på henvendelsen din. Hvis du likevel ønsker å snakke
med saksbehandleren din, og vedkommende er opptatt eller fraværende, så er det mulig å legge igjen be-
skjed hos kundesenteret slik at vi kan ringe deg opp så snart vi får anledning.

Vennlig hilsen oss på NAV Rødøy



Side 7

ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA

Innsamlingsaksjon i hele fylket skal dokumentere
kvinners samfunnsinnsats

I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i 2013 ønsker Arkiv i Nordland (AiN) å samle inn arkiv skapt av
kvinneforeninger eller foreninger ledet av, eller med sterk deltakelse fra kvinner.

Arkivet vil dokumentere kvinners samfunnsengasjement og synliggjøre kvinners store betydning i samfunnslivet.
Historiefortellingen har handlet for lite om kvinners rolle. Dette er spesielt viktig for den oppvoksende generasjon.
De unge skal få vite at kvinner deltok og gjorde en enorm innsats, selv om de ikke var så synlige på sedvanlige
maktarenaene, som ofte var totalt mannsdominert.

Hvem og hva?
Arkiv i Nordland ønsker å komme i kontakt med de som har deltatt i typiske kvinneforeninger, eller som vet om
arkivmateriale etter kvinneforeninger.
Mye kan ligge på loft og i kjeller! -Kvinnearkiv kan stamme fra foreninger knyttet til Saniteten, Kirke og misjon, losjer,
Speideren, Røde kors, 4H, Redningsskøyten, Samvirkelaget og andre.
Det vil også finnes foreninger av mer ideologisk og politisk karakter, eller spesielle interesseorganisasjoner.
Alt dette er av interesse for Arkiv i Nordland, sier Solveig Lindbach Jensen og oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt.

Nye serverings- og skjenkebevillinger
Rødøy kommune har vedtatt å gi flere bevillinger tilknyttet servering og skjenking.

I siste kommunestyremøte fikk Tjongsfjord Gjestegård serverings- og skjenkebevilling.
Jektvik kafé fikk utvidet skjenkeområde. Kurs til Havs på Myken fikk skjenkebevilling, i tillegg til tidligere gitte
serveringsbevilling. Også Bamsehuset på Rødøya fått serveringsbevilling.

Tjongsfjord Gjestegård er åpnet og har fått serverings– og skjenkebevilling.

FOTO: Yngve Brox Guldbjørnsen
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Oppvekstetaten

Nå stenges snart dørene på skolene
etter en svært hektisk periode. Våren
har hatt mange aktiviteter. Vi kan nev-
ne idrettsdager, Camp Gjerøy og
Leirskole, tentamensdager og ikke
minst eksamen for de som går i 10.
klasse. Arbeidet med de ulike fagene
skal avsluttes, og rapporter av ulik slag
skal skrives.

De fleste skolene har også vært på kor-
tere eller lengre skoleturer. Dette er
aktiviteter som også er viktig, både for
samholdet i klassene og på skolene,
men også for læring på ulike måter. Vi
ønsker robuste Rødøybarn, og dette
setter vi fokus på. Kommunen har jo
også nå gått inn for at vi skal ha
«Helsefremmende skoler», og det vil
bli arbeidet med dette på alle skolene i
samarbeid med Polarsirkelen
friluftsråd.

I barnehagene er det også stor aktivi-
tet på våren. Med et flott vær i hele

juni, har det vært mye uteliv. Den 13.
juni hadde vi besøk av Eli Rygg, som
foreleste om å ta barn på alvor. Dette
temaet
ble tatt godt imot av alle de ca. 35.
personene som har sitt daglige virke
med barn og unge i Rødøy.
Fra 1. august vil kulturkontoret bli lagt
under oppvekstetaten, som da vi få

navnet Oppvekst- og kulturetaten. Det
vil i den forbindelse bli noe ombygging
på kontorlokalene.

Sommeren står for døren og bådelæ-
rere og elever står foran en velfortjent
ferie. Oppvekstkontoret ønsker alle
sine medarbeidere en riktig

GOD SOMMER!

Lørdag 04.mai fikk Rødøy
storfint besøk.

Mannskoret ved det statlige læreraka-
demi i Karelen hadde lagt en mini-tour
til Helgeland og gjestet i den forbindel-
se Rødøy og Gjerøy med konserter. Til
tross for godt vårvær og gunstig tid for
hagesysler var Rødøy kirke godt be-
søkt denne lørdags ettermiddagen.
Ungdomsskoletrinnet ved Rødøy skole
stilte opp med utmerket lunch til ko-
ristene. På kvelden gikk touren videre

til Gjerøya der konserten ble holdt i
Gjerøy Frikirke. Også her var oppmø-
tet godt og publikum særdeles
fornøyde. Koret, som er internasjonalt
prisbelønt flere ganger, sang seg inn i
hjertene til alle denne dagen. Spesielt
sjarmerte bass-solisten som gravde
dypt ned i toneskalaen, slik vi kjenner
den typisk russiske mannssangen. Et-
tersom koret måtte overnatte på
Gjerøy deltok de også i gudstjenesten
på søndag der salmeutvalget var

oversatt og preken ble tolket til russisk
for anledningen. Fritjof Strøm serverte
røkt laks og laks a`la Petter
Dass. Bedre fremstøt mot det russiske
eksportmarkedet skal man nok lete
lenge etter. Kanskje kommer koret
tilbake ved en senere anledning. De
foreslo og diskuterte muligheten for
en julekonsert neste gang.

mvh
Lyder Storhaug
(rektor)

Mannskor på besøk

Det er når en gjør noe en ikke kan at man lærer noe.

ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA
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Det er med stor spenning og forventning jeg nå flytter til
Vågaholmen i Rødøy. Tenk å være så heldig å få kombine-
re en utfordrende og interessant stilling med det å etable-
re seg i et så fantastisk område!

Jeg har som overordnet mål å få til vekst og enda bedre
tjenesteyting i Rødøy kommune. Det tror jeg en gjør ved
kreativitet, målstyring, god kommunikasjon og ikke minst
ved å skape entusiasme!

Jeg starter i jobben som rådmann i juli. Da kommer jeg fra
Hemsedal hvor jeg har bodd de siste 15 årene. Jeg har job-
bet som forretningskonsulent, prosjektleder og styreleder i
virksomheter som driver innenfor sport, reiseliv/turisme,
småskalaproduksjon og eiendomsutvikling. Ved siden av
har jeg vært engasjert i organisasjonslivet gjennom blant
annet Hemsedal Turisttrafikklag, og som redaktør i
Fallskjermforbundet.. Mine fagområder er økonomi,
strategi/ledelse og kommunikasjon.

Helgelandskysten er et område jeg er veldig glad i og bren-
ner for! De siste sju-åtte årene har vi – mannen min,

Katten og jeg – tilbrakt hele sommerhalvåret på Sleneset i
Lurøy hvor vi har fritidsbolig. Da jeg søkte meg til Rødøy
var det altså ikke bare med tanke på det faglige. De natur-
gitte mulighetene for friluftslivet jeg setter så stor pris på
var også sentrale. Jeg gleder meg stort til å utforske fjelle-
ne, fjordene og øyriket til fots, i kajakk, på ski og under
vann. Alltid med fotoapparatet – det er stor stas å dele
opplevelsene med andre!

I Rødøy kommune vil jeg få gleden av å jobbe med et stort
lag bestående av veldig dyktige og engasjerte medarbeide-
re. Jeg har allerede vært så heldig å møte med noen ved
forskjellige anledninger. Så blir det også veldig spennende
etter hvert å møte enda flere av innbyggerne, de folkevalg-
te og næringen. Det er jo i skjæringspunktet mellom disse
jeg skal utfylle min funksjon. Jeg ser frem til å bruke – og å
videreutvikle – den kompetansen jeg har i Rødøy kommu-
ne. Både som rådmann og som engasjert innflytter!

I skrivende stund kjører flyttebilen nordover mot Vågahol-
men og nye, spennende utfordringer. Jeg henger snart på
hjul. Vi sees!

Kitt Grønningsæter

Forventningsfull påtroppende rådmann

ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA
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UKM til
Trænafestivalen
Spenningen var stor i garderoben i
Trænahallen, før årets deltakere på
UKM skulle innta scenen. Noen øvde
dansetrinn, noen konsentrerte seg
om pusten, mens andre var dypt
konsentrert på hva de skulle gjøre
når det ble deres tur.

Christina K Heimdal.

Det var 1. helg i mars at ungdommens
kulturmønstring (UKM) for Rødøy,
Lurøy og Træna ble avholdt i
Trænahallen. Et årlig samarbeidstiltak
mellom tre nabokommuner.

Kreativt
Fire unge konfransierer åpnet årets
show, som besto av både sang, dans
og kunstinnslag fra alle de tre
øy-kommunene. Konfransierene
hadde på forhånd intervjuet årets
deltakere, og introduserte deltaker-
ne én etter én. Noen hadde deltatt på
UKM før, mens for andre var dette
helt nytt.
Det er ingen tvil om at det finnes
kreative og flinke ungdommer i de tre
kommunene. Publikum fikk
servert både sanginnslag, danseinn-
slag, tegninger, fotografier og et dødt
juletre pyntet med søppel.

To juryer
Hvert år er det en UKM-jury som vur-
derer hvem som får reise til Bodø og

delta på fylkesmønstringen i
Bodø kulturhus. I år var det Emil
André Bjørnø fra Rødøy kommune og
Eva Sørfjell fra Lurøy kommune som
fikk representere denne mønstringen
på fylket 26.april. Emil André med
Chris Medinas sang what are words,
og Eva med tegningen I våre hender.
Nytt av året var det en hemmelig jury
fra Trænafestivalen tilstede på
mønstringen. Følgende ungdommer
får vise sitt bidrag på Trænafestivalen
2013:
Sanginnslag: Emil-Andre Bjørnø,
Ragnhild Monsen,
Kunstinnslag: Eva Sørfjell, Kristine
Antonsen
Danseinnslag: Sspam: Sandra Hyttan,
Sara Monsen, Andrine Bakken, Marita
Eliassen og Paulina Pawlak.

Kulturmønstring i Rødøy
Neste år arrangeres Ungdommens
kulturmønstring i Rødøy kommune.
Ungdommer fra de tre kommunene
oppfordres til å begynne planlegge
spennende innslag allerede nå.

En av to dansegrupper fra Træna

Emil André Bjørnø

Konferansierer fra tre kommuner

Kunstneren fokuserte på ressursene som
dras fra jordkloden vår
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Ebba og Malin elsker å bade
ute om sommeren, og å
være mye ute og ha det gøy.
Om vinteren bader de i snø-
en , -tre ganger siste vinter.
De bruker å være mye på
brygga å fiske også om som-
meren og begge to gleder
seg veldig til sommerferien
nå.

Fredag den 9. juni kom det
to smilende sommerjenter
på besøk på kulturkontoret.
Det var medhjelpere denne
dagen, for mora til Malin
som var på jobb på konto-
ret. Sommerglede og for-
ventninger til skolefri bobla

liksom fram i gangene og
ikke minst på kulturkonto-
ret. Slike hyggelige besøk
blir satt stor pris på og vi
ønsker Malin og Ebba en
flott sommer med fisking,
bading og mange fine
fridager!

Anita Lykkja

Sommerhilsen fra Ebba og Malin

Planvedtak - reguleringsplan for Stenslandsholmen
Rødøy kommunestyre har i møte 20. juni 2013, sak 032/2013, egengodkjent Reguleringsplan for Stenslandsholmen. Pla-
nen legger tilrette for utbygging av småbåthavn og områder for fiskeriformål, industri, utleiehytter, café/bevertning,
hytter etc., med tilhørende infrastruktur.

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker. Eventuell klage må være skriftlig, og sendes Rødøy
kommune, Teknisk Etat, 8185 Vågaholmen.

Eventuelt krav om erstatning etter Pbl. § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt frem skriftlig overfor Rødøy
kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Planvedtak - reguleringsplan for industriområde Reppen
Rødøy kommunestyre har i møte 20. juni 2013, sak 031/2013, egengodkjent Reguleringsplan for industriområde Rep-
pen. Planen legger tilrette for utbygging av industri, herunder smoltanlegg, med tilhørende ifrastruktur m.v.

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker. Eventuell klage må være skriftlig, og sendes Rødøy
kommune, Teknisk Etat, 8185 Vågaholmen.

Eventuelt krav om erstatning etter Pbl. § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt frem skriftlig overfor Rødøy
kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA
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Små glimt fra Rødøy skole

Småtrinnet har bygget "Snøløva" på fotballbanen.

Hver vår plukkes det søppel langs veier og skrå-
ninger. Her er småtrinnet i full gang.

Uteliv i gymtimene er viktig. Her er småtrinnet i
Haraldslia på grilltur.

Solparken er i bruk sommer som vinter. Ungdoms-
kolen spiller her bandykamp i gymtimen.

Bilder fra vinter og våraktivitetene fra Rødøy skole
Ellers kan jo nevnes at ungdomskolen har gjort avtale med Toril om å passe på Solparken

en uke hver i sommer med luking og stell.

Om det ikke passer skal de bytte seg i mellom. Virkelig sporty ungdom!
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Menighetsblad for Rødøy

Rødøy kirke
sommeråpen



Rødøy har fått ny organist

Justina Nakhtigal. Opprinnelig fra Dagestan,
begynte i stillingen til konfirmasjonene
startet.
Justina er 32 år gammel , gift med Aleksan-
der som er utdannet operasanger og kordi-
rigent, og har en sønn på seks år.

Mann og sønn kommer i juli.
Hun har åtte års utdanning i musikk med
fiolin som hovedinstrument, orgel og piano
i tillegg.
Hun har allerede imponert med sitt vesen
og sine ferdigheter , og vi ser fram til mange
flotte opplevelser med dem.

Både Justina og mannen snakker norsk fra
tidligere opphold i Norge.

Åpen kirke på
Rødøya

Fra denne sommeren er det inngått et
samarbeid med Rødøy stå på om å
holde kirken på Rødøya åpen på
dagtid.

De har lagt til rette med bønnestasjon,
blomsterpynting og gjestebok.  I gjes-
teboken kunne jeg notere at vår prost,
Olav R, hadde vært innom og tegnet
et flott smilefjes.

Rødøy stå på står for det nødvendige
tilsyn og renhold i forbindelse med
dette, samt holder tilsyn og renhold
på toalettene.

Det er også satt opp en informasjons-
tavle utenfor gravgårdsmuren hvor
det informeres om kirken og arrange-
menter der.

Vi er svært glade for at dette er kom-
met i stand. Jeg vil nevne at kirkever-
gen i Meløy ble svært imponert over
denne ordningen, og ønsket at de
kunne fått til noe lignende for Meløy
kirke.

Stell av gravgårder i
Tjong og på Rødøy
Det er inngått avtale med Rødøy
produkter om sommerstell av disse
gravgårdene.
Etter hva vi kan se til nå har dette
fungert godt, og er til stor avlasting for
de (den) ansatte ved kirkekontoret.

Kirken i Sørfjorden har endelig fått
den svært tiltrengte utvendige opp-
pussing. Gammel avflasset maling er
skrapet bort, og det er malt på nytt,
Det gjenstår et andrestrøk på noe av
kirken, men det verste er gjort, og det
ble pent å se på.
Arbeidet er utført av egen ansatt.

Menighetstur til Mel-
fjordbotn

Den årlige turen til Melfjordbotn blir
den 25. august.
Det blir Gudstjeneste, sangmøte og
sosialt samvær.
Alle som vil være med på denne dagen
kan melde seg på turen til:

Menighetskontoret,
telefon 75 09 80 90

eller mail
r-felles@online.no.
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Utvidelsen av
Tjongsfjord gravgård

Det som gjenstår er finavretting av
fallet og pålegging av matjord.
Dette vil bli gjort umiddelbart etter
sommerferien.
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Sommerhilsen fra
Presten
En aldri så liten sommerhilsen fra
vikarpresten.

Det er et eventyr for en skarve
oslogutt å komme til Rødøy. Det er
fjell på alle kanter, til og med fra kon-
toret mitt i Tjongsfjord kirke titter jeg
rett ut på tre fjelltopper.

Sommeren er en rolig tid for oss
kirkefolk, kanskje særlig her i Rødøy,
og midt i denne rolige tiden skal jeg
altså være prest for dere.

Selv om jeg bare skal være her i juli
håper jeg å møte mange av dere, og
noen har jeg allerede møtt. Det er ikke
vanskelig å bli glad i nordlendinger,
særlig når man er vant med det
folkeskye Oslo er den gjestfrie og blide
nordlendingen en omveltning.

Om du ser en fortumlet østlending
med presteskjorte og briller er det

stor sjanse for at det er meg du har
funnet og da er det bare å huke tak i
meg for en prat.

Ønsker dere alle en god sommer!

Med beste hilsen fra
vikarprest
Mikael Bruun.
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Prester

Som vel de fleste vet sluttet
Nikolaj Steen i Rødøy for å dra til et
mer sentralt sted.

Vi har nå i to måneder hatt gleden av
å ha vår gamle venn, tidligere sjø-
mannsprest, Steinar Tofte som vikar-
prest i Rødøy. Steinar drar
29. juni.

Etter ham vil prestestudent
Mikael Brun være prest i Rødøy juli
måned.

Så fra 1. august vil Birger Bentsen
være vikarprest i ca 10 uker til ut i ok-
tober.

Prestestudent Mikael Bruun fungerer som prestevikar i Rødøy i
Juli måned. Mikael er 23 år gammel og kommer fra Kolbotn.

Frans av Assisis bønn

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.

Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen
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Uke Dato Sted Klokken

29 21.07.2013 Sørfjorden kirke 13:00 Høymesse

31 04.08.2013 Værangfjord kapell 11:00 Høymesse

32 11.08.2013 Rødøy kirke 11:00 Høymesse

34 25.08.2013 Melfjordbotn forsamlingshus 12:00 Høymesse

35 01.09.2013 Tjongsfjord kirke 11:00 Høymesse

36 08.09.2013 Rødøy kirke 11:00 Høymesse

37 15.09.2013 Nordnesøy kapell 11:00 Høymesse
38 22.09.2013 Værangfjord kapell 11:00 Høymesse

38 22.09.2013 Sørfjorden kirke 16:30 Høymesse

40 06.10.2013 Tjongsfjord kirke 16:00 Høymesse

41 13.10.2013 Rødøy kirke 18:00 Høymesse

43 27.10.2013 Sørfjorden kirke 13:00 Høymesse

43 27.10.2013 Værangfjord kapell 18:00 Høymesse

44 03.11.2013 Tjongsfjord kirke 11:00 Høymesse

45 10.11.2013 Rødøy kirke 11:00 Høymesse

46 17.11.2013 Hestmannøy skolekapell 11:00 Høymesse

46 17.11.2013 Selsøyvik skole 14:00 Høymesse

48 01.12.2013 Tjongsfjord kirke 16:00 Lysmesse

49 08.12.2013 Rødøy kirke 18:00 Lysmesse

50 15.12.2013 Gjerøy frikirke 11:00 Høymesse
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Døde
Jan Kyrre Rossvoll, Rødøy,
død 13.01.2013

Dora Bergitte Seljevoll, Sørfjorden/
Alderstun, død 15.01.2013

Laila Anbakk, Vågaholmen,
død 28.01.2013

Willy Johan Jensen, Øresvik,
død 12.03.2013

Helge Mathias Nygård, Sørfjorden,
død 31.03.2013

Gunhild Åse Nordskott, Storselsøy,
død 12.05.2013

Henry Eldor Hansen, Sørfjord,
død 21.05.2013

Gunnar Larsen, (Myrvoll), Bodø,
urne satt ned 25.05.2013

Kim Andrê Nygård Olsen, Hemnesber-
get/Sørfjorden,
død 02.06.2013

Døpte
19.01 Dina Heen, Vågaholmen,
Tjongsfjord kirke

03.03 Fillip Johan Hansen-Vidal,
Tjongsfjorden,
Tjongsfjord kirke

03.03 Linas Vangstad, Ågskardet,
Tjongsfjord kirke

24.03 Iver Olai Didriksen, Halsa,
Hestmannøy skolekapell

28.03 Elvida Abelsen, Jektvik,
Værangfjord kapell

01.04 Nikoline Elvegård Ovesen,
Grønnøy,
Tjongsfjord krike

01.04 William Pedersen, Øresvik,
Aldersund kirke

19.05 Olivia Fløan Jenssen,
Tjongsfjord, Tjongsfjord kirke

01.06 Håkon Nikolai Hansen Lie,
Øresvik,
Aldersund kirke

09.06 Linnea Christin Jansen, Rødøy,
Rødøy kirke

Vigde

22.06 Ida Cecilie Hansen og
Per Morten Fagerdal, Skonseng,
viet i Rødøy kirke
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Kvinner i Rødøy i fokus
Av Trond Aakvik

Kven vil vel våge å hevde at
det er veikskap knytta til
kjønnet
eller noko mindreverd ved
det?

Sir Arthur de Capell Brooke 1820.
Skreve om kvinner i Rødøy.

I år vert det markert over heile landet
at det er 100 år sidan kvinner fekk
røysterett. Bakgrunnen og historia om
dette kan kvar og ein få mykje
informasjon om på ulike nettstader
frå sentralt hold. I vår kommunale
informasjonsavis skal vi i staden
vinkle dette lokalt. Og vi går då fyrst
eit steg opp i forvaltninga og trekkjer
fram det positive ved at Arkiv i
Nordland i samband med
Stemmerettsjubileet har oppretta eit
kvinnearkiv. Dei skriv at ”arkivet vil
dokumentere kvinner sine
samfunnsengasjement og synliggjere
den store tydinga til Kvinner  i

samfunnslivet”.
Eit slikt arkiv kan
likevel ikkje
kome på plass utan
lokale bidrag og AiK har
difor sendt spørsmål
om bistand frå dei
einskilde kommunane i
fylket. Vi i Rødøy har
her eit gyldent høve til
å kome på den
kvinnehistoriske
agendaen. Og fylkesråd
for kultur, miljø og
folkehelse, Hild-Marit
Olsen, uttalar at ”Dette
er ein kjempeviktig sak,
både kvinnepolitisk og i
tilhøve til
Stemmerettsjubileet”.

”Lokalhistorisk Nytt” for Rødøy har no
i juni utgjeve eit temanummer på 50
sider der kvinner er i fokus. Utgåva
finn ein på nett og føremålet har vore
å følgje opp signal frå departementet
om å markere Stemmerettsjubileet
lokalt. Som utgjevar av tidsskriftet har
det i fleire år slått meg kor lite
lokalhistorisk material som finst frå og
om kvinner her i Rødøy. Vi kan sjå
eldre foto med kvinner på slåttmarka,
saman med kyr, gruppebilete av
kvinneforeningar og familiære bilete,
men får sjeldan noko innblikk i deira
kvardagsliv eller skildra tydinga deira
som omsorgspersoner i
lokalsamfunnet. Det er stort sett
menn som rår grunnen overalt, og
sjølv om kvinner har hatt røysterett i
100 år og kunne delteke politisk, så
manglar det enno eit kvinneportrett i
fotogalleriet av ordførarar på
rådhuset.

Det å utgje denne kvinneutgåva av LN
var nyttig, for då vart eg tvinga til å
saumfare material med fokus på
kvinner i Rødøy. Dei var der sporadisk
spreidd i lokalhistorisk

dokumentasjon, men sjeldan som

eige tema om levevilkåra deira. Og i
søken etter spor av kvinner tredde
stadig fleire fram i ljoset. Hjørdis
Pettersen frå Renga var ein av desse.
Ho var fyrste kvinne valt inn i
kommunestyret, men for meg berre
eit namn. Det å finne ut kven denne
kvinna var tok meg eit par månader
og utalde timar, men det viste seg at
det fanst material både her og der. Og
slik er det med mykje av
kvinnehistoria for Rødøy.

Hjørdis var ein ressurssterk kvinne
som hadde stukke seg fram i alt det
mannsdominerte. Difor let det seg
gjere å finne material om henne, men
slik er det ikkje med alle dei
navnlause kvinnene som gjorde si
dont i kvardagslivet. Skriv eg ordet
fiskerbonde, vil nok dei fleste
assosiere det med ein mann. I
tidlegare tider er realiteten at her i
Rødøy var kvinna bonden, medan
mannen var fiskar. Begge desse
funksjonane var sterkt avhengige av
kvarandre, men mannen sine
arbeidsoppgåver vart gjeve prioritet
og høgast verdsett. Arbeida til kvinna
på garden var heilt avgjerande for
familien sin overlevelse, men fekk
likevel liten heider. Dette ser vi mest
tydeleg i registreringane i
folketeljingar.

Samfunnsvitar Dagrunn Grønbech har
teke doktorgrad i temaet kystkvinner
på Helgeland. Forskningsarbeidet er
popularisert i ei bok, og denne blir
tilrådd. Vi i Rødøy bør setje same
fokus og her vil arbeidet bli å samle
det vi har om kvinner i lokalhistorisk
samanheng. Av spesiell interesse er
då protokollar og anna material frå
ulike kvinneforeningar. Dagbøker, dikt
og små erindringar skrivne av kvinner,
og som måtte liggje bortgjøymt, er
det òg viktig å få fram i ljoset. Det er
berre ved dokumentasjon og
allmenngjering at våre kvinner kan få
ein plass i vår lokalhistorie som er i
samsvar med deira innsats.

ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA
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Årets sommerfest på Rødøy
omsorgssenter ble en gedigen suk-
sess for vel 50 feststemte beboere
og pårørende sist fredag.

Tekst og foto: Svenn A. Engøy

Beboere og pårørende kunne benke
seg rundt nydelige pyntet bord, for
å få servert tradisjonell grillmat
med tilbehør.

Før maten kunne inntas var det lagt
opp til et variert program, hvor

ungdomstrinnet ved Rødøy skole
stilte opp med fremførelse av sang-
er, hvor etter øyas egen trubadur
og gledesspreder Hans Arne Arnt-
sen overtok, at han er et naturta-
lent i å spre glede og god stemning,
samt å ha sitt publikum i sin hule
hånd, kontakten var total fra første
øyeblikk.
Han tok sine tilhørere med i en rei-
se i sine og deres barndom, fra

“I mitt barndoms paradis” til “Barna
tro” noe som slo an blant

tilhørerne, alle sang med.
Men mest applaus høstet han for
sin parodi av Vidar Teisen i sangen
om at været i nord blir kjempebra.
Etter at underholdningen var over
kunne beboere og gjester kose seg
med god grillmat m/tilbehør.

Kjøkkengjengen og betjeningen fikk
mye ros for sin innsats for å gjøre
sommerfesten til en minnerik dag
for alle.

Feststemte deltakere på sommerfesten.

Feststemte deltakere på sommerfesten.Elevene ved ungdomstrinnet ved Rødøy
skole var med på å spre glede på festen.

Frida og Maria fremførte sangen
“Kyllingen” av Alf Prøysen.

Hans-Arne med sin parodi av
Vidar Teisen.

Kjøkkengjengen fikk mye skryt,
f.v.Eva Johannessen, Kirsti Engøy og
Elisabet Einvik.

SOMMERFEST
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Av jordbruksjef Ole Edgar Nilssen

Vannforskriften av 2006 gir kommune-
ne å beskrive sine vannforekomster og
å foreslå tiltak for vannforekomster
som er endret ved utslipp og mennes-
kelig aktivitet. Lokale utvalg, forening-
er og grunneiere får gi innspill.

Det er allment mål å holde vannfore-
komster i reine i naturlig tilstand med
tilhørende dyre- og planteliv på bot-
nen. Det er reint vatn som gir livs-
grunnlag for folk, dyreliv og fisk og
planter. Næringslivet trenger reint
vatn i produksjonen.

I november 2011 startet vi opp vann-
område i samarbeid kommunene
Rødøy, Lurøy og Træna, det var med
fagfolk fra Fylkesmannen i Nordland
og Nordland fylkeskommune. Kommu-
nestyret i Rødøy møte i januar 2012
sluttet seg til arbeidet i vannområdet,
og betaler sin del til prosjektet med
kommunene i to år, og Fylkesmann og
Fylkeskommunen dekker hoveddelen.

Et vannområde følger gjerne et større
vassdrag fra innlandet helt ut i fjorden
til de ytre øyer mot havet. Derfor er
også sjøvann i fjorder og på kysten

med i arbeidet. Vårt vannområde Rød-
øy-Lurøy-Træna hører inn under vann-
regionen i Nordland, der fylket er delt
opp i flere vannområder.

En prosjektleder er engasjert for de tre
kommuner med Lurøy som vertskom-
mune, det er Tone Vassdal som er ma-
rinbiolog. Kontaktmann i Rødøy kom-
mune er Ole Edgar Nilssen som jord-
bruksjef. Teknisk etat bidrar til arbei-
det ved avdelingsingeniør
Robert Storheil.

Politisk oppnevnt er Arild Lorentsen
fra Rødøy kommune til vannområde-
utvalget i Rødøy-Lurøy- Træna. Her
deltar politiske kollegaer fra de andre
to kommuner. Så møter kontaktperso-
nene fra administrasjonen i kommune-
ne, og sekretær er prosjektlederen.

I 2012 og 2013 er vassdragene karak-
terisert med forslag fra NVE og Fylkes-
mannen i Nordland. Hvert lokale vass-
drag har sitt navn eller gitt et samle-
navn for bekker. De har fått et num-
mer fra NVE. Det er gjort noen tidlige-
re fiskeundersøkelser, som er nevnt.
Teknisk etat og landbrukskontor har
gitt opplysninger fra bygdene om boli-
ger, virksomheter, gårdsdrift, husdyr

og dyrka jord...

Tilstanden karakteriseres med avvik
fra naturtilstand, eller at vannfore-
komsten er i risiko for å avvike fra na-
turtilstand. De tilstander som reglene
aksepteres er god og svært god.

Hvis vannforekomsten er blitt endra
ved menneskers påvirkning, skal det
vurderes om forholdet kan repareres.
Hvis tilstand i vannforekomsten karak-
teriseres som moderat og dårlig, skal
det vurderes tiltak.

Det vil bli høring i kommunene på til-
taksanalysen i høst 2013, og det skal
senere utarbeides forvaltningsplan for
vannforekomstene. I vannområdear-
beidet skal grunneiere og allmenheten
ved lag, foreninger og lokalutvalg kun-
ne delta. Vassdrag i risiko kan befares
og undersøkes.

I vannregionen i fylket er det med
myndigheter som NVE, Fiskeridirekto-
ratet, Vegvesenet, , Kystverket, Fylkes-
mannen med flere. Arbeidet ledes ved
Nordland fylkeskommune som er
vannregionmyndighet i vårt fylke.

Det samme arbeid skjer i hele Europa
for vannforekomstene.
Informasjon er på vannportalen.no.

Seggeråga i Vågaholmen

Vannområdearbeidet i Rødøy
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Nystua ved Alderstun omsorgssenter er ferdig og tatt i bruk

Fredag 14. juni kunne beboerne og de ansatte ved Alderstun omsorgs-
senter endelig ta i bruk ny og større dagligstue.

Yngve Brox Guldbjørnsen

Gleden var stor over at den nye stuen nå er ferdig og kan tas i bruk.
Fortsatt gjenstår det en del detaljer før alt er på plass. Men, stua er nå
tatt i bruk, noe alle er fornøyd med.
Økning i antall beboere og mer bruk av hjelpemidler gjorde at den
"gamle" stua etter hvert ble for liten.

Stor stue
For første gang var det mulig å samle alle beboere og gjester til middag i
ett og samme lokale. Innvielsen av den nye stua ble slått sammen med
den årlige grillfesten. Rundt 50 beboere og pårørende var samlet til fest
hvor det ble servert grillmat og rømmegrøt med påfølgende dessert,
kaffe og kaker. Det var de ansatt som på frivillig basis, sammen med
ansatte på kjøkkenet, stilte opp og sto for pynting, matlaging og
servering.

Glede
Både avdelingsleder Pernille Bruun og omsorgssjef i Rødøy, Maj-Brit
Hafsmo uttrykte glede over utvidelsen, og takket alle som har bidratt.
For det er nemlig private bidrag som har gjort det mulig å bygge ut, uten
at Rødøy kommune har bidratt med annet en selve prosjekterings-
arbeidet og innhenting av anbud.

Både beboere, gjester og den nye stua var pyntet til fest da det ble invitert til grillfest og åpning av nystua.

Gjestene ble servert grillmat og rømmegrøt.



ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA

Side 17

Mandag 9. september 2013 er valg-
dag for høstens Stortings- og
sametingsvalg.

For Stortingsvalget avholdes det
Valgting i alle kretser i Rødøy kommu-
ne, med unntak av Melfjordbotn.
Åpningstid for Valgtinget vil være fra
kl. 09.00 til kl. 17.00.
For Sametingsvalget er det i Rødøy
kommune bare anledning til å avgi
forhåndsstemme.

Manntall og valgkort
Manntallet er en oversikt over alle
som har stemmerett ved valget. Du er
manntallsført i den kommunen du er
registrert i folkeregisteret som bosatt
1. juli 2013. Det er altså adressen
1. juli som avgjør hvilken kommune
du har stemmerett i. Flytter du etter
denne datoen, eller har ikke folkere-
gisteret mottatt din flyttemelding in-
nen da, har du stemmerett i din gam-
le kommune.
Manntall for Rødøy kommune ligger
ute til offentlig ettersyn ved kommu-
nehuset Vågaholmen. Hver enkelt
velger er selv ansvarlig for å sjekke
om vedkommende har stemmerett i
kommunen.

Valgkort utsendes til alle manntalls-
førte. På valgkortet finner du informa-
sjon om åpningstid og valglokale på
valgdagen for din krets. Merk at du
likevel kan stemme i hvilket som helst
valglokale i kommunen.  Det er ikke
nødvendig å ta med valgkort når du
skal stemme, men det forenkler ar-
beidet for stemmemottakerne, og
gjør det raskere for deg å få stemme.

Legitimasjon
Valgloven krever at en velger som er
ukjent for stemmemottaker skal legi-
timere seg. En annen person i valglo-
kalet kan ikke gå god for eller bekref-
te velgerens identitet. Eksempler på
godkjent legitimasjon er pass, fører-
kort eller bankkort med bilde.

Hvor kan du stemme?
På valgdagen 9. september kan du
bare stemme i den kommunen du er
manntallsført.
Skal du forhåndsstemme, kan du gjø-
re det i hvilken som helst kommune i
perioden 12. august til og med 6. sep-
tember. Dersom du er på ferie eller er
i utlandet av andre grunner og ikke
får stemt i Norge, kan du forhånds-
stemme hos mange av de norske
utenriksstasjonene innen 30. august.
Du kan ikke stemme på nytt på valg-
dagen dersom du har forhåndsstemt.
Du kan heller ikke forhåndsstemme
flere ganger.

Dersom du verken har mulighet til å
stemme i den ordinære forhånds-
stemmeperioden eller på valgdagen,
kan du henvende deg til kommunen
og avtale tid for å stemme i perioden
1. juli – 9. august
(tidligstemmegivning). Det er åpent
for tidligstemmegivning bare ved
kommunehuset Vågaholmen. Du
trenger ikke valgkort for å få stemme,
men ta med legitimasjon.

Stemmelokaler
Valgstyret i Rødøy har fastsatt
følgende steder som stemmesteder/
stemmelokaler for Valgting og for-
håndsstemmegivning:

Åpningstid for forhåndsstemming i
Rødøy kommune er mandag – fredag
kl. 09.00 – kl. 15.00.

For de som ønsker å avgi forhånds-
stemme ved en av skolene, gjøres det
oppmerksom på at skolene fram til sko-
lestart 20. august kan være stengte en-
kelte dager. Det anbefales derfor å
ringe på forhånd for å avtale tidspunkt
for stemmegivning.
Stemmemottakere vil besøke våre to
omsorgssentre i løpet av uke 36. Også
kretsene Storselsøy, Sørfjorden/
Nygård, Melfjordbotn og Myken vil få
besøk av stemmemottakere en dag i
løpet av den ordinære forhåndsstem-
megivningsperioden. Mer informasjon
om dette kommer på kommunens
hjemmeside www.rodoy.kommune.no ,
og ved oppslag.

Stemming der velger oppholder seg
Dersom du grunnet sykdom eller ufør-
het ikke kommer deg til noen av stem-
mestedene, kan du søke om å få stem-
me hjemme eller der du oppholder deg.
Søknadsfrist er 3. september 2013.

Kilder: www.valg.no, Hovedutskrift fra
møter i Rødøy Valgstyre.

Krets Valgting
9. september 2013

Forhåndsstemmegivning
12. august – 6. september 2013

01 Nordnesøy Nesøy skole Nesøy skole (tlf. 75 09 80 80)
02 Storselsøy Hestmannøy skole -
03 Selsøyvik Selsøyvik skole Selsøyvik skole (tlf. 75 09 80 78)
04 Øresvik Øresvik skole Øresvik skole (tlf. 75 09 80 83)
05 Sørfjorden/Nygård Nygård skole -
06 Melfjordbotn - -
07 Jekvik/Nordvernes Jektvik grendehus Jektvik skole (tlf. 75 09 80 65)

08 Tjongsfjord /
Vågaholmen

Tjongsfjord sam-
funnshus

Kommunehuset Vågaholmen
(tlf. 75 09 80 00)

09 Myken Myken skole -
10 Rødøy Kaffeskvetten Rødøy skole (tlf. 75 09 80 70)
11 Gjerøy Gjerøy skole Gjerøy skole (tlf. 75 09 80 75)



17. mai på Rødøya

Bilder fra 17.
mai-feiringen på
Rødøya, det er
bilder fra kransned-
leggelsen på bauta-
en, toget, utenfor
sykehjemmet og
fra skolen hvor
hovedfeiringen var.
Samt av årets russ.

FOTO:
Svenn A. Engøy
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10. klassetreff

I mai inviterte helsesøster og barne-
og ungdomskoordinator alle avgangs-
elevene i kommunen til 10.klassetreff
på samfunnshuset i Tjongsfjord. I lø-
pet av skoledagen ble det blant annet
satt fokus på det kommende hybelli-
vet, samhold i ungdomsgruppa,
ernæring og helse.

Arrangementet startet med informa-
sjon og tips til det kommende hybelli-
vet, informasjon i forhold til stipend
og lån, og enkle tips til å få stipendet
til å vare lengre. I tillegg ble elevene
oppfordret til å gå inn på www.ung.no
for å lese litt mer om hybellivet der,
samt benytte seg lånekassen sin
stipendkalkulator.
Etter økten med hybelliv hadde er-
næringsfysiolog Hilbjørg Brænden
Knutli et opplegg med elevene for å
bevisstgjøre dem i forhold til kosthold
og ernæring når man flytter for seg
selv. Deretter skulle elevene prøve ut
det de hadde lært, og deltok på grup-
peaktiviteter med matlaging sammen
med Brænden Knutli og Pattanee
Hafsmo, samt quiz knyttet til temaene
hybelliv, Rødøy kommune og helse.

Avslutningsvis ble det dekket opp til
langbord slik og elevene fikk nyte alle
de gode rettene som ble laget på
10.klassetreffet.
Vi ønsker årets 10.klassinger lykke til
med de nye utfordringene som venter
etter endt grunnskole.

Skrevet av: Tine Taraldsen (lærling
ungdomsarbeiderfaget)

17. mai på Gjerøy

Foto Solgunn Storhaug

June, Mariell, Simen og Erik lukter og
smaker seg fram til riktig krydder.

Eivind, Erlend og Benjamin prøver å
finne ut av vaskeanvisninger på klær.

Matlaging pågår

Matlaging pågår
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Camp Gjerøy

Når kommunens 7. klassinger reiser
på den årlige leirskolen til Vatnlia,
reiser alle kommunens 5. og 6. klas-
singer til Esvågen på Gjerøy.

Christina Heimdal

Nye bekjentskaper, sommertempera-
turer, mygg, soving i lavvo, bål, samar-
beid, lek og gamle tradisjoner var noe
av det som ventet kommunens 5. og
6. klassinger.

Samarbeid
Camp Gjerøy er et samarbeid mellom
ulike etater i Rødøy kommune, lokale
bidragsytere, frivillige aktører, Polar-
sirkelen friluftsråd og Rødøy FSK
(speidergruppen). Campen er en del
av skoleringen for kommunens elever,
og i tre dager årlig er 5. og 6. klassing-
ene samlet på leir.
Det er ikke lenger en selvfølge at barn
og unge i vår kommune kan ro, sløye
fisk eller fortøye en båt. Flere og flere
er dermed i ferd med å miste nærhet
til verdier, kunnskap og ferdigheter
som tradisjonelt har vært nedfelt i
våre nærområder. Rødøy kommune
ønsker å gi barn og unge denne kunn-
skapen. Samtidig kan fokus på frilufts-

liv i skolen og større jevnaldringsnett-
verk, ha stor fysisk og psykisk helsege-
vinst for barn og unge

Ulike aktiviteter
28. mai møtte et gjeng spente elever
og voksne opp i Esvågen, i nydelig
sommervær. Noen med erfaringer fra
fjorårets leir, mens andre aldri hadde
sovet hjemmefra før. Noen spente på
hvor man skulle sove, mens andre var
spente på hva de skulle få til middag.
Elevene gikk likevel raskt i gang med å
utforske leirområdet og nye bekjent-
skaper.
Tidlig første dag ble elevene delt i sju
ulike grupper, på tvers av alder og bo-
sted. I to dager rullerte gruppene mel-
lom aktivitetene roing, fisking, livet i
leiren, media, forskerfabrikken, orien-
tering og herjing på vikingvis. Og ele-
vene fikk prøve seg på alt fra sløying
av fisk, roing og knuter, til å kaste på
stikka og lage is, med is og salt som
nedkjøling.
Maten på campen var også preget av
gamle tradisjoner. Fisk ble naturligvis
ofte servert på Camp Gjerøy 2013,
både i form av egenlagde fiskepakker
grillet på bål, og som Dagmars fiske-
gryte. Leirkokk Fritjof Strøm serverte

også julemiddag fra Nesøy, i form av
salt lammelår og rotemos.

Kreativt
Kreative lærere hadde forberedt
kveldsshow med matematiske uford-
ringer for elevene, mens andre satte i
gang spennende leker. På kveldstid
ble det også tid til sosiale aktiviteter,
strandtur, lek, grilling og øving på å ta
ro-sertifikatet. Camp Gjerøy gratulerer
alle årets 6. klassinger med
ro-sertifikatet.
Årets camp ble, som tidligere år, av-
sluttet med en fin tur i nydelig vær
over Polarsirkelløypa Manna, etter-
fulgt av diplomutdeling på skolen.
Camp Gjerøy retter en stor takk til alle
bidragsytere, og takker for tre flotte
dager sammen med et herlig gjeng.
Arrangementet er sponset av Nord-
land fylkeskommune, og Bunnpris på
Vågaholmen har gitt rabatter på mat.

Ut på tur. Aldri sur!

Lyder Storhaug foran de nye utedoene.
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Kortspill ble det også tid til. Sverre, Oda, Marlen, Tine,
Reidar og Benjamin. I kø for å lage fiskepakker ser vi Maja, Mathilde, Audun og

Reidar.

Fritjof Strøm demonstrerer hvordan man skreller en
potet

Klar for fisketur med Mathea og Hanna Eline

Sløying av fisk. Lasse, Tine, Maja, Mathilde, Lucas og
Ronny.

Ro-trening på kveldstid med Georg, Kasper og Jarl.



ÅRGANG 24/2013RØDØY-LØVA

Side 22

En fin sommerdag er Falch gamle handelssted en perle. Du trer inn i tida da trådsnellene ble solgt i tre, da du fikk
ubrent kaffe og kamferdråper, stoppegarn og hofteholder ”i rett farge” på handelslaget. Det var Indigo-garnfarge og
”ny-sko” i svart lakk, og det var skrå-tobakk og kammer og brylkrem. Borte ved ovnen står kassa med torv ved siden av
”spyttebakken”. Båtene står utstilt: ”Nordlandsbåt” og ”Jolle”, ”Dorry” og flere andre, -med sydvest og oljehyre, lagt
fra seg på rekka for siste gang. Utenfor brygga glitrer sola og varmer en som har vært inne og blitt ”tatt” av tida.

Rødøy Historielag/Stiftelsen Falch Gamle Handelssted

Rødøy Historielag inviterer med alle som har lyst og anledning til å delta i arbeidet med å ta vare på
Rødøys gamle kystkultur.

Falch Gamle Handelssted i Tjongsfjorden framstår i dag etter mange års restaureringsarbeid,
med offentlig støtte og stor dugnadsinnsats som et eksempel på at slikt arbeid nytter.

- Støtt opp om Falch Gamle Handelssted - bli kjent med oss i det videre arbeidet for bevaring, drift og utvikling.

Velkommen til Falch Gamle Handelssted.

Rødøy Historielag
Stiftelsen Falch Gamle Handelssted Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Rosenrot (Rhodiola rosea,
synonym: Sedum rosea (L.)
Scop.)

Er en plante i berg-
knappfamilien som
blir 5-30 cm høy.
Den har kjøttfulle,
tette grønne skrue-
stilte blad på en
tjukk stengel. Blade-
ne er 1-4 cm lange,
tykke, helt eller svakt
tannede, og sukku-
lente (vannholdige).
Navnet kommer av
at roten på planten
lukter som roser.

Rosenrot på et uvanlig voksested.
Blomstene har oftest fire, men av og
til fem gule kronblad. Pollenknappene
er mørkere.
Rosenrot er normalt særbu, men

blomster av motsatt kjønn kan av og
til finnes i blomsterstanden. De sterkt
gule blomstene er arrangert i en
skjermkvast. Vanligvis er blomstene 4
-tallige (av og til 5-tallige) og kronbla-
dene er slanke og spisse. Pollenbære-
rene er også gule, men pollenknappe-
nen er brun-lilla. Hunnblomstene ut-
vikler seg til 4 sterkt røde skolmkaps-
ler.

Rosenrot trives på fuktig og åpen
grunn, torvjord, langs havet, eller i
fjellet. Den dyrkes også langs hele
kysten. I Norge er det bare i lavlandet
på sørøstlandet at rosenrot er lite
utbredt.

(Kilde: Wikipedia)

Foto: Bernt Arntsen
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Ønsker velkommen til omvisning

Også i sommer vil Falch gamle handelssted holde åpent fra 26. juni til 7. september.
Tre dager i uken vil det være åpen kafé som serverer kaffe, forfriskninger, smørbrød, kaker og vafler.

Omvisning på det gamle handelsstedet blir det også tre dager i uka.

I butikklokalene finner du et varesortiment som stammer fra førstehalvdel av 1900-tallet, og det er tatt være
på en rekke gamle båter og utstyr relatert til kystkultur og fiske.

Falch Gamle Handelssted ligger like nedenfor kontorene til Rødøy-Lurøy kraftlag.

Falch Gamle Handelssted har åpen kafé:

Onsdag, fredag  og søndag kl. 12.00-17.00

Falch Gamle Handelssted har omvisning:

Onsdag, fredag og søndag mellom klokken 13.00 og 17.00

For informasjon og avtaler utenom åpningstid:

Jann Breivik (906 601 34)

Lillian Julianne
Falch

skal være ansvarlig
for kafédrifta på
Falch Gamle
Handelssted i
sommer.

Falch gamle handelssted holder åpent i sommer
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Nødnummer ved fare for liv og helse, og ny åpningstid for
telefonhenvendelser til legekontoret

Det er døgnkontinuerlig legevakt i Rødøy, men ved fare for liv eller helse kan verdifull tid gå tapt dersom innringer må
gjennom legevakt/flere ledd, før ambulansebåt/bil blir sendt ut.

Derfor, ved fare for liv eller helse, eller ved mistanke om fare for liv eller helse:

Ring 113

Eksempler på tilstander hvor du bør ringe 113:

* sterke brystsmerter

* plutselig tungpust

* tegn på slag (lammelser, skjevhet i ansikt, utydelig tale m. m)

* bevisstløshet

* kramper

* store skader, f. eks alvorlige blødninger eller åpenbare brudd

* andre tilstander som du tror kan være farlige

Er du i tvil om det er "alvorlig nok", ring 113 for sikkerhets skyld.

For alle andre henvendelser, som ikke trenger umiddelbar

Medisinsk hjelp skal legevakt kontaktes.

Telefonnummer legevakt: 750 96 103

Nye rutiner ved legekontoret:
For andre henvendelser til legekontoret som timebestilling, reseptbestilling og liknende, er legekontoret åpent for tele-

fonhenvendelser mandag til og med torsdag fra klokken 09.00 - 13.00.

Telefonnummer legekontor: 750 98 850

Helse- og omsorgssjefen i Rødøy


