Årsmelding for 2014
Tillitsvalgte:
Styret har i meldingsåret 2014 bestått av:
Nils Falch, formann,
Håvard Olsen, nestformann,
Arnt Johansen, sekretær,
Ingvard Johansen, kasserer,
Jon-Kåre Olufsen, 1. varamedlem,
Torgunn Grønnevik, styremedlem,
Jon Vestvik, 2. varamedlem
Einar Mørch har vært revisor.
Valgkomiteen for 2015 har bestått av Finn Grønnevik (leder), Kåre Hansen og Harry Ludvigsen.
Årsmøte
Årsmøtet ble holdt den 2. april 2014 om bord på M/S ”Gamle Helgeland”, med 16 medlemmer til
stede. Etter møtet orienterte Nils Falch om arbeidet med digital landskapsmodell.
Medlemmer
I 2014 hadde foreningen129 medlemmer, - mot 128 i 2013. Årlig medlemskontingent har vært
uendret, for voksen og barn henholdsvis kr 75,- og kr 30,-.
Møter
Siden siste årsmøte er det holdt 5 styremøter og behandlet 24 forskjellige saker. Formannen har
hatt en rekke møter, og mer uformelle samtaler, med kommunale etater og kirkekontoret. Dette
gjelder særlig i forbindelse med forvaltningsplanen, flytebryggeanlegget og arrangementer.
Årsmeldingen
Årsmeldingen dekker foreningens drift og aktiviteter mellom årsmøtene, og nevner i korte trekk
kjente forhold som berører kommende år. Regnskapet følger kalenderåret.
Gjennomførte tiltak 2014
Kjellerbu
Det meste av fronten på kjelleren er fuget med en mørtel av leire og kalksand. De planlagte
luftelukene ble ikke utført, men fagmannen lover at de skal være på plass til sesongen 2015.
Huset har vært benyttet ved flere av sommerens arrangementer og som et ledd i omvisning/guiding.
Kirken
I 2010 startet dugnadsjobben med maling av kirken, og er nå på det nærmeste ferdig. Der står igjen
noen områder på røstveggene over sakristiet og koret, - tiden vil vise om/når de blir gjort.
Kai
For å fjerne fugleskitt og grønske er kaidekket, plattform og trapper høytrykkspylt to ganger i
sommer.
Skjøtsel/stell av hage, kirkegård og veier/stier
Hagen har blitt ryddet, raket og slått en rekke ganger. Bærbusker og større trær er beskåret.
Veien fra kaia forbi kirken og videre til veiviseren, kirkegården og området ved Kjellerbua/Djupstøa
er slått flere ganger. Fra Skålvær Friluftsområde har foreningen mottatt kr 2.000,- for denne jobben.
Overfor kommune har vi påpekt at det er behov for fagmessig vedlikehold/oppgradering av hagen.
Så langt har vi fått noen gode råd for å hindre ukontrollert brekkasje på større trær.

Landskapsmodell
Fra Statsarkivet i Trondheim er det skaffet ca. 200 sider branntakster fra Skålvær. Takstene strekker
seg fra 1836 fram til 1940-tallet. Dette danner et godt grunnlag for det videre arbeid med en
eventuell modell. De fleste husene er nå tegnet i 3D, og det bør i løpet av året tas standpunkt til om
prosjektet skal videreføres.
Flytebryggeanlegg
Foreningen har engasjert seg i prosjektering av anlegget. Det er stiftet et sameie, som skal delta i
etablering av anlegget og foreta ettersyn og vedlikehold av anlegget. Kommunen vil stå som eier av
anlegget, som skal være tilgjengelig for allmenheten. Med unntak av materialer og kjøpte tjenester
skal alt arbeid utføres på dugnadsbasis av sameiet.
Sameiet skal bygge eget sjøhus og kai, men dette er helt og holdent er et privat anliggende.
Sameiets søknad om fradeling av tomtegrunn har ligget ti måneder til behandling i det kommunale
systemet, men etter utallige purringer er det nå kommet signaler om at positivt svar vil komme i
løpet av noen dager.
Til flytebryggeanlegget er det søkt om økonomisk bidrag fra fylkeskommunen, som disponerer
midler til formål i statlig sikrede friluftsområder. Dessuten har Velforeningen bevilget kr 50.000,- til
anlegget. Det er også sendt søknad til en lokal bank og en forsikringsstiftelse om økonomisk støtte.
Reparere/skifte/komplettere veivisere, nye plakater til sti-poster og oppsalgstavle,
Det er produsert og montert en del nye veivisere, gamle er oppusset. Noen nye tekster til
informasjonstavlene er også kommet på plass.
Framføring av kommunalt vann
Foreningens søknad om framføring av kommunalt vann til Skålvær ble ikke imøtekommet.
Prosjektet er dermed skrinlagt.
Strandrydding
Foreningen har både i 2009 og i 2012 samlet søppel i strandsonen på hovedøya og de nærmeste
øyene. Sommeren 2014 ble det gjennomført en tilsvarende aksjon, da over et litt større område.
Plast og annet ikke nedbrytbart avfall ble prioritert, og det ble samlet inn 6 – 7 kubikkmeter
komprimert vare som ble levert til renovasjonsselskapet. En del treverk ble brent på stedet.
Produksjon/anskaffelse av bord
For bruk innomhus har foreningen produsert 10 sammenleggbare bord med plass til ca. 80
personer.
Dessuten har foreningen anskaffet 6 hagebord av samme type som eksisterende. Disse bordene
ble produsert av HIAS. Materialkostnadene til alle bordene ble dekket av Skålvær Friluftsområde.
Dammen – opprensking
I 2009 ble det foretatt en grundig opprensing av is-dammen. Sist sommer så vi at en del vannplanter
hadde slått rot og var i ferd med å starte en ny gjengroingsprosess. I høst ble derfor dammen tømt
og man fikk fjernet det meste av gras og røtter.
Arrangementer i 2014
I forbindelse med Kirkesøndagen/Skålværdagen den 20.7.ble det markert at det var 125 siden
kirken på Skålvær ble innviet. I motsetning til kirkesøndagen i 2013, som ble avlyst på grunn av
dårlig vær, hadde man denne gangen en av årets varmeste dager. Musikanter fra Sandnessjøen og
lokalt bidro til en minneverdig dag.
I forbindelse med Petter Dass-dagene 2014 forsøkte kulturkontoret og foreningen å få til et
arrangement på Skålvær, men Helgland Museum, som var arrangør måtte melde pass på grunn av
begrensede sponsormidler.

Nordnorsk Pensjonistskole gjorde strandhugg den 1.7. med omvisning og servering, da de var på
skjærgårdscruise på Helgelandskysten.
ALOST (Alstahaug og omegn slektshistorielag) besøkte Skålvær den 21.8. Etter en lengre rundtur i
skjærgården med hurtigbåten, fikk de et 5 timers opphold på Skålvær. Der vanket det medbrakt
fiskesuppe, historisk vandring og påfølgende kaffe og vafler, og musikk og sang framført av Ingvard
Johansen.
Av de mer uventede besøk må vi nevne Oslo Kajakklubb, som med 30 padlere måtte søke nødhavn
en sur fredagskveld. De inntok Kjellerbua hvor det ble tilberedt varm aftens, før følget ble guidet til
kirken og i nærområdet. Etter en god natts søvn våknet de til en strålende dag, hvor de fortsatte
turen til Brasøy og videre til Dønna. Etter besøket fikk foreningen en hyggelig hilsen og takk fra de
besøkende. Dessuten ble besøket omtalt på klubbens egen nettside.
I tillegg til disse gruppene har vi hatt besøk av mange enkeltpersoner, familier, padlere og andre.
Alle som en har gitt uttrykk for at de setter pris på arbeidet som er gjort på stedet, og at de blir godt
mottatt når de kommer på besøk.
Økonomi
Også i 2014 ble det avviklet et lotteri hvor utbyttet gikk til foreningskassa. Slipen Mekaniske,
Mathisen Drift, Boreal, Helgelandskraft og flere medlemmer bidro med gevinster.
Foreningen fikk kr 3.000,- i kulturmidler fra Alstahaug kommune, og kr. 10.733,06 i grasrotmidler fra
Norsk Tipping. Ved årsskiftet 2014/2015 var der 34 personer som styrte sin grasrotandel til
foreningen.
På nettstedet er det også i 2014 solgt annonseplass, noe som har innbrakt kr 3.000,Fra Oslo Kajakklubb, ALOST og privatpersoner har foreningen mottatt til sammen kr 4.600,-.
Nettsted og informasjon
Etter fire års drift kom vi tett innpå 61.000 besøk på nettsiden. Det begynte med ca 10.500 det første
året og mer enn det doble siste året. Hver maskin (ip adresse) blir talt kun en gang i døgnet.
Bildeseriene, særlig gamle bilder er populære. I tillegg til annonseinntekter har vi spart adskillige
tusen kroner på å ikke sende ut nyheter på papir.
Inntil videre vil foreningen sende nyhetsbrev på papir til de som ikke har tilgang til internett, - det
dreier seg om en håndfull medlemmer. Styret oppfordrer medlemmer og andre til å bidra med stoff
til nettsiden.
Samferdsel
Sommeren 2013 ble det foretatt en omfattende omlegging av hurtigbåtruten, men markedsføringen
var elendig. Med unntak av tidsrommet november – mars har Skålvær fått et bedre rutetilbud enn
det man har hatt på mange år. Også i 2014 hadde Skålvær en liten økning i antall reisende, men det
hadde vært ønskelig om flere hadde benyttet seg av tilbudet.
Fylkespolitikerne har nå signalisert betydelige rutekutt, som også vil kunne få konsekvenser for
denne ruten. Fra fylkesrådets budsjettforlag siterer vi:
«Det skal foretas en tilpasning av anløpsstrukturen slik at steder uten fast bosetting og/eller som har
veg/ferjeforbindelse, ikke lenger får anløp av rutebåt.»
Forslaget er satt litt på vent, men overfor kommunen har vi påpekt rutens betydning for Skålvær og
andre småsteder. Skifte av ruteoperatør (Boreal ut – TTS inn) har langt fra gått smertefritt.
Skoghogst
Som fastsatt i forvaltningsplanen skal sitkagran og kratt på Skålvær fjernes innen 2017.
I 2013 fikk kommunen tilsagn om et statlig tilskudd på kr 87.500,-, noe som er altfor lite for å få til
noe som helst. Basert på en mer realistisk kalkyle søkte kommunen i 2014 på nytt, men fikk da
avslag. Dessuten ble 2013-tilskuddet trukket tilbake, begrunnet med at det ikke var anledning til å gi
ytterligere utsettelse. Fylkeskommunen har gjort kommunen oppmerksom på at de kan sende ny
søknad om tilskudd for 2015, men vi er ikke kjent med at det er gjort.

Overfor kommunen har vi påpekt at de nå skjer en storstilt spredning, og har etterlyst en
handlingsplan.
Foreningen har tilbudt kommunen et bidrag på kr 50.000 for å få fjernet grana innen fristen i
forvaltingsplanen. Så langt har landbruksetaten ikke besvart/kommentert vårt spørsmål og tilbud.
Mulige prosjekter 2015
Styret foreslår at følgende prosjekter gjennomføres;
- anordne lufteluker i mønene på Kjellerbua,
- rake og rydde i hagen, beskjære bærtrær og fjerne døde/skadde grener på andre trær,
- foreta slått av hage, veier og kirkegård,
- arrangere kurs i brannsikring og brannbekjempelse,
- pressostat og manometer på sjøvannsystemet til kai-WC skiftes og flyttes,
- arbeide videre med landskapsmodell fram til beslutningsgrunnlag,
- oppgradering av skjellmonter,
- påbegynne et digitalt herbarium,
- produsere ca. 20 stk. benker til Kjellerbua,
- delta ved kulturelle- og andre arrangementer.
Arrangementer 2015
Årets kirkesøndag/Skålværdag vil bli arrangert den 26. juli.
25 – 30 av årets konfirmanter og noen voksne fra Sandnessjøen planlegger utfart med overnating
på Skålvær 17. – 18. april.
Dessuten vil et ektepar markerer sine 70- og 75-årsdager ved å invitere sine gjester på tur med
”Gamle Helgeland” til Skålvær den 6. juni.
Alle detaljer er ikke avklart, men foreningen skal gi en håndsrekning for å få arrangementene i havn.
Skålvær som utfartsmål
Høsten 2014 kom Skålvær med på Telltur-ordningen. Det arbeides også med å få satt ut en
geocach-post på øya. Det vil kunne gjøre stedet interessant som utfartsmål også for spesielt
interesserte.
Også i 2104 satte foreningen opp en premie til de som skrev seg inn i gjesteboken på Flagghaugen.
En gruppe av styremedlemmene har sett nærmer på utfordringer og muligheter man står overfor
hvis man ønsker å gjøre stedet interessant som mål for fritid og rekreasjon. Gruppens forslag til
tiltak vil bli fulgt opp av styret.
Skålvær Friluftsområde (SF)
Styret ble opprettet av kommunen 1997, og er et samarbeidsorgan mellom kommunen, kirken og
velforeningen. Foreningens formann er leder for styret i SF. For øvrig består styret av sektorleder
kultur Svein-Harald Carlsen og leder for Alstahaug kirkelige fellesråd Nils Arthur Kvalnes.
SF dekker bl.a. anskaffelser, vedlikeholdskostnader og egenandeler ved tiltak hvor fylke og/eller stat
gir tilskudd.
Takk for innsatsen
Velforeningens styre takker medlemmer og andre bidragsytere for innsats og medvirkning i året som
gikk.

Sandnessjøen, den 1. mars 2015

For styret - Nils Falch

