Årsmelding for 2019
Tillitsvalgte
Styret har i meldingsåret bestått av:
Arnt J. Johansen, formann
Håvard Olsen, nestformann
Deanne Hansen, sekretær
Ingvard Johansen, kasserer
Torgunn Grønnevik, styremedlem
Jon-Kåre Olufsen, 1. varamedlem
Harry Ludvigsen, 2. varamedlem
Einar Mørch har vært revisor
Valgkomiteen har bestått av Roy Hansen (leder), Gunhild Falch og Harry Ludvigsen.
Medlemmer
Ved årsskiftet hadde 116 medlemmer betalt medlemspenger mot 100 året før. Årlig
medlemskontingent var 100 kr for voksne og 50 kr for barn.
Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble holdt onsdag 27. mars på restaurant Napoli i Sandnessjøen. 11 medlemmer var til
stede. Årsmeldingen omhandler foreningens drift mellom årsmøtene. Regnskapet følger
kalenderåret. På grunn av utsettelse av årsmøtet 2020 gjelder denne årsmeldingen fra årsmøtet 2019
til 10. mars 2020.
Økonomi
Også dette året har gått med betydelig overskudd. De største inntektene er lotteriet,
medlemskontingenten, grasrotmidlene, salg på kirkesøndagene, guiding og salg til besøkende
grupper, og kulturmidlene. Store innkjøp er materialer til Kjellerbua og maskindeler.
Nettside og informasjon
Nettsiden har vært holdt i drift som tidligere år. Til tross for utbredt bruk av sosiale medier, har
nettsiden et brukbart antall lesere. Det er publisert 20 nyheter, men forholdsvis lite nytt når det
gjelder bilder for øvrig. Det ble solgt annonseplass for 1000 kroner i 2019. Det er gjort avtale om
annonse til 500 kr for 2020. Brosjyren «Velkommen til Skålvær» er utgitt i fornyet utgave for fjerde
gang. Den ble finansiert over budsjettet for Skålvær friluftsområde.
Styremøter og andre møter
Siden forrige årsmøte er det holdt tre styremøter og behandlet 20 forskjellige saker. Noen saker har
vært oppe på flere styremøter. Det har som vanlig vært samarbeid med kirkekontoret i forbindelse
med Skålværdagen. To medlemmer var til stede på møte angående Utvalgte kulturlandskap i
landbruket, i Hestøy 22. mai.
Gjennomførte tiltak og dugnad i 2018
Veien opp til kirken, og arealer nær veien og Hagen har vært klippet og holdt i bra stand. Sist
sommer var skadene etter vånd kommet noe på avstand, og det var lettere å klippe gras de fleste
steder. Desverre ser det ut til at problemet med vånd har tatt seg opp igjen mot slutten av 2019.
Sesongen 2019 kom slått av slettene sentralt på øya tidligere i gang enn året før. Først en teig
mellom hovedveien og Mølnhushaugen. Videre nedenfor kirken og mot kirkegården, og en teig ned
mot Tennesvågen. Videre ble områder/bakker nær butikken og den såkalte Oskarsletta slått med
maskin. Kirkegården ble slått i kirketjenerens regi.

Veggplatene på Kjellerbua er kommet på plass, og etter hvert også utforinger og omramming av
vinduene.
Hjertestarter ble plassert i toalettrommet i mai. Ikke tilkoblet strøm for opppvarming ettersom
rommet er oppvarmet. Døra har stått ulåst over vinteren.
Fjerning av oppspirende smågran skulle fortsette i 2019, men det ser ikke ut til at det ble så mye av
den forventede spredningen. Derimot ble det oppdaget veitistel ute i hogstfeltet. Et par av
medlemmene fjernet det aller meste. Alt er ikke helt borte, men det er gode muligheter for å fjerne
denne forekomsten helt.
Piletrærne langs veien ved Hagen ble også våren 2019 klippet ned til mannshøyde.
Kultur- og naturstien på Skålvær er med på Turkart Helgeland, og det er en Tell-tur post på
Hundtuva. Antall registreringer er ukjent. To besøk er logget på øyas geocaching-poster. Disse
aktivitetene er ikke en del av velforeningens virksomhet, men har en viss betydning for å gjøre
Skålvær kjent. Det er hogget ned noe lauvskog på Marithåjen, sør for Smia. Det har gitt en ny utsikt
mot vest, og var en direkte avtale mellom arbeidslysten medlem og kommunen.
Prosjektet Skålvær anno 1890, digital og modell og film, har vært vist til alle store besøksgrupper
også sesongen 2019, og ved enkelte mindre besøk.
Arrangementer og spesielle besøk
Skålvær var også i sesongen 2019 godt besøkt. Allerede 4. mai ankom en gruppe på 85 fra Vefsn
folkehøgskole med Lovund Express. Alle landets fylker var representert blant elevene, i tillegg var
det ungdom fra Amerika, Filippinene, Nederland, Serbia, Nepal, og kanskje flere land.
Gjengen ble delt i to grupper som vekslet mellom film i naustet og bespisning i Kjellerbua. De fikk
også med seg litt kirkehistorie og litt geografisk orientering fra toppen av Hundtuva.
Den neste store gruppen var Sandnessjøen og omegn turistforenings seniorgruppe. Turen gikk med
rutebåt via Vega 20. juni, og retur med samme båt om ettermiddagen. De fleste av de 62 deltakerne
fikk med seg hele øya fra ende til annen, inkludert kirke, servering i Hagen og film om gamle
Skålvær.
Innimellom de store gruppene var det også en del besøk av privat art. Av disse kan nevnes at et par
fra Oklahoma hadde forlatt hurtigruten på Nesna og leid privat skyss til Brønnøysund for å gå
ombord igjen. Under denne avstikkeren ble det en tid til en kaffepause i Skålvær.
Skålværdagen ble avviklet 22. juli på en av de varmeste dagene i manns minne. Også denne gangen
var det Lovund Express som gikk turen fra Sandnessjøen og Herøy. I tillegg regstrerte man 22
private båter av forskjellig størrelse. Det var ca 110 personer i kirken, og en hel del som vandret
omkring ellers. Programmet for dagen fulgte samme mønster som tidligere år, med salg og
underholdning i Hagen, guding og filmvisning. Det neste kirkelige arrangement var 1. september,
da Vega menighet ankom med 25 deltakere. Begge dagene hadde velforeningen omvisning, salg av
vafler, kaffe mm.
Innimellom de to kirkelige arrangementer dukket det på kort varsel opp en gruppe på 14
studiekamerater på årlig utflukt. Det skjedde 8. august. Til tross for kort opphold ble det både
skålværfilm, vafler, kaffe og rabarbrakake. Ettersom mange besøk har foregått utenom helgene har
det vært ekteparet Falch som i hovedsak har påtatt seg ansvaret for å ta i mot folk. I løpet av
sommeren har nærmere 300 personer fått nyte øyas vafler og kaffe. I perioder med bra vær har
flytebrygga vært besøkt av en rekke private båter. Disse besøkende har stort sett utforsket øya på
egen hånd.

Samferdsel
Sammenlignet med året før gikk antall reisende til og fra Skålvær opp fra 421 til 491, og antall
utførte anløp var 132, det samme som året før. Variasjonene fra år til år skyldes i stor grad hvorvidt
store grupper benytter rutebåten. Tidligere henvendelser angående forbedringer i ruten. Varslede
endringer av vinterruten ser ut til å være utsatt til høsten 2020, men vil neppe ha noen betydning for
Skålvær.
Styret for Skålvær friluftsområde
Friluftsområdet økonomi ble i 2019 omorganisert, og er blitt en del av den ordinære
kommuneøkonomien. For å sikre at midlene kommer Skålvær til gode er det opprettet et fond.
Eneste inntektskilde for tiden kommer fra havneavgift ved flytebrygga. Friluftsområdet finansierte
ny utgivelse av brosjyren «Velkommen til Skålvær».
Planer for 2020 og eventuelt påfølgende år
Styret har ønske om å få gjennomført følgende tiltak:
- Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde i tråd med tidligere praksis. Vi prøver
også å få slått en del utenom vei og hage slik som forrige år, gjerne litt mer.
- Være vertskap og medarrangør på kirkesøndagen, og stille med omvisning og noe
tilrettelegging på forespørsel, ved andre besøk.
- Delta med dugnadsarbeid når og hvis tiltak nevnt i forvaltningsplanen settes i gang.
- Lotteri gjennnomføres tilsvarende tidligere år.
- Male ferdig deler av venterom/kaihus, muligens også hagegjerdet.
- Fra tidligere år gjenstår også planer om lufteluker i kjellerbua. Dette har vært lagt til side til
fordel for kledning av vegger. Tiltaket bør kanskje vurderes på nytt, ettersom det har gått
lang tid.
- Tar kontakt med Røde kors for å se om vi får til førstehjelpskurs til sommeren.
- Påfyll av jord i Hagen. Prosjektet viste seg vanskelig å dra i gang, og etter hvert kom det
signaler fra Fylkesmannens miljøvernavdleing om at det ikke burde tilføres masse fra steder
utenfor Skålvær. Prosjektet har fått utsettelse til høsten 2020, og man ser på ny
framgangsmåte, med flytting av lokal jord med innleid gravemaskin.
- Gapahuker nær Dammen har vært planlagt en tid. Det har vært en del usikkerhet når det
gjelder å skaffe til veie utstyr, men prosjektet er ikke opppgitt.
- På hogstflaten omkring Dammen er det ennå et visst behov for rydding av diverse treverk.
- Styret har vurdert å få satt opp et skur for å huse klipperedskaper og vogner/trillebårer.
Utstyr ruster og skades av å stå ute i regnet. Kjellerbua er grei som vinteropplag, men det
faller upraktisk å kjøre ut og inn skitne maskiner mellom hver gang bua brukes.
- Det er ønskelig å lage et manuskript som kan brukes ved guiding, uavhengig av hvem som
gjør jobben. Formannen har en plan.
- Produsere eller kjøpe nye benker/krakker til Hundtuva og Flagghaugen. Gammelt utstyr har
råtnet. Vi ser på hva som kommer i salg på våren.
- På lang sikt kan man ønske å lage en havnepromenade fra flytebrygga til hurtigbåtkaiet.
Gjenskaping av lysthuset i Hagen kunne vært et fint prosjekt. Skisser foreligger, men
foreløpig ingen konkrete planer.

Sandnessjøen mars 2020 – for styret

