Årsmelding for 2015
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
Jon Vestvik, 2. varamedlem
Einar Mørch har vært revisor
Valgkomiteen har bestått av Finn Grønnevik (leder), Harry Ludvigsen og Kåre Hansen.
Medlemmer
I 2015 hadde foreningen 136 medlemmer mot 129 året før. Årlig medlemskontingent har vært uforandret for
voksen og barn, henholdsvis 75 kroner og 30 kroner.
Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble holdt onsdag 25. mars om bord på «Gamle Helgeland» ved kai i Sandnessjøen. 15 medlemmer
var til stede. Årsmeldingen omhandler foreningens drift mellom årsmøtene. Regnskapet følger kalenderåret.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen er fortsatt meget god. De største inntektene er lotteriet, medlemskontingenten,
grasrotmidlene, salg på kirkesøndagene og kulturmidlene. Foreningen har forpliktet seg til å gi tilskudd til
flytebrygge og granhogst, men det kommer ikke på regnskapet for 2015.
Nettside og informasjon
Nettsiden har fungert nokså likt med tidligere år. Økningen i besøkstallet har flatet noe ut, men passerte i
femte driftsår 20.000. Det er solgt annonseplass for 3000 kroner i 2015, og det er gjort avtale med samme
sponsorer for kommende år. Det har kommet få bidrag i form av bilder og annet innhold, med unntak av det
som kom fra Skålvær brygge, og noe kirkestoff. Det har ikke vært produsert nyheter på papir.
Styremøter og andre møter
Siden forrige årsmøte er det holdt tre styremøter og behandlet 14 forskjellige saker. Foruten styremøtene har
formannen deltatt på samlinger angående forvaltning av Utvalgte kulturlandskap, og hatt samtaler med
kommunen og SHMIL angående hytterenovasjon, og kontakt med kirkekontoret i forbindelse med
Skålværdagen. Det har vært et møte i Styret for Skålvær friluftsområde der også forrige formann var med,
mest på grunn av arbeidet med digital landskapsmodell. For øvrig, og særlig i forbindelse med fullføring av
flytebryggeprosjektet, har forrige formann vært en betydelig støttespiller.
Gjennomførte tiltak og dugnad i 2015
Året 2015 har vært noe spesielt når det gjelder prosjekter og dugnadsarbeid. Mye oppmerksomhet har vært
rettet mot flytebrygganlegget, og det har vært noe mindre virksomhet på andre områder enn de siste årene.
Flere av de mest ivrige dugnadsfolkene har vært opptatt med å bygge og legge ut flytebryggene. Samtidig
har tre personer i fellesskap fått et nytt sjøhus ferdig før vinteren.
Veien opp til kirken, og arealer nær veien og Hagen har vært klippet og stelt minst like bra som før. Mot
slutten av sesongen fikk Skålvær utplassert en ny Tielburger slåmaskin. Når det gjelder turstien så er det satt

ut nye benker/bord på Ytterlodden og Langskåran, og turkartet på kaihuset er fornyet. Det er i tillegg
kommet fem sett bord med benker i havneområdet. Disse er sponset av Helgeland Sparebank. Kaiet ble
vasket før Skålværdagen. Problemer med trykkpumpe til toalettet ser ut til å være løst.
Arrangementer og spesielle besøk
Første besøk av en større gruppe skjedde allerede i midten av april, da en gruppe konfirmanter fra
Sandnessjøen var på overnattingstur. Ekteparet Falch var vertskap, og sørget for et utvalg av aktiviteter. Alt
fra studier av fjæremark til en stemningsfull andakt i kirken.
Tidlig på sommeren var «Gamle Helgeland» innom Skålvær med et privat reisefølge som feiret
fødselsdager. Velforeningen stilte med omvisning og tilrettelegging. Skålværdagen ble holdt søndag 26. juli.
Været var bra og det var ca 120 tilreisende med «Gamle Helgeland» og private båter. Programmet var svært
likt tidligere år, med gudstjeneste, omvisning, servering og musikalske innslag. Dette var også første
offisielle bruksdag av flytebrygga. Også i år ble det holdt en «gjestegudstjeneste» i Skålvær. Den 6.
september var det Vega menighet som ankom med 48 personer i leid skyssbåt. Velforeningen stilte også
denne gangen opp med kaffe og vafler, for anledningen i Kjellerbua på grunn av noe tvilsom værmelding.
Etter denne gudstjenesten ble tidligere kirketjener P. Jonasos fortjenestemedalje overrakt til Skålvær kirke.
Innimellom de større besøkene var det en viss tilstrømming av folk som besøkte Skålvær med private båter,
deriblant en del kajakkpadlere. Den nye flytebrygga, og pent vær i august, førte til en merkbar økning i
båttrafikken mot slutten av sommeren.
Dendrokronolog Johannes Heir fra Steinkjer besøkte i juli Skålvær kirke. Dendrokronologi er en metode til å
fastslå når og hvor en tømmerstokk har vokst ut i fra mønstret i årringene. Prøver ble tatt, og resultatene
viste som forventet at tømmeret stammer fra området omkring Steinkjer. Men tømmeret så ut til å være litt
eldre enn før antatt. Kirketjener og medlemmer i velforeningen tok i mot Heir og medhjelper.
Området Blomsøy-Hestøy og Skålvær fikk status som utvalgte kulturlandskap i 2009. Det har i 2015 vært
arbeidet med en tiltaksplan angående ferdsel og informasjon for disse områdene. Det er laget en rapport av
Helt Grønn arkitektur og landskap v/Håkon Bø. Arbeidet ble ledet av skogbrukssjef i Alstahaug, Ragna
Gunn Bye, med bistand fra rådgiver Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland. For å gjøre seg kjent med
forholdene på Skålvær var Håkon Bø og Arne Farup på en omfattende befaring på øya. En kveld ble brukt
på turstien og utmarka. Etter overnatting på Hansihåjen ble formiddagen brukt på det sentrale gårdsområdet.
De to ble guidet rundt av Arnt og Nils. De sistnevnte har også fulgt møtene som har vært holdt i Hestøy og
Sandnessjøen. De to gjestene synes å ha fått med seg svært mye informasjon, og har lagt mye inn i rapporten
som mulige ideer og tiltak. Landskapsgeograf og fotograf Oscar Puschmann har også besøkt Skålvær. Hans
spesialitet er å ta nye foto, og sammenligne med bilder for en del år siden. Særlig oppmerksomhet har han
fått for dokumentasjon av gjengroing i kulturlandskap.
Samferdsel
I året som har gått har det ikke vært omlegging av rute 18-172. Den viktigste endringen er at Boreal igjen
har overtatt etter å ha vunnet anbudet på ruten. Som kjent har vi en dårlig vinterrute, men en spesielt god
sommerrute med svært mange muligheter for dagsbesøk og øyhopping i området. Et problem er mangel på
markedsføring fra Nordland fylkeskommune. Alvorlige feil i NFKs reiseplanlegger på nett, gjør at mange
reisemuligheter ikke kommer fram. Styret i Skålvær velforening har påpekt dette, og en rekke andre forhold
som er med å svekke ruteopplegget, i et brev utsendt i november. Brevet ble sendt til en rekke mottakere
som har med samferdsel å gjøre. Tilbakemeldingene har ikke vært mange, men noen av våre argumenter er
blitt brukt på reiselivskonferanse i vinter, og er svart på av en kvalitetsansvarlig for samferdsel i Nordland
fylkeskommune. Det er på gang et større opplegg for å omorganisere hurtigbåttrafikken i Nordland fylke, og

styret vil fortsatt følge opp og komme med innspill der det er mulig. For Skålvær gikk antall reisende ned
med 9,4 prosent sammenlignet med 2014, mens antall anløp var et av de høyeste på 30 år.
Fjerning av sitkagran
Etter mislykket forsøk på finansiering av hogst i 2013-2014, er nå saken tatt opp på nytt. Det er noe penger
tilgjengelig, men foreløpig ikke tilstrekkelig. Alstahaug kommune er inne i en ny søknadsprosess, som vil
være avgjørende for om dette blir gjennomført.
Skålvær som utfartsmål
Skålvær er etter hvert blitt et kjent utfartsmål, særlig for båtfolk på tur i øyriket. Det blir spennende å se hvor
utviklingen blir etter at flytebrygga kom på plass. Erfaringene fra sensommeren 2015 viser at det har vært et
etterlengtet anlegg. Skålvær ble med på Telltur-ordningen i 2014.
Planer for 2016
Styret har til hensikt å få gjennomført følgende tiltak og planer:
- Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde i tråd med tidligere praksis. Bærbusker må
klippes for å komme til gjerdet for rengjøring og eventuell maling. Det er også et ønske om å utvide
det området som slåes og få slettene nær hovedveien slått på et tidligere tidspunkt enn før.
- Være vertskap og medarrangør på kirkesøndagen (planlagt 17. juli), og stille med omvisning og noe
tilrettelegging på forespørsel ved andre besøk. Det er planlagt en konfirmanttur 1.-2. april etter
samme opplegg som forrige år. Avhenger av enkeltpersoners velvilje.
- Medvirke ved tiltak som blir satt i verk med grunnlag i rapporten og ferdsel og bruk av Utvalgte
kulturlandskap. Det kan eksempelvis være supplerende skilter og merking. Det er i det hele tatt et
stort utvalg ideer å ta av.
- Reparere veikanter/grøfter etter siste års våndskader.
- Markering av foreningens 25 års jubileum. Muligens en hagekveld der man særlig innbyr folk fra
naboøyene til et hyggelig samvær.
- Oppfølging av planer for 2015, nevnt i forrige årsmelding, og som ikke ble gjennomført av
forskjellige årsaker.
Styret for Skålvær friluftsområde
Styret ble opprettet av kommunen i 1997, og er et samarbeidsorgan mellom kommunen, kirken og
velforeningen. Velforeningens formann er leder, og det er en representant for kultursektoren, og en fra
Alstahaug kirkelige fellesråd. SF tar seg an anskaffelser og økonomiske forhold ved tiltak der fylke og/eller
staten gir tilskudd, og har til nå hatt en egen økonomisk styring. Det er kommet signaler fra
administrasjonen i Alstahaug kommune at denne økonomien bør bli en del av det ordinære
kommuneregnskapet.
Takk for innsatsen
Styret takker medlemmer og andre bidragsytere for innsats og medvirkning i året som gikk. Selv om
flytebryggeprosjektet med kai og sjøhus er delvis en privat affære, har de som har gjennomført dette tilført
Skålvær en stor verdi.
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