
Årsmelding 2022
Styret har bestått av:
Arnt J. Johansen – formann
Håvard Olsen – nestformann
Deanne Hansen – sekretær
Ingvard Johansen – kasserer
Torgunn Grønnevik – styremedlem
Jon-Kåre Olufsen – 1. varamedlem
May Britt Jensen – 2. varamedlem

Det er holdt tre styremøter som behandlet 13 saker i meldingsåret.

Årsmøte, medlemmer, økonomi og årsmelding.
Årsmøtet ble holdt onsdag 24. mars på Napoli restaurant, Sandnessjøen.
13 medlemmer var til stede. Økonomien er fortsatt meget god, med et betydelig overskudd i året 
som gikk. Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 95, mot 109 året før. Regnskapet følger 
kalenderåret. Denne årsmeldingen omhandler tiden fra 1. mars 2022 til årsmelding skrives i 2023.

Nettside og annen informasjon
Nettsiden har nå vært drevet i 12 år. Innholdet har vokst slik at vi å er over på en dyrere årsavgift enn de 
første 10 årene. Vi har for tiden en sponsor som dekker inn litt av utgiften. Det er i meldingsåret lagt ut 21 
nyheter, og noen nye bilder. Digital modell og film om Skålvær i 1890-årene har vært presentert for 
besøkende grupper flere ganger. Brosjyren «Velkommen til Skålvær» er det fortsatt mye igjen av, men kan 
fortsatt deles ut. Det er ting som tyder på at det er levert dobbelt så mange som var bestilt og betalt. 
Informasjon og fortellinger ved guiding av besøkende bidrar også til å spre kunnskap om Skålvær.

Velkjent situasjon i sommersesongen.

Kommunikasjon med kommune, fylke mm.
Mars 2022
Melding på kundeservice reisnordland.no med merknad om varierende tidspunkt for anløp av Skålvær på 
søndagskveldene. Båtførere mener at signalanløp kan gjøres i den rekkefølge som synes hensiktsmessig på 
hver enkelt tur.



Brev til samferdselsansvarlig i Alstahaug kommune, TTS Brønnøysund og Nordland fylkeskommune. Ønske
om anløp av Skålvær søndag på sørgående formiddagstur i sommerruten. Også gjentakelse av oppfordring 
om båtanløp onsdag i påskeuken og onsdagen før Kristi himmelfart. 
Brev til rådmannen med oppfordring med anmodning om at inntekter som har tilknytning til Skålvær 
kommer stedet til nytte. Aktuelle eksempler er inntekt fra tanghøsting 2018 og salg av butikken i 2021. Det 
fantes en tidligere lovnad om at inntekter generert av Skålvær, skulle komme Skålvær til gode. Men det har 
ikke lykkes å finne ut om dette er et vedtak i kommunen.
Brev til kommunen angående kommunale tjenester som blir fakturert men ikke utført. Gjelder renovasjon og
feieavgift. Presisert at det ikke er avfallsselskapet som har det overordnete ansvar for betingelsene, men 
kommunen selv. Påfølgende diskusjon på mail og telefon, men kommunen vil ikke instruere SHMIL 
angående utførelse av renovasjon. Fra feievesenet er det tidligere gitt beskjed om at avgift kan innkreves selv
om tjenesten ikke blir utført.
Spørsmål til kommunegartner om muligheten for å fjerne to trær i hagen for å skaffe lys inn på plenen igjen.
Gjelder et ødelagt tre midt i hagen og selje på hjørnet som er blitt i største laget. Svar ikke kommet, men ny 
kommunegartner er ansatt, og vil etter hvert bli gjort kjent med forholdene i Skålvær.
Innledende kontakt med fungerende kultursjef angående Styret for Skålvær friluftsområde.

April 2022
Kontakt med Eltel og Telenor angående fjerning av gammel telefonlinje. Svarene som framkommer tyder på
at en ikke kan forvente aktiv innsats fra Telenor for å fjerne linjer.
Mai 2022
Ny kontakt med Nordland fylkeskommune angående feil i rutetabell for vinterruten og variasjoner  i 
anløpstid og anløpsrekkefølge på søndager. Rutetabell delvis rettet.
Svar fra SHMIL angående renovasjon for hytter og fritidsboliger. Hovedbudskapet er at det ikke er planer 
om å etablere oppsamlingspunkt i Skålvær. Nærmere forklaringer på nettsiden.
Møte. Den 16. mai hadde formannen et møte med fungerende kultursjef og orienterte om Skålvær og de 
oppgaver velforeningen pleier å påta seg, og økonomiske forhold i den forbindelse. Dette som en 
forberedelse til besøk i Skålvær 2. juni.
UKL møte. Den18. mai deltok to fra velforeningen på UKL møte i Hestøysund. Omhandlet skiltplan for 
turstier Hestøy-Blomsøy. Skålvær skal opp som eget tema i 2023. 
November 2022
Møte. Formannen i kort møte med kommunen 4. nov angående skjemaer og rapporter for UKL-midler. 
Videre litt angående skiltplan for UKL området. Oppgradering av stier og veier, og litt om pågående  
innsamling og registrering av stedsnavn i Alstahaug kommune. Ferdigmeldinger og opprydding i søknader 
om UKL-midler.
Samferdsel. Formannen deltok på samferdselsmøte 9. nov mellom Nordland fylkeskommune, Alstahaug 
kommune og brukere av diverse ruter på Helgeland. Ønske om bedre vinterrute for Skålvær ble lagt fram i 
samtale med representant for NFK. Ønsker ble hørt og forstått. Resultat er etterlyst hos samferselskomiteen i 
Alstahaug. Men ingen hadde hørt noe så langt.
Skålvær friluftsområde. Møte i Styret for Skålvær friluftsområde 12. des på initiativ fra kultursjefen. 
Johanne Markvoll og Ragna Gunn Bye var også til stede. Forslag til forvaltningsplan for de fire kommende 
år ble gjennomgått og en del punkter ble presisert og justert. 

Februar 23
Båtruter. Oppfølging av høstens forespørsel om forbedring av vinterruten etterlyst i mail direkte til NFK.
Det kom da raskt svar tilbake. Saksbehandler beklaget at saken ikke er vurdert, og det ble lovet å se på vår 
henvendelse i uke 8/23. 

Reisende 2022
I året 2022 var det 132 anløp av rutebåt,
med til sammen 420 passasjerer.
Tallene for 2021 var hhv 139 og 380.

Båtanløp i Skålvær i vintermørke



Utførte praktiske ting av mindre omfang.

Mars 2022
Reparert mindre skade på kaikant.
April 2022
Reparert takrenne på kaihus.
Mai 2022
Reparert vindu på venterommet.
Oktober 2022
Hjelp med frakt av kirkevinduer til kai.

Dugnad av større omfang.

April 2022
Hagen raket, og startet pussing av bord og benker.
Mai 2022
Høyttrykkspyling av kai og platting.
Fjernet oppvoksende grantrær i fjøsruin.
Juni 2022
Påbegynt reparasjon av Tielbürger slåmaskin. Stell av Husqvarna
gressklipper. Mottatt og montert ny skiveslåmaskin, som viste seg å ha konstruksjonsfeil.
Grundig reparasjon av den gamle Tielbürger slåmaskinen. Påbegynt tidligere, men fullført 9. juni. 
Vedlikehold på Husqvarna plenklipper og annet utstyr. Betydelige arealer på sletter og bakker ble  slått 10. 
juni, og dagene deromkring. I tillegg ble gras på kirkegården klippet.
Hagestakitt høytrykkspylt 25. juni. 
Påbegynt oppretting av vei. Grus kjørt ut og planert på strekningen langs hagegjerdet.
Juli 2022
Hurtigbåtkaien smurt med impregnering.
Oktober 2022
Lagt grus på en bit vei langs restene av fjøsen. Et dreneringsrør lagt ned. Arbeidet avsluttet for å unngå 
kjøreskader på bløt jord.
Forskjellige tidspunkt 2022
Bekjemepelse av veitistel. Plenklipping hage og veier.

Gruskjøring i oktober 2022



Besøk etter avtale.

Torsdag 2. juni. Gruppe med pensjonerte lærere og deres innbudte. Med var også representanter for 
kulturetaten i Alstahaug og nyansatt organist. Til sammen 23 gjester.
Fredag 1. juli. Kajakkgruppe med svenske deltakere. 10 personer ledet av Ove Tømmervik.
Lørdag 23. juli. Omvisning av privat selskap på skjærgårdstur. Ca 20 personer.
Søndag 24. juli. Skålværdagen/kirkesøndag. Arrangert i samme stil som tidligere år. Gudstjeneste kl 12.00
og deretter salg av kaffe, vafler, pølser mm fra Kjellerbua. Noe guiding i kirke, på Hundtuva og i 
gårdsområdet. M/S «Himmeltind» fra Sandnessjøen og Herøy med 31 passasjerer, private båter med ca 30 
personer, samt ca 25 tilstedeværende fra før. Ca 70 personer tok turen til kirken. Været var pent, faktisk 
første dag med oppholdsvær på et par uker.

Planer og ønsker for sesongen 2023.

- Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde som tidligere år. I tillegg så mye av nærliggende sletter
og bakker som man rekker med frivillig innsats. Og med tanke på hvor mye man får i økonomisk 
kompensasjon.
- Være vertskap og medarrangør på kirkesøndag, som blir 16. juli i år. 
- Stille med omvisning og noe tilrettelegging på forespørsel ved andre besøk. Betinget av at frivillige har 
anledning og kapasitet. Nordnorsk pensjonistskole besøker Skålvær tirsdagene 6. juni og 4. juli. Løkta 
museumsforening antyder besøk mandag 12. juni.
- Delta i dugnadsarbeid når og hvis tiltak nevnt i forvaltningsplan settes i gang.
- Ta vare på venterom og toalettrom. Sørge for at toalett blir vinterstengt litt tidligere enn i 2022.
- Lotteri gjennomføres som tidligere år.
- Mer omfattende utdeling av brosjyren «Velkommen til Skålvær»
- Fortsette forsterking av vei videre sørover mot kirkebakken. Det er søkt om UKL-midler til prosjektet, som 
er registrert som toårig. Det er fortsatt mulig for huseiere å kjøpe en del grus av velforeningen.
Punkter på dugnadsliste fra 2022 som ikke er utført eller fullført bør følges opp så langt det er mulig.
- Gå videre med beregning av kostnader for strømkabel til flytebrygga, kjellerbua og hagen.
- Praktiske gjøremål som har vært påtenkt eller planlagt i mer enn tre år, og ikke har kommet i gang, regnes 
som forfalt. Disse kan hvis behov og interesse er til stede gjenopptas gjennom nye vedtak.
- Ideen om havnepromenade, fra flytebrygga til hurtigbåtkaien er blitt blåst liv i på nytt. I skrivende stund 
jobbes det med å få til et møte med nødvendige personer i kommunen, for å finne videre framgangsmåte.

Det er fullt mulig at det kan dukke opp aktiviteter som ikke her er nevnt. Enten når uforutsette ting skjer, 
eller gode ideer dukker opp. 



Her behøves det maling

Et par småting utenfor velforeningens arbeidsområde:
En TELLTUR post er plassert på Hundtuva. Antall besøkende/registreringer er ukjent.
Tre Geocaching punkter som er plassert på Skålvær har ingen registreringer i 2022.

Sandnessjøen februar 2023
for styret

formann

Gjort er gjort – og spist er spist. Takk for denne gang!


