Sjøgatas Vel
Årsmelding 2016
Styre og utvalg
Årsmøtet i 2016 ble holdt 5. oktober på Lydiabrygga. Valgene på årsmøtet
resulterte i følgende sammensetning av styret:
- Styremedlemmer for 2 år: Dag Utnes, May Elin Johansen og Hans
Pedersen (gjenvalg)
Heidi Ånes (på valg i 2017)
- Styremedlem for 1 år:
Sigurd Clausen (Gikk inn i styret midt i
perioden for Ann Kristin Børstad.)
- Styreleder for 1 år:
Dag Utnes (avløste Hans Pedersen)
-

Varamedlemmer for et år:

Per Einar Steinrud og Rune Krutå (gjenvalg).

-

Revisor for 2 år:

Harry Nicolaysen (gjenvalg)

-

Valgkomité

Lovise Steinrud (på valg om 2 år)
Bodil Nystad (på valg om 1 år)
Per Christian Enger (på valg i år)

Reidun Kismul og Sigurd Clausen ble valgt til å underskrive protokollen.
Alle valgene var enstemmige.
Vedtektene
I tråd med vedtak på årsmøtet i 2015 om å vurdere vedtektene om valg fremmet
styret forslag til justering av vedtektene på dette punktet, som ble enstemmig
vedtatt:
Styret består av 5 medlemmer. Leder velges separat for 1 år.
Resten av styret konstituerer seg etter årsmøtet. Antall
varamedlemmer bestemmes av behov for kapasitet i styret.
Valgkomitéen har tre medlemmer som velges for 2 år, slik at
et av medlemmene er på valg hvert år.
På dette grunnlaget ble styret pålagt å lage ny tekst til vedtektene, som legges
fram for årsmøtet i 2017.
Sjøgatastiftelsen
Sjøgatas Vel har ellers 2 representanter i styret for Sjøgata 47; Sjøgatastiftelsen.
May Elin Johansen og Hans Pedersen er valgt av styret til å representere
Sjøgatas Vel. Vefsn kommune har en representant (Franziska Wika). Huset
nyttes som gjestehus i regi av Kulturverkstedet.

Sjøgata Vern og Utvikling
Sammen med Vefsn Museums- og Historielag har Sjøgatas Vel har en
representant i styringsgruppen for Sjøgata Vern og Utvikling. Ved etableringen
av prosjektet var det Ann Kristin Børstad. Da hun flyttet gikk Heidi Ånes inn i
hennes sted. Vara er Svein Severinsen fra Vefsn Museumslag.
Referansegruppen for ny reguleringsplan
May Elin Johansen har vært SVs representant i referansegruppen for
kommunens arbeid med ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Gruppen hadde
et møte i 2016.

Aktivitet i løpet av året
I 2016 har styret for Sjøgatas Vel hatt 6 styremøter. Ved konstitueringen av styret
etter årsmøtet ble May Elin valgt til nestleder, Hans Pedersen til sekretær og
Heidi Ånes til kasserer. Styret har i løpet av året tatt initiativ til sosiale
arrangement, praktiske tiltak og fremmet saker som er viktig for
videreutviklingen av Sjøgata-området. Det er særlig grunn til å framheve
følgende tiltak:
Faste arrangement
Ryddedugnaden
I år var ryddedugnaden lagt til lørdag 29. april kl.15.00 – og annonsert på vanlig
måte med infoskriv i postkassene. Også i 2016 hadde mange ryddet rundt eget
hus i forkant av dugnaden. En fin gjeng møtte opp til innsats.
Svein Harald stilte med traktor og fraktet avfallet til oppsamlingsplassen ved
Sjøgata 21– der kommunen hadde stilt opp en lastebil. Ragnhild og Johanna
stekte også denne gangen vafler på Lydiabrygga til dugnadsgjengen!
Høstfesten
«Høstfesten» ble av ulike grunner utsatt til i februar inneværende år.
Juleverkstedet
«Gammeldags Jul» ble avviklet 4. desember. Det var 46 barn og 40 voksne
deltakere. Også i 2016 ble et fint arrangement – som fulgte det vanlige
opplegget: Vefsn Museum stiller med lokalet, Husflidslaget står for
barneaktivitetene, mens Sjøgatas Vel står for klargjøring av lokalet og
bevertning (vafler, saft/kaffe/te og risengrynsgrøt).
18 personer fra Sjøgatas Vel, 2 fra Vefsn Museum og 10 fra Husflidslaget. Bodil
Nystad var som vanlig «sjef». Mat: grøt med mandel, vafler, saft, kaffe, te,

pepperkaker, gløgg. Musikk: «Knut sine høner» i år som tidligere. Besøk av
Sjøgata-nissen, delte ut godteposer til ungene.
Utgifter bevertning, julegotter, annonse og materiell (til Husflidslaget) utgjorde
kr. 6.636, mens inntektene beløper seg til kr. 8.650 (102 betalende). Det ga et
overskudd på kr. 2014.
Sjøgata Vern og Utvikling
Sjøgata Vern og Utvikling ble konstituert: 28.04.16. Styringsgruppen består av
Jann Arne Løvdal, leder (Vefsn kommune), Sten Rino Bonsaksen (Helgeland
Museum) og Heidi Ånes (Sjøgatas Vel/Vefsn Museumslag), med Svein
Severinsen som vara.
Hans Pedersen er engasjert som prosjektleder, mens Helgeland Museum har
påtatt seg ansvaret for regnskapsføring og andre merkantile oppgaver.
I 2016 ble det tatt flere viktige initiativ for tiltak i Sjøgata-området. Se vedlagt
Årsmelding for 2016.
Sjøgata 37
Vefsn kommune vedtok i 2016 å selge Sjøgata 37. I den forbindelse tok SV et
nytt initiativ for å sikre brorparten av tomten til etablering av en «historisk
hage» / «bestemor-hage». Planutvalget sluttet seg til forslaget og vedtok å skille
ut 2/3 av tomten til formålet. Sjøgata-prosjektet fikk ansvar for å opparbeide
hageanlegget – og engasjerte Lundmo planteskole og Andås gartneri for
formålet. Men sendrektighet i administrasjonen i kommunen, kunne ikke de
praktiske arbeidene settes i gang før frosten satte inn. (Foreløpig er det bare
fjernet trær og busker som skal erstattes.) Sjøgatas Vel og Helgeland Hagelag v/
Inger Hvidsten har sagt seg villig til å delta i stell av hagen når den står ferdig.
I forbindelse med salget vurderte SV å kjøpe eiendommen for å sikre rekrutering
av beboere som ønsker å bidra til realisering av de ideelle målsettingene for
verneområdet. Det ble imidlertid realisert uten SVs medvirkning!
Uro til sjenanse
I god tid før kommunens behandling av skjenkebestemmelsene ble det sendt
brev om behovet for å dempe støy fra serveringsvirksomhetene i Sjøgataområdet – der det bl.a. ble henvist til bestemmelsene for skjenkebevilgninger i
Oslo som et forbilledlig eksempel. I ettertid ble det klarlagt at brevet av en eller
annen grunn ikke ble tatt med i saksbehandlingen ved revideringen av
skjenkebestemmelsene.
Det ble derfor sendt en ny henvendelse til Omsorgsutvalget om saken – og tatt
direkte kontakt med flere politikere. Dag og Hans fikk i sin tur møte

Omsorgsutvalget. Da henvendelsen omsider kom opp til politisk behandling, ble
den ikke tatt til følge.
Det hører ellers med i bildet at flere av husene i naboskapet til serveringsstedene
er utleieboliger med til tider stort gjennomtrekk. Flere av de aktuelle beboerne
viser liten interesse for å delta i arbeidet med å videreutvikle Sjøgata-området.
Dette representerer en utfordring som huseierne og serveringsstedene bør ta et
større ansvar også med dagens bestemmelser.
Ny reguleringsplan
I forbindelse med det forestående arbeidet med ny reguleringsplan for Sjøgataområdet har styrelederen hatt dialog med Hilde Prestbakk (Mosjøen Torg) og
Svein Harald Haustreis (Sjøgata Næring og Miljø) om trafikkmønstret i Sjøgata
og sentrums-området. Det er et ønske om å finne fram til løsninger som alle de
aktuelle partene kan gå innfor, for på den måten å være med å legge premisser
for planarbeidet.
I styrets diskusjon om saken var det ingen prinsipielle innvendinger mot at
Strandgata på visse vilkår åpnes for trafikk. Det er heller ingen absolutte
innvendinger i styret mot en begrenset trafikk i Sjøgata: for eksempel kjøring til
eiendommene. Det ble videre foreslått at det bør være et absolutt krav om at
Sjøgata stenges for gjennomkjøring mellom kl. 23.00 og 06.00.
Justering av trafikkmønstret i sentrum vil bli et av de viktige temaene i den
offentlige diskusjonen om reguleringsplanarbeidet som administrasjonen har satt
i gang.
Lokal leverandør
For å sikre lokal leverandør av vinduer til verneområdet ble det satt i gang
arbeid for å finansiere kjøp av en fres til verkstedet til Torstein Brandth. Tiltaket
ble imidlertid realisert ved at en så godt som ny fres fra MRK-senteret ble gitt
som gave fra Mosjøen videregående skole.
Flytebryggene og benkene
Dag har som tidligere år hatt ansvaret for å få ut benkene og administrere utleien
av flytebryggene. Flytebryggene hadde i 2016 vinteropplag inne i Pålgarden – et
opplegg som ikke var helt heldig pga. all isen som samler seg der.
Dag utfører et stort arbeid som han mottar et symbolsk honorar for. I 2016 fikk
han som tidligere avløsning til innkreving av «havneavgift» av Heidi ved fravær
– bl.a. under Tiendebytte. I samarbeid med Sjøgata Næring og Miljø er det satt
inn en annonse i Båtmagasinet for flytebryggene.
Store og små utfordringer

I løpet av året har styret holdt seg orientert seg om en rekke andre forhold uten
at det resulterte i konkrete tiltak i 2016. Det gjelder for eksempel utviklingen av
Sjøgata vern og Utvikling, finansieringen av Mjaavatn-prosjektet og initiativ fra
Kulturverkstedet for å vitalisere Alrunen og Galleriet. På samme måte har styret
satt søkelys på behovet for vedlikehold av gatelysene, opprusting av utearealene
og flere avfalls-dunker i nordre del av verneområdet.
I det hele tatt er det mange varierte oppgaver å arbeide videre med for Sjøgatas
Vel i tiden framover.

