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Statusrapport fra Velforeningen høsten 2014 
 

 
En flott og begivenhetsrik sommer er over og det samme er snart høsten og vinteren nærmer 

seg raskt. 
 

Når det gjelder sommerens aktiviteter og begivenheter viser vi til velforeningens hjemmeside 
www.fugloy.no som har fyldige reportasjer av aktiviteten og livet på øya. 

 
I sommer og utover høsten har vi utført alle de oppgaver som var planlagt, og styret takker de 

av medlemmene som har bidratt for flott dugnadsinnsats til fellesskapets beste. 
 
 
 
•  

� Siden årsmøte i mai har styret avholdt 2 styremøter hvor saker fra årsmøte er 
behandlet og de aller fleste effektuert. 

 
� Garasjeprosjektet er ferdig, og her har velforeningen fått et velegnet lokale for 

innendørs oppbevaring av foreningens eiendeler.  
 

� Brannsmekkerne er kommet til øya og de fleste medlemmene som har bestilt og 
betalt har hentet sine. Styret anmoder de som enda ikke har betalt og hentet sin 
brannsmekker om å gjøre det raskt da velforeningen har forskuttert dette kjøpet.  

 
� Når det gjelder kommunikasjon har styret i velforeningen kontakt med Gildeskål 

kommune for å beholde og forbedre båtrutene. Det er som de fleste vet mange rykter 
om endringer både når det gjelder Helgelandsekspressen og Elias Blix 2, men ingen 
ting er konkret.  Styret vil i den grad det er mulig søke å påvirke en eventuell 
prosess slik at Sørfugløy kommer styrket ut når det gjelder anløp til og fra øya. 

 
� Sørfugløy velforening har i ca ett og et halvt år hatt søknader om økonomisk støtte 

inne i Gildeskål kommune og Nordland fylkeskommune. Det har ikke vært like 
enkelt å oppnå god kontakt og der igjennom god behandling av våre søknader, men i 
høst etter mye om og men, mottok velforeningen kr 30.000,- i bidrag fra Gildeskål 
kommune. Noe styret i velforeningen er svært takknemmelig for.  Imidlertid 
fortsetter styret å jobbe med både Gildeskål kommune og Nordland fylkeskommune 
når det gjelder økonomisk støtte til foreningens arbeid og prosjekter.  
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� Når det gjelder oppgraderingen av gulvet på ungdomshuset som ble vedtatt på 
årsmøte i mai så har en av foreningens medlemmer påtatt seg denne oppgaven, og 
styret ønsker jobben utført i løpet av våren 2015. 

 
� I forbindelse med at andre på øya skal ha sine kaier oppgradert /reparert i høst 

ønsker styret at også dampskipskaia får et faglig ettersyn og om mulig nødvendig 
reparasjon utført. 

 
� Styret ønsker nok en gang å takke for positivt engasjement og håper vi i fellesskap 

fortsatt kan arbeide for et trygt og godt miljø for alle som er glad i øya. 
 

� Til slutt vil styret rette oppmerksomheten på foreningens hjemmeside 
www.fugloy.no her finner medlemmene ”alt” av informasjon om styrets arbeide, 
styrereferater, aktuelle hendelser og mye mye mer.  

 
 

 
 
 
 
 

Sørfugløy oktober 2014 
Styret i velforeningen  

 


