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Vi takker Coop Helgeland for 

sponsorstøtten!

”En sommar e forn, det e haust uti fjorn. Og i fjæra står 
vinntern og veinnte” (Arvid Hanssen) 

Så sant, så sant, men jammen går vi ei vakker tid i møte – 
spesielt hvis værgudene står oss bi med klarvær og fine 
dager. Fargene i skogen er fantastiske, lufta er klar og litt 
kulde gjør at den føles renere å puste i!! Selv om gradstokken 
smått kryper ned mot null, kan vi enda høste tyttebær og 
kantareller hvis vi tar turen i marka. Har du smakt sprøstekte 
kantareller med salt og pepper??? Bedre enn potetgull!! 
Kveldene blir nå lengre og plutselig må alle lyspærer skiftes, 
stearinlyslagret fylles og veden som er stablet og tørket er 
god å finne. Det er nå jammen en koselig tid........  

På Alteren går livet sin vante gang. Nye førsteklassinger har 
startet sin skolekarriere på Alteren skole – ei skole som etter 
x antall runder igjen er i gang med nytt skoleår. I bakgrunnen 
fortsetter jobben med et privatskole-alternativ, og vi har fått 
litt status fra interimsstyret.  

For å være i skarp rute til julebordssesongen og sørge for at 
julekjolen passer, er det planlagt oppstart av trimkvelder på 
Steinrøys en gang i uka. Bygda følger trendene og hopper på 
zumba-bølgen – og håper at mange møter opp (se egen 
informasjon). Om vi ikke er så spreke i lag, er det en fin 
anledning til å treffes. På Alteren har vi ingen ”naturlige” 
møtesteder, så vi må benytte enhver anledning til å møtes på 
eget initiativ. Kanskje du kan ta med strikkinga og strikke et 
par sokker som vi kan lodde ut på høstbasaren? God prat gir 
inspirasjon til mangt! 

Høstnummeret av Heimhug skal være i distribusjon ca 
1.oktober – vi håper alle får en flott høst og at dere tar dere 
tid til å nyte dagene med alle de inntrykk det er mulig å 
hente inn!  

Britt Nancy og Marion 

 

Eksklusivt kurstilbud – max 10 deltagere (først til mølla……) 
 

Lyst til å lære å bake flatbrød og møsbrømlefse??? 

Da har du en unik mulighet tirsdag og torsdag i uke 42 – nærmere bestemt 19. og 21.oktober.  

 

Det blir kurs i nevnte kulturbakst med Målfrid Bustnes.  

 

Kursavgift kr 500,00 pr pers. Avgiften inkluderer ingredienser til bakinga, samt kaffe i 

pausen.  

 

Som sagt: Max antall = 10 stk.  

 

Kontakt Marianne Sletten for påmelding på tlf 412 89 798.  

 
 

Heimhug utgis av: 

U.L. Daggry 

Alternesveien 1 

8616 Mo i Rana 

 

I redaksjonen: 

Marion Brun 

e-post: marion.brun@sismo.no 

tlf.: 977 39102 

og 

Britt Nancy Westgaard 

e-post: hovedlaget@uldaggry.no 
tlf.: 906 34943 

 

Hjemmeside: www.uldaggry.no 

 

Planlagt neste utgivelse: 

November/desember   

 

Opplag:  

100 (trykt utgave)  

180 (distribuert med e-post) 

 

 

mailto:marion.brun@sismo.no
mailto:hovedlaget@uldaggry.no
http://www.uldaggry.no/
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SMÅNYTT - KE’ SÅ SKJER? – SMÅNYTT – KE’ SÅ SKJER? 
 

Småbarnstreff for små Alteren-væringer, mandag 11.oktober kl 17.30! 

I vår startet UL Daggry opp småbarnstreff for alterenværinger i alderen 0-6 år på Alteren skole. 

Oppmøtet var over all forventning, og vi håper på å kunne gjenoppta suksessen nå som det går mot mørkere 

og kaldere dager. Vi prøver oss på et møte på Alteren skole mandag 11. oktober kl 17.30.   

Siden mange er opptatt på ettermiddagstid, vil vi rullere på hvilken dag vi møtes på. 

Er det noen sangfugler, eller turnere der ute? Hadde vært artig om noen kunne lede aktiviteter på 

småbarnstreffet. For eksempel ved å dele inn i grupper for sang, turn eller forming. 

Har du en idé, eller vet du kan hjelpe til på annet vis, så vennligst ta kontakt med Merete Soleglad 

på tlf: 958 18064. 

 

Høstbasar på Steinrøys, søndag 24. oktober kl 1700 

Så var høsten kommet, og det er basartid igjen! Vi ønsker velkommen til koselig og tradisjonsrik høstbasar 

på Steinrøys. 

Som vanlig blir det salg av snitter, kaffe og kaker fra kafeen. Det blir flere runder med åresalg og trekning 

i loddbøkene – som for tiden er på runde i bygda. Ta godt i mot loddselgerne! De som har vært med noen år 

vet at det blir maaaange fine gevinster til åresalget og loddtrekningen. Noen gevinster kjøpes og andre 

sponses av næringslivet. I tillegg håper vi at folk i bygda kan bidra med gevinster til formålet. Dersom du vil 

gi noe kan du enten ta med ditt bidrag når du kommer på basaren, eller du kan stikke innom/kontakte:  
 

Vi kan røpe at hovedgevinsten i år blir ”nyfødtdukke” utstyrt med seng/sengetøy og klær + bok med 

oppskrifter til dukkeklær. Velkommen til ei trivelig stund i lag med naboer og venner – litt underholdning 

blir det også!     Hilsen LAG 4. 

 

Julemesse på Steinrøys lørdag 13.- og søndag 14. november 

I fjor hadde vi en prøveordning der vi kjørte julemesse midt i uka. Det var også kafé med salg av kaffe, 

kaker og middag. Mange folk tok turen til Steinrøys for å handle julegaver og enda flere kom for å kjøpe 

seg middag – eller tok ettermiddagskaffen i lag med familie og naboer.  

 

I år blir konseptet å kjøre messe ei helg – med åpningstider: lørdag kl 11-15 og søndag kl 12-17. 

Det vil bli salg av div. sølvarbeid, smykker, lefser, rengakake og annen bakst, strikking, 

toving, søm og broderi, glasskunst, maling på glass og porselen m.m. Kafé med kaffe og 

kaker lørdag og søndag. I tillegg blir det middagssalg søndag. Om noen er interessert i å 

stille ut/selge sine produkter begynner vi å få det fullt, så ta kontakt snarest med Else M. 

Alterskjær på tlf 976 09076.  

   

Linjedans og Zumba på Steinrøys onsdager fra uke 41 

Hold av én dag i uka til trim med glimt i øyet! Vi satser på å få til seks kvelder – i første omgang – 

med både linjedans og Zumba. Vi har ingen utdannete instruktører, men satser på å hjelpe 

hverandre litt på linjedansen – slik som i fjor. Ferdig oppvarmet med linjedans og en fruktpause, 

fortsetter vi med Zumba på storskjerm – der vi følger instruksjonene til dyktige (og heftige!) 

eksperter. Her må man ikke være redd for ”å trå feil” for det går fort i svingene, og man blir 

garantert svett og lattermild!  

Zumba er en “effektiv dansebasert trening inspirert av Cumbia, Salsa og Samba”.  

Tid/sted: Steinrøys onsdager f.o.m. 13. oktober. 

Klokkeslett: 1815-1945 linjedans og 2000-2045 Zumba. 

50 kr pr kveld inkluderer frukt, kaffe og juice. Aldersgrense: 14 år. Ingen påmelding. 
 

Edel Aasen Lillealteren 17   Tlf. 995 01580 

 Britt Nancy Westgaard Alternesveien 1 Tlf. 751 62886/906 34943 
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Husker-du-kveld: 

En husker-du-kveld er underplanlegging. Konseptet fra i fjor er tenkt gjenbrukt, og informasjon 

vil bli distribuert når detaljene er klare.  
 

Linjedans på Steinrøys. Bortsett fra at bildet ikke er så klart… Så vakkert kan det se ut når 

man har lært litt, holder rekka si og følger med musikken. Kjempeartig! Faktisk så blir man litt 

svett også. Da må man skynde seg og ta pause slik at man 

ikke tar seg helt ut!  

 

Ikke vær redd for å komme i lag med oss når vi nå starter 

opp igjen! Se tid og sted – under ”Smånytt - Ke så skjer?” 

Det er ikke til å komme bort i fra at oppmøtet har vært 

kraftig dominert av damer/jenter. Men, det betyr ikke at 

det må være slik i fortsettelsen! Alle kan delta. Har du lyst 

har du lov! Uhøytidlig stemning hvor ingen er eksperter. 

 

 

Pubaften på Steinrøys 

Siste fredagen i mai ble det arrangert pubaften. I det flotte været kom noen syklende, andre 

gående og andre igjen kjørende (de fleste som påsittere..) Marion & co gjorde en strålende 

innsats for en trivelig kveld. De hadde bar med alle rettigheter samt salg av bl.a. varmrett fra 

kafeen. Litt (linje-)dans ble det også. En gjeng på blåtur tok turen innom Steinrøys ved midnatt. 

De var i fin stemning og bidro til at antallet gjester økte betraktelig.  

Kanskje ved en senere anledning kan man ha tema-pub-aften, for eksempel fotball på storskjerm, 

Melodi-grand-prix på storskjerm. Har du gode forslag? 

 

Idrettsgruppa 

Planlagt kulturvandring er utsatt til neste år av ulike grunner. Ellers kan det nevnes at 

idrettsgruppa har fått kr 10.000 til arbeid med rydding av ”Grøva-brua”. Det er bl.a. snakk om 

skoging og infotavle om historikk. Mer informasjon kommer etter hvert som arbeidet 

påbegynnes. 

 

 

Teatergruppa 

Skrivegruppa er i gang igjen, og håpet er å få klar en revy til våren. Avisene gir daglige innspill til 

tema som er aktuelle. Vi venter i spenning! 

 

 
 

17. mai på Alteren 

Arrangørene av årets 17. mai ved Alteren skole hadde 

laget et flott, tradisjonelt opplegg. Nydelig vær var det 

også!  

 

Vi må nevne de flinke jentene fra 7. klasse som holdt en 

innholdsrik tale som de framførte på strålende måte.  
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Montessoriskole på Alteren 
 

Mange lurer sikkert på hvordan det går med vårt alternativ til kommunens spareobjekt på Alterneset. Som 

vi har lest i Rana Blad vender både rådmann og nå sist oppvekstutvalget tommelen ned for å etablere en 

Montessoriskole i privat regi. Flere politiske utvalg skal også uttale seg i nær fremtid. 

 

Dersom Rådmannen er korrekt sitert er han mest bekymret for at sparetiltakene i skolesektoren ikke skal 

bli effektive nok hvis ikke ungene på Alteren og Dalselv kan fungere som fyllmasse på øvrige skoler. Trangen 

til å se på elevene og de midlene som medfølger som en inntekt er påtrengende fra den kanten. I 

oppvekstutvalget viser noen representanter til prinsipiell motstand mot private skoler mens andre mener 

det vil være for langt å frakte barn ut til Alteren eller Dalselv for interesserte foreldre som bor nærmere 

sentrum.  Den siste begrunnelsen virker ganske søkt all den tid det skulle være OK å frakte ungene på 

Alteren og Dalselv den andre veien. Ranfjorden er kanskje med årene blitt kortere innover enn utover, eller 

er det kanskje utsikten fra Rådhuset som gir noen synsbedrag? 

 

Prosessen med vår søknad til Utdanningsdirektoratet går uansett sin gang og vi kan vente å få svar litt utpå 

nyåret. Kommunens negative innstilling vil etter det vi forstår neppe få særlig stor betydning for utfallet 

av søknaden. Det er likevel synd at kommunens representanter og politikernes utvalg ikke ser den flotte 

muligheten dette gir til å utvide skoletilbudet i regionen. Det er lett å påstå at vårt initiativ kun er 

motivert av trusselen om nedleggelse, men mange av oss ønsker faktisk en alternativ pedagogikk og ikke 

minst en alternativ og forutsigbar skoledrift. Vi holder fast ved vårt ønske om å skape en stabil og god 

læringsarena, og målsetningen er å drive dette innenfor de statlige midlene som følger elevene. Når 

initiativet kommer fra foreldre på Alteren er det naturlig at vi forsøker å få dette til i vårt eget 

nærområde. 

 

Det er neppe så mange som lurer på OM skola på Alteren blir nedlagt, det er snarere et spørsmål om NÅR 

den skal legges ned. Denne tidsplanen må de gjerne diskutere og lage politisk mynt på blant de rødgrønne og 

opposisjonen, men det endrer ikke det faktum at samtlige parti (med unntak av Rødt) har stemt for 

omfattende kutt i ressursene til skolene i Rana. Den vedtatte reduksjonen kan vanskelig oppnås uten å 

redusere antall lærere og antall skoler. Så istedenfor å diskutere hvor fort sparekniven skal skjære kunne 

det vært langt mer konstruktivt å gå inn i en positiv dialog med oss som jobber med et attraktivt alternativ 

som igjen har et høyt engasjement blant innbyggerne. Når disse skolene legges ned vil kommunen uansett 

sitte med tomme skolebygg som vanskelig kan utnyttes til noe annet. Det ville være rart om en ikke da 

skulle diskutere eventuelle vilkår med andre interessenter. 

 

Vi håper derfor det er mulig å gå i dialog med kommunen om mulige betingelser for å overta skolebygget 

selv om ikke alle avgjørelser er tatt med hensyn til nedleggelsestidspunkt. 

 

Også rekruttering av lærerkrefter med Montessoripedagogikk vil være en stor utfordring for en oppstart 

av Montessoriskoler i Rana. Dette jobbes det også med i påvente av de nevnte avgjørelsene. Her 

samarbeider vi med Montessoriforeningen i Dalselv og skolene på Dønna. En god løsning for oss vil være om 

Høgskolen i Nesna igjen kunne tilby utdannelse innen disse fagene, men hittil har de vært reservert i sin 

mottakelse av våre henvendelser. Vi håper de kan se dette som en mulighet til å øke antall søkere til Nesna 

ettersom Montessoripedagogikken blir mer og mer utbredt også i Norge. 

Et stadig stigende antall ledige skolebygg rundt om i kommunenorge vil trolig sørge for at veksten i 

alternative skoler øker…… 

 

Vi vil bare oppfordre alle Alternværinger til å fortsette engasjementet for skolesakene, enten en er 

Montessorientusiast eller ikke. 

 

Hilsen 

For styret i Alteren Montessoriforening 

Styreleder Stig Meisfjord 

 

 



Side 6 av 16 
 

Situasjonen ved Alteren skole 
 

Den 22.juni 2010 bestemte kommunestyret at Båsmo og Alteren skulle være en skolekrets. Det 

ble også bestemt at de to skolene skulle ha felles administrasjon. Rolf Arne Westgaard er rektor 

for begge skolene. Han har også fast kontortid ved Båsmo og Alteren skole. Ved Alteren skole er 

Berit Bratland inspektør og står for den daglige driften. Ved Båsmo barneskole er Elisabeth 

Bakken inspektør. Disse tre har faste møtetidspunkt hver uke for å samordne og samkjøre det 

administrative. Selv om rektor har kontor på begge plassene, er han til en hver tid rektor på 

begge skolene. Administrasjonen vil kunne utnyttes ved begge skolene ved behov. Målet er å 

utnytte hverandres sterke sider. 

I hovedsak er torsdag satt av på Alteren skole + en halv dag. Rektor vil også være med på mange 

fellesmøter/personalmøter på Alteren skole. 

 

 

Dette er et vedtak som ble effektuert veldig raskt, og det involverte mange. Tidligere rektor 

ved Båsmo ble blant annet flyttet til Selfors ungdomskole. Oppdraget er å få dette til å fungere 

på best mulig måte for å skape best mulig læringsmiljø for alle elevene. Man ser at det dukker 

opp elementer en ikke har forutsett, men at dette skal man få til. Så langt har det gått bedre 

enn man kanskje hadde trodd med så kort frist for å komme i gang. Det er mange 

samarbeidsmuligheter som ligger i dette og det skal det tas tak i sammen med elever, ansatte og 

FAU-ene. Det kan på sikt være i bemanning, bøker/utstyr, utnytte nærmiljøene osv. 

 

Det satses på et fortsatt godt samarbeid mellom alle som er knyttet opp mot Alteren skole, og 

likeså på et godt og fruktbart samarbeid med alle ved Båsmo barneskole. 
 

 

 

 

 

Ansatte ved Alteren skole 2010-2011: 

 Eli Redal Alterås (2/3kl og 6/7kl) 

 Rune Løvhaug (kontaktl. 6/7 kl) 

 Svenn-Arne Nilsen (kontaktl. 4/5 kl) 

 Helen Aslaksen (kontaktl. 2/3 kl) 

 Hege Larsen (kontaktl.1 kl) 

 Synnøve Strand (2-6 kl) 

 Ørjan Ravnåmo (spesialundervisning) 

 Berit Bratland (1 kl. og inspektør) 

 Rolf Arne Westgaard (rektor) 

 May Bjørnådal (SFO-leder og assistent) 

 Linda Guttormsen (assistent) 

 Rita Grunnvåg (assistent) 

 Rigmor Thørnquist (assistent) 

 Anne Grete Lund (renhold) 
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Dugnader i ungdomslaget vår/sommer 2010  
 

Det gjøres utrolig mye flott arbeid av mange venner av UL Daggry – året rundt.  

Her nevnes noen av dem: 

 

 På kjøkkenet på Steinrøys har Arnstein Remmen og Arnold Bjørhusdal montert belegg 

over kjøkkenbenkene, slik at kjøkkenet ser mer delikat ut og er enklere å holde rent.  

 Golvet ble pusset og lakkert før påske og fremstår virkelig flott. Arbeidet ble utført av 

Arnold, Arnstein, Chris, Bjørn og Tommy.    

 Ute så har grunnmuren fra sekstitallet(?) endelig fått sin etterlengtede puss! Her har 

Bjørn Soleglad og Tommy Bjørnådal tatt 

murerskjeia i egen hånd! 

 Til rundvasken av huset i april stilte åtte 

damer opp til dyst. Marion puinn’ taket og 

de øvrige som flittige maur både høyt og 

lavt. Her er gjengen samlet til en 

kaffepause før de overlot nyvasket hus til 

de som skulle feire bryllup påfølgende helg. 
 

Bak fra venstre: Edel Aasen, Britt Nancy 

 Westgaard, Else M. Alterskjær, Mette  

Børstad  og foran fra venstre: Marion Brun,  

Maja W. Salamonsen, Mette Røbergeng og  

Berit Olsen. 

 

 

Flere oppdrag hvor ungdomslaget har fått inntekter kan nevnes i fleng: 
 

 På festivalen Verket fikk teatergruppa forespørsel om å stille vakter til inngangspartiet. 

I tillegg bisto noen fra hovedlaget med folk til skytterlaget som hadde hovedansvar for 

arbeidsfolk til Meyergårdens mattelt.  Til sammen genererte helgas innsats flere tusen 

kroner til ungdomslaget. Trivelig å bidra til det store apparatet som holder hjulene i 

sving på den flotte festivalen! 

 

 Mette Røbergeng stilte helt alene opp en lørdag formiddag med å sørge for servering av 

spekemat og rømmegrøt i forbindelse med en ”skogdag” på Ytteren. 

 

 Da Bjørn Tore Børstad tilbød UL 

Daggry oppdraget med å vaske rundt 

NAF-huset på Røssvoll, tok sju damer – 

to av disse pensjonister – 

oppfordringen på strak arm. Etter noen 

effektive dugnadstimer var huset 

skinnende rent. Oppdragsgiver og UL 

Daggry var veldig fornøyd med 

”handelen”!     
      

 
På bildet ser vi fra venstre: Britt Nancy Westgaard, Kari 

Tverå, Marion Brun, Sister Westgaard, Anne Grete Lund, 

Mette Røbergeng og Karin Heien. 
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Alteren andeløp 2010 
 

Den 18. juni avstedkom en begivenhet på Alteren av de sjeldne! For første gang i Rana ble det 

arrangert andeløp.  

 

I regi av Alteren skytterlag og UL Daggry ble 1100 plastender dumpet i Sletta-elva.  

 

Andeflokken hadde felles 

mål om å komme først til 

bestemt sted i kulpen. Noen 

ender vurderte riktignok 

seriøst å ta motsatt vei, 

andre strandet, mens de 

fleste hadde skjønt poenget 

og svømte iherdig med 

nebbet i riktig retning.  

 

200-300 mennesker hadde 

ignorert det elendige 

sommerværet, troppet opp 

godt kledd og høvelig 

antrukket med 

regnklær/paraply – for å 

følge nettopp sin and på ferden mot mål. Se bildet på forsiden av Heimhug.  

For øvrig ligger det mange flotte bilder fra andeløpet tatt av vår fotograf for ANDledningen 

Simon Kåre Almli – på vår hjemmeside. www.uldaggry.no  

 

 

Ingvild Gjølstad showet publikum gjennom løpet med siste nytt om hvilken and som lå godt AND, 

godt assistert på walkie-talkie av informasjonsbringere lengre opp i elva. 

 

Ved kulpen var det kafé samt en hel gjeng i mottaksapparatet. Sekretariat utstyrt med håv, 

garn, båt, lenser, målfotoutstyr – og i det hele tatt – for å sikre at riktig and ble registrert som 

verdig vinner.  

 

Før målgang var det drama-

tikk da lederanda fikk kalde 

føtter og rotet bort seieren 

 

Første nebb i mål ble 

vinneranda med nr 2311 

påtrykt. Den viste seg å 

være kjøpt av Olav Konrad 

Røbergeng. Første premie 

var et reisegavekort fra 

VIA Tours på hele kr 

25.000! And nr to – påtrykt 

nr 1486 – var signertSolfrid 

Bjørkmo. Hun vant et 

gavekort pålydende kr 5.000,- på Byggmakker Wulfsberg.  

http://www.uldaggry.no/
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Da Bjørkmo ble kontaktet om andrepremien var også gleden stor. Vedkommende mente at hennes 

premie var den beste – og hadde allerede bestemt seg for å kjøpe to innerdører i leiligheta om 

det ble gevinst! 

 

Under andeløpet pågikk også en uhøytidlig gjettekonkurranse for barn – der de skulle gjette 

hvor mange andeegg som befant seg i et stort glass. Den som gjettet nærmest og som vant hele 

eggebestanden var Victor Soleglad! 

 

Alteren andeløp 2010 fikk, til tross for hektisk salgsperiode, et pent overskudd til arrangørene. 

Man har gjort seg en del erfaringer og har kommet til at andeløpet er kommet for å bli. Neste 

års ”andekomité” er allerede i gang med forberedelser til Alteren andeløp 2011. Bli ikke 

overrasket om det allerede til jul tilbys andelodd til salg. Super julegaveidé!!!  

 

Arrangørene retter stor takk til alle som bidro til gjennomføringen av Alteren andeløp 2010!  

 

Vinnerne av hovedgevinsten planlegger å dra hele familien på seks – til Kanariøyene i mars. Vi 

gratulerer så mye med gevinsten og ønsker dem riktig god tur!  

 

 

På bildet ser vi de glade vinnerne i Røbergenget, med stort og smått! 
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Det hamres og spikres rundt om i bygda, og redaksjonen har hatt kontakt med nybyggerne og 

sjekket status.  

På Lillealteren finner vi Linda Lysfjord og Robin Andersen i sitt nye hus på haugen bak Karsten i 

Litjalteren. Heimhugs utsendte lot seg imponere av et hus med en spennende løsning  - mange 

vindu og lyse flater gir mye lys og luft. Fornøyde huseiere har bodd i huset siden mai i år. De 

bedyrer at de ikke har funnet noen ting de er misfornøyd med og det lover jo bra! På bildet ser 

vi Linda og Robin på altanen! 

Inne i huset knipset vi Robin som slappet av med Rana Blad etter middagen – sjekk den 

utsikten….:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggere I 
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Øverst oppe i Snyfjellåga snekres det mer intenst enn noen plass ellers i bygda. To nye bolighus 

er under oppføring – og det ene har i disse dager fått beboere.  

Trond (Vassvik) og Hilde Anita (Snefjellå) har tatt steget fra hybeltilværelsen i Røbergenget til 

egen residens. På nabotomta har Øyvind (Snefjellå) reist nytt hus som skal huse fruen Anette og 

deres 3 gutter. Sånn kan det gå……når man faller for fristelsen med familieforøkelse, må 

boarealet utvides  

 

Her ser vi bilde av de nye husene: 

  

 

 

 

 

 

Trond og Hilde Anita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind og Anette:  

 

 

 

Nybyggere II 
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Nesten i samme kategorien som nybyggerne kommer nyfikserne – eller på godt norsk: de som 

pusser opp.  

Vi har observert at gammelbutikken på Alteren (hos han Rolf Jensen) har fått ny sørvegg. 

Arbeidet der gikk rimelig fort og med stillaser oppe – helt i henhold til alle 

sikkerhetsforskrifter.  

Et annet hus vi har fulgt med i vår/sommer, er gammelstua i Almlia hos Knut og Leikny. Der har 

Simon Kåre flyttet inn, og 2 vegger har fått ny ”giv” og vakkert ble det! Vi gleder oss til 

fortsettelsen . Her ser vi huseieren vinke til fotografen fra 2.etasje: 

 

 

Kjentfolk:  
I garasjen i Almlia fant vi denne karen som vi dro kjensel 

på. Han er observert med ujevne mellomrom ved riksveien 

og har nok gitt flere et lite støkk og napp på 

bremspedalen:  

Kjekk kar, spør du oss!!! 

Nyfiksere… 
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Også var det den evinnelige debatten igjen! 
Hvordan er det nå igjen? Når rogna er full av bær – betyr det lite eller mye snø i vinteren som 

kommer?  

I fjor var vi med på en mailrunde (som vi slettes ikke husker 

konklusjonen på) om hvilke av de følgende påstander som var 

riktig:  

Den ene:  

Rogna bærer ikke børa 2 ganger. Dvs. når det er mye 

rognebær, blir det lite snø.  

Den andre: 

Når det er mye rognebær, blir det mye snø.  

 

Vi oppfordrer våre lesere om å føre litt statistikk på dette, 

kanskje noen allerede har dette sirlig ført i pennen?? I så fall 

tar vi gjerne tilbakemeldinger på det. I år har vi sett oss rundt og konstaterer STORE mengder 

rognbær. Det kan bli mye god rognbærgele for de som lager slikt (veldig god til kjøtt).  

 

 
 

Visste du hvor det var? Ikke vi heller før i 

dag…. 

 

 

 

Under emnet bygging og lignende, hadde vi notert det nye medlemshuset på golfbanen som et 

objekt. Når vi skulle ta dette i øyensyn, ble vi ledet til Golfbanen ved hjelp av ny skilting nederst 

i Rognabakken. Spente ”åt” vi oss oppover og er glad glarholka ikke hadde satt inn. Den nye veien 

snor seg opp og rundt husene og tilslutt havner vi på haugen huset er satt opp – med god oversikt 

over golfbanen. På tur nedover oppdaget vi gateskiltet: Dag Folke’s allé. 

 

Litt 

detektivarbeid 

sent en høstkveld 

avslørte at veien 

er oppkalt etter 

den lokale 

entrepenøren som 

har bygd veien. Vi 

overlater til våre 

lesere å finne ut 

hvem dette kan 

være, men alt kan 

finnes med noen 

tastetrykk på 

Internett…. 
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Ka e det som skjer i Skjærvika???? 

 
Redaksjonen har mottatt utallige henvendelser med spørsmål om hva som skjer i Skjærvika???? 

Det er observert hjullastere, lastebiler, gravemaskiner (både til lands og til vanns!), båter (også 

de til lands og til vanns…..) og ikke minst – skjærvikinger i kjeldress innsmort i smørolje til alle 

døgnets tider! 

Vel – som et ansvarlig presseorgan i bygda tok vi en telefon til en av vikingene for å sjekke 

status. Vår kontaktperson var i grunnen litt tilbakeholden med opplysninger, men vi har bragt på 

det rene at det skal etter 

hvert bli en kjørbar vei ned 

til fjæra. Gravingen som har 

foregått til vanns, er 

grøftgraving mot slipen.  

Når vi spør om 

fremtidsplaner blir det 

igjen litt diffust, men aner 

vi har tillatt oss å spekulere 

litt fritt i redaksjonen. Er 

det Ikea som er under 

oppseiling i fjærsteinene 

der ute?? Da med eget 

kai??? Vi venter i spenning 

og imens kan vi vise et 

stemningsbildet fra 

Skjærvika en vakker 

høstdag i september:  

 

 

Rana kommune og svovelstikkene…….. 

 
Til vår store skuffelse, har som kjent Rana kommune bestemt seg for at Arild og Bente ikke får 

overta husene i Sandvika, men må flytte slik at kommunen – til alt overmål – skal svi av husene!  

 

Vi krysser fingrene for at vedtaket er ”klag-bart” og at politikerne tar til fornuft i denne saken. 

Planen om at området skal klargjøres til fritidsformål i sammenheng med badestranda, har vi 

liten tro på. Våre spådommer er at hvis bygningene og folkene forsvinner, går det ikke mer enn 

2-3 år før hele Sandvika er overgrodd av 

busker og kratt – og en kommune med dårlig 

råd og ingen penger til å kjøpe bensin til 

motorsaga….. fy og skam…… 

 

Hvis det finnes noen lesere av Heimhug som 

har eller kjenner noen som har innvirkning 

på de som beslutter saker og ting i Rana: 

Tegn og forklar vett og forstand etter 

beste evne og be ’rettekaran’ ta til fornuft 

– jfr fjellvettregelen: Det er ingen skam å 

snu i tide! 
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Heimhug viderebringer referatet fra årsmøtet i Alterneset velforening. Det ser ut 

til å være en aktiv forening og vi liker spesielt det vi leser om planer fremover:  

 
 

Årsmøte i Alterneset velforening 

Mandag 2. juni 2010 ble det avholdt årsmøte i Alterneset vel.  

 

Sak 1. Valg 

Til nytt styre i velforeningen ble følgende valgt. 

 Morten Growen  - leder 

 Pål Jensen   - Kasserer 

 Jan Ketil Langseth 

 Odd Selsøyvoll 

 Alf Arne Eide 

 Geir Arne Solbakk 

 Rolf Einum 

 

Alle de fremmøte ble således valgt inn i styret. 

Pål informerte om midler på bok, tidligere virksomhet og mulighet for utsendelse av medlemsavgift.  

 

Sak 2 Planer fremover 

Følgende mulige prosjekter ble diskutert: 

 

 Båtutsett/flytebrygge/småbåthavn.  

 Ferdigstillelse av gangveien rundt neset. Mulig involvering av kommunen ble diskutert. Dette skulle 

sjekkes ut. Det er tegnet inn en forlengelse av veien rundt neset. Morten skal sjekke ut dette. 

 Rydding av friområdene mot havet. Disse vokser igjen med kratt. Velforeningen skulle muligens hatt 

egen ryddesag. Kan evt låne fra kommunen. Egen dugnad for dette. 

 Lekeplass Korsnesveien. Trolig kommunale midler. Men må søke via Velforening 

Må sjekke ut ansvarsforhold for drift av en slik og evt ansvar ved ulykker 

 Gapahuk på ”postkassa” oppe i lia. Dette er ønsker av flere. Til neste møte skal vi sjekke ut hvilke 

muligheter som er for finansiering. 

 Påvirkning mot Rana kommune mhp gang og sykkelvei.  

 

Sak 3 Arbeide fremover 

Det innkalles til dugnad tirsdag 15 juni kl 18.00 for rydding av Stiberg Stranda for søppel/tang/drivved. 

 

Morten undersøkes med Rana Kommune mhp muligheter til hjelp fra dem til gangvei, regulering med mer 

 

Rolf foretar en kartlegging av hvilke muligheter det finnes for søknad for midler, og hvilke frister det er. 

Dette mot Kommune, og ulike andre aktører. 

 

Nytt møte avholdes mandag 28/evt pr mail dersom ikke mulig å gjøre dette fysisk. 

Alternes velforening 
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Takk til Vegard ved Alteren skole for flott og uttrykksfull tegning!  
 


