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Grendeutvalget 
Grendeutvalget er alle. Grendeutvalget er jeg, du, 
din familie, dine naboer og dine venner. Grende-
utvalget er ikke dem, det er ikke kommunen, det 

er ikke de andre. Nei, det er det absolutt ikke! 
Grendeutvalget kan også skrives med to enkle 
bokstaver: VI! 
 
Grendeutvalget, altså VI, er til for å møtes. For å 
skape trivsel og utvikling. For å si fra hvordan vi 

vil ha det. Grendeutvalget er til for å gjøre ting i 

lag. Og for å få det slik vi vil ha det. Og for å bli 
enda bedre kjent med hverandre.  
 
VI, altså Grendeutvalget, er for alle. Store og 
små. Unge og gamle. De vi kjenner, og de vi enda 
ikke kjenner. De som bor her, og de som akkurat 
nå bor en annen plass, men som tenker på oss 

som er så heldige å bo og virke i Gibostad-
området. De som ønsker å komme til oss, men 
som ikke har fått det til ennå.  
 
VI er mange. Vi er kloke. Vi er heldige. Vi er til for 
hverandre. Vi er de som ønsker alt godt for 

hverandre. Vi er de som smiler til hverandre. Vi er 
de som tar oss av hverandre. Vi er de som ønsker 
å ta i mot mange flere som vil komme og være i 

lag med oss her omkring. Ja, det er oss. 
 
Grendeutvalget, altså VI, er en fantastisk 
innretning! Av oss, for oss, og med oss. 

 
Grendeutvalget er, rent organisatorisk, en del av 
Lenvik kommune. Det betyr at kommunen har 
bestemt at de skal drive noe av sin virksomhet på 
Gibostad gjennom Grendeutvalget. Hvilken 
virksomhet som skal drives, hvordan kommunen 
skal utføre den, og hvem som skal gjennomføre 

det, er det opp til Grendeutvalget å mene noe om.  
 
Dette betyr at Grendeutvalget, altså DU og VI, 
kan få til det som skal til, gjennom kommunen. 
Kommunen er nå en gang det systemet som Norge 
er inndelt i, og styres gjennom. Og da er dette 

systemet også vår mulighet til å delta i å utvikle 
lokalsamfunnet vårt. Og det systemet som vår 
kommune har vedtatt, er altså Grendeutvalget. 
 
Det er derfor Grendeutvalget er så viktig. Det er 
derfor vi kan påvirke hvordan vi vil ha det. Det er 
slik vi kan oppnå det vi ønsker. Det er slik vi kan 

lage det enda bedre for våre barn og barnebarn.  
 
Hvilken mulighet! Er du med? 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Styret 
Styret i Grendeutvalget har jobbet med flere saker 
det siste året.  
 
Styret er kun en organisatorisk nødvendighet for å 

koordinere det som skjer og skal skje. Og for å 
være den juridiske parten i forhold til kommunen. 
 
Styret er ikke det som skal drive arbeidet i 
Grendeutvalget. Det er det alle vi som bor her som 

skal gjøre. Det er de som brenner for en sak som 

skal jobbe med den. Har du en slik sak? 
 
Styret må bli orientert om idéen, prosjektet, 
tiltaket eller initiativet dersom det skal tas inn 
under Grendeutvalgets ”paraply”. Dette er viktig, 
og helt nødvendig for å skape legitimitet overfor 
kommunen, fylket, staten, eller andre eksterne 

system. 
 
Styret skal i utgangspunktet altså bare bli orientert 
dersom noen ønsker at tiltaket eller prosjektet skal 
tas inn som en del av Grendeutvalgets arbeid.  
 
Styret skal ikke på noen måte godkjenne det, eller 

nødvendigvis ha noen mening om det. Styret skal 
registrere det, og eventuelt ta det inn i et prosjekt 
eller tiltak som fremmes gjennom Grendeutvalget.  

 
Styret i Grendeutvalget kan stå som søker på 
offentlige økonomiske midler. På egne vegne, eller 

på vegne av et prosjekt eller tiltak som eies av 
andre. Her kan det være nyttig for andre å være 
inne under paraplyen til Grendeutvalget på en eller 
annen måte. 
 
Private forretningsmessige prosjekt eller tiltak er 
ikke styrets anliggende å etablere eller drive. Men 

styret kan støtte opp om det, og styret kan være 
positive til tiltaket, og framsnakke det. 
 
Det til enhver tid sittende styre i Grendeutvalget er 
ikke personlig motivert, men valgt for å ivareta 
fellesskapets ulike interesser, til slutt. Det er en 
ære og et privilegium å få tillit til å sitte i styret i 

Grendeutvalget. 
 
Så nå er VI kommet i gang….. 

 

Hva inneholder denne Gibostad Posten? 
 Aktuelle saker 
 Viktige datoer 
 Viktige møter 

 Viktige arrangement 
 Viktig info 

 

GRATULERER! Du holder nå i handa førsteutgaven av Gibostad Posten. Den er laget av Gibostad og omegn 

Grendeutvalg, eller Grendeutvalget, som vi sier. Den er et flygeblad som skal bedre informasjonen 
mellom alle i Grendeutvalget. Gibostad Posten har som mål å øke engasjementet blant alle for å gjøre det 

enda bedre å bo og trives i Gibostadområdet. Vet du hvem som er med i Grendeutvalget? Er du usikker 
på det, må du lese hele Gibostad Posten denne gangen. Vil du være med å lage neste Gibostad Posten ?  
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Hva har skjedd…. 
Grendeutvalget har det siste året initiert og 
engasjert mange i flere tiltak og prosjekt. 
 

Det startet med presentrasjon av en idé om et 
større stedsutviklingsprosjekt kalt ”Gibostaden” på 
årsmøtet i april 2012. Det ble også gjennomført en 
spørreundersøkelse blant alle som var til stede om 
hva styret i Grendeutvalget skulle jobbe videre 
med. 
 

Det ble jobbet gjennom hele sommeren, høsten og 
vinteren med utvikling av et forprosjekt som ble 
presentert for Lenvik kommune i januar i år. 
 
I august ble GibostadMartna arrangert på 

utmerket og tradisjonell måte. 

 
I løpet av høsten ble idéen fra Lions-klubben om å 
lage julegate i Gamle Gibostad tatt fram. Det ble 
tatt initiativ til et møte i Smia om saken. Mange 
meldte seg som entusiastiske deltakere, og idéen 
ble satt ut i livet! 
 

I oktober ble det arrangert ”Rullverksted” i Smia, 
med stor suksess! 
 
I tida fram mot adventa, var det stor aktivitet med 
både pepperkakebaking, kronerulling og lørdags-
kaféer for å skaffe penger til julegata.  
 

Første desember var det offisielle åpning av 
Julegata, samt tenning av Julegran, både i Parken 
og i Gamle Gibostad. Og ved kapellet. Et fantastisk 

arrangement med utrolig stor trivselsfaktor. Stor 
takk til Kystlaget, Husflidslaget, Lions og Musikk-
foreninga for viktige bidrag i det hele.   

 
Om kvelden var det sosialt samvær i Smia, med 
stor suksess! Og nyttårsaften var det fakkeltog fra 
Gamle Gibostad. 
 
Noen foreldre tok et stort ansvar og fikk både mer 
lys og en gapahuk opp ved skøytebanen ved 

Litjhaug-tjernet i Storhaugen. Mye moro på isen! 
 
Legekontorsaka krevde et kjempeviktig arbeid av 
noen engasjerte mennesker som la ned et stort 
arbeid for å bevare legekontoret. Og de er fortsatt 
i beredskap. 
 

I tillegg til dette har det vært god og konstruktiv 
kontakt med kommunens politiske og 
administrative ledelse i utvikling av grunnlaget for 
et forprosjekt som nå skal settes i gang. Og det 
blir Allmannamøte på Gibostad i slutten av mai, 
hvor vi presenterer overfor kommunen hva vi vil. 

Følg med for sted, dag og tid. Kjem du? Enn 
naboen? 
 
Årsmøte 
Det planlegges også Årsmøte i Grendeutvalget i 
slutten av mai. Følg med for dato! 

 

Aktuelle saker 
Nå på våren har styret i Grendeutvalget følgende 
saker på lista over prosjekt, tiltak og aktiviteter for 
2013 under Grendeutvalgets ”paraply”: 

Styrearbeid: 
 Innspill til ny Kommuneplan 
 Gjennomføre forprosjektet ”Gibostaden” 
 Innspill til kommunens Handlingsplan for 

Trafikksikkerhetstiltak  
 Gibostad Posten 
 Allmannamøter 
 Årsmøte 
Prosjekt: 
 ”Mørketida i Gamle Gibostad” 

- Utvikle julegata 

- Rullværksted 

- Aquavitt-seminar 
- Julegrantenning 

 ”Kulturscene Gamle Gibostad” 
 ”Piano i Bygda” 
 ”Varmepumpe i Smia” 
 ”Gapahuk mellom Vardene” 
Aktivitet: 
 Gibostad Martna 

Tiltak: 
 Tomter og veier  
 Flaggstenger i bygda 
 Gründerkveld 
 Bygdekontor 
Aksjon: 
 Legekontorsaka – holde beredskap 

 

Alle disse tiltakene er avhengig av at noen vil være 
med å bidra til forberedelser og gjennomføring. Her 
er alle velkomne!  
 
I tillegg til dette, har Båtforeninga, Kystlaget, 

Skytterlaget, Idrettsforeninga, og andre, mange 

spennende og viktige arrangement, prosjekt og 
tiltak for fellesskapet. Meld deg inn, og bli med i 
aktivitetene! 
 
Grendeutvalget vil invitere til Allmannamøte på 
vårparten for å orientere grundig om forprosjektet 
”Gibostaden”. Det skal også bli et møte i Gamle 

Gibostad med kommunens politiske og 
administrative ledelse.   
 
Gibostad Martna 
Forberedelsene til årets GibostadMartna er i gang. 
Martnan er det arrangementet som har gjort 

Gibostad kjent over det ganske land. Fordi det er 
en annerledes Martna, og fordi den har vært tro 
mot sine idéer og sitt konsept.  

 
Mange slags ”dager” rundt omkring er nedlagt. Det 
skjer der det ikke er en solid identitet rundt et 
konsept. Det har Gibostad Martna, og det vår felles 

utfordring å utvikle og rendyrke dette videre.  
 
Gibostad Martna har potensial i seg til å bli et 
forbilde som mange søker til. Vil vi det?  
 
Husker du på å invitere så mange som mulig heim 
til deg 10. – 11. august? At det blir trangt, gjør det 

trivelig. Og så blir det mykje artiar! 
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Befaring 
Blant annet ut fra Grendeutvalgets innspill til 

trafikksikkerhetstiltak, ble det gjennomført ei  
nyttig befaring i Gibostad-området 6. mai d.å. Da 
møttes Grendeutvalget og representanter fra 
Statens Vegvesen, Troms Fylkeskommune, og 
Lenvik kommune med samfunnsplanleggeren, 
samt lederen for Lenviks trafikkontor, i Smia til 

orientering og deretter befaring. 
 
Disse fikk en kortfattet informasjon om Gibostad, 
og hva som skjer her. Det ble lagt vekt på de 
utfordringer Gibostad har, og de planer og tiltak vi 
ønsker å iverksette. Dette ved hjelp av kaffe og 
kake som Willy ordnet. Styrets leder orienterte. 

 
Deretter ble det en kort kjøretur rundt om på 

Gibostad, med særlig blikk for trafikale 
utfordringer. Her er noe av det som ble fokusert, 
og overlevert skriftlig til gjestene: 

 Sikring av FV 861 ved Gibostad skole 
 Gang- og sykkelvei Skolebakken - Shell 
 Skilting til Gibostad - infotavler 
 Buss-stopp med busskur / venterom 
 Skilting inne i Gibostad sentrum 
 Skilting til / i Gamle Gibostad og Gibostad Hamn 
 Fortau ”inne på” Gibostad, flere gangfelt 
 Sammenbinding av Sjyveien 
 Gjerdet rundt Gibostad Barnehage 

 Gang- og sykkelvei Landøy - Gibostad 
 Asfaltforholdene på og rundt Gibostad 
 Rasteplasser Kvanås - Årnes 

 
Egen sentrumsplan for Gibostad ble fra 
Vegvesenet framholdt å være viktig å få til. 

Deltakerne syntes befaringen var særdeles nyttig, 
og skulle ta våre innspill med i det videre arbeidet. 
Det blir nå Grendeutvalgets arbeid å følge opp 
disse sakene.  

 
Har du lyst til å være en av de som passer på at 
innspillene våre blir gjort noe med? Da kan du 
melde deg til det Arbeidsutvalget som jobber med 
vei- og tomtesaker. Uten engasjement fra flere vil 
det trolig skje lite. 

 
Oppslagstavle på Joker 
Grendeutvalget har fått egen oppslagstavle i 
gangen på Joker-butikken vår. Her vil styret 
informere om ulike aktiviteter og arrangement. Så 
her gjelder det å ta en titt når en er innom Joker-
butikken. Tusen takk til Joker som lar oss få bruke 

veggen der! 

 
Postkasse 
Under oppslagstavla vår på Joker, vil det komme 
en låst postkasse hvor det er mulig å gi innspill til 
Grendeutvalget. Kassen tømmes jevnlig av styret, 
og innholdet/sakene tas med inn i Grendeutvalgets 

arbeid. Så da er alle gode idéer og innspill 
velkomne!   
 
Bygdekontor 
I andre etasje i Smia, har Grendeutvalget nå 
etablert et sparsomt ”kontor”. ”Kontoret” er ment  

 

å være et knutepunkt for Grende-utvalgets arbeid. 
Her kan VI ha våre møter, og vi kan invitere og ta 

i mot besøkende i stilige omgivelser.  
 
Det skal etter hvert komme internett inn i Smia. 
Projektor og lerret vil også snart komme på plass i 
Smirommet, samt vanlige kontorfasiliteter for eget 
og allment bruk for leietakere, og for de som leier 

Smia.  
 
I første omgang vil styret, og Forprosjektet 
”Gibostaden”, ha sitt faste tilholdssted i andre 
etasje. Men de vil også bruke det store Smi-
rommet nede når det er behov for det. 
 

Så alle kan etter hvert komme innom for en prat 
når kontoret er bemannet, eller man gjør en 

avtale. Kaffe blir det vel óg ei råd med. 
 
SMIA er til utleie 
For øvrig annonserer Kulturverngruppa at flere rom 
i Smia kan leies ut til aktivitet som naturlig hører 

inn i byggets og områdets formål og profil. Toralf N 
og Hans-Magnus E er utleiere og ”vaktmestere” i 
Smia, og de rette å kontakte ved slik interesse. 
 
Gründerkveld 
I forbindelse med å skape aktivitet i Gamle 

Gibostad, vil forprosjektet ”Gibostaden” invitere til 
Gründerkveld for de som tenker i baner om å 
realisere en idé de har. 
 
Særlig innefor reiseliv er det store potensialer for 
aktivitet. Hva med en enkel sommerkafé i Gamle 

Gibostad i sommer? Tar du idéen? 

 
Har du en idé om en aktivitet som kan tilbys 
andre? Har du et foredrag du gjerne kan holde om 
et spennende tema? Har du et kurs du gjerne vil 
holde? Har du noe du vil stille ut og selge? Har du 
lyst til å gjøre noe for å forskjønne Gamle 
Gibostad? 

 
Da skal du komme på Gründerkvelden når den blir 
tillyst! Og ta med deg naboen, eller en annen du 
vet kan være interessert i dette. 
 
Gisund Kystlag 
Kystlaget har flere spennende arrangement og 

aktiviteter som allerede er i gang. Vil du være med 
kan du ta kontakt med de på heimesida 

www.kystlaget.com 
 
Dugnadsgjenget er allerede i gang. Kystens Dag 
arrangeres 1. juni i GG. Og nylig har kystlaget 

opprettet ei Tradisjonsmatgruppe. Vil du være 
med, så bare meld deg! 
 
Aquavit-seminar 
Skal du på reise i sommer? Da bør du få med deg 
heim ei flaske aquavit som ikke er så vanlig på 
våre trakter. På seinhausten blir det arrangert 

lukket Aquavit-seminar nede i Gamle Gibostad, og  

http://www.kystlaget.com/
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da gjelder det å bringe med seg ei flaske ”livets 
vann” som kan smakes og analyseres av eksperter 

på området. Følg med for påmelding.   
 
Rull-værkste´ 
Til høsten blir det tillyst et nytt rullverksted i 
Gamle Gibostad. Så allerede nå kan en skaffe 
tilveie noe av ”utstyret” som skal til for en 

vellykket deltakelse. Følg med for påmelding. 
 
Mørketida i Gamle Gibostad 
I oktober blir det oppstartmøte for årets 
”Mørketidsaktiviteter”. Fokus i år blir på aktiviteter 
for ungene, og å få ”Snyfjell-nissen” i hus nede i 
Gamle Gibostad. 

 
Og selvsagt skal vi tenne julegata, juletrær og 

markere adventa og slikt. 
 
Alle som har en idé eller en plan for hva som kan 
gjøres gjennom mørketida, må skrive det ned, og 
møte opp når det tillyses oppstart.  

 
Gammelbutikkens Venner 
Gisund Kystlag har laget en ny mulighet til å være 
med å støtte arbeidet med restaurering av 
kystlagets bygg i Gamle Gibostad. 
 

Du finner mer info om dette på kystlagets 
heimeside. Og dette er en fin mulighet for de som 
ikke kan være med i det praktiske arbeidet. Eller 
for de som for tiden ikke bor i Gibostad-området, 
men som ønsker å støtte.  
 

Gibostad Båtforening 

Båtforeninga har etablert ny heimeside hvor 
foreningas aktiviteter legges ut. Besøk den gjerne: 
www.gbf96.com. Her vil det etter hvert komme 
nyheter om det som skjer der. 
  
Påmelding til Martna. 
På heimesida til GibostadMartna som du finner via 

www.gibostad.no, finner du info og påmeldings-
skjema til årets Martna som arrangeres 10. - 
11.august. Lokale utstillere, selgere og deltakere 
er særdeles velkommen!  
 
Røykalaks, bacon, spekkesild, rabarbrasylta, 
spekkauar, og anna snadder skulle det vorre! 

 
Og spesielt ønsker vi at ungene engasjerer seg, og 

at det kanskje kan lages et eget ”BarneTorg” på 
GibostadMartna i år. Det hadde vært utrolig fint, 
ikke sant? Her har nok både tanter, onkler og 
besteforeldre et ansvar for å hjelpe sine små 

yndlinger i gang! 
 
Et Revy-lag? 
Mange har spurt om hvorfor det ikke er noe 
revyaktivitet på Gibostad. Ja, si det. Mange har en 
liten skuespiller i magen, det er sant. Men hvordan 
få den forløst, og ut til folk? Jo, det er bare å ta 

initiativ! Det er fritt fram for alle, så hiv deg rundt  

 

om du er lysten. Det vil helt sikkert dukke opp flere 
interesserte! 

 
Gibostad Musikkforening 
Musikkforeninga melder om at de har svært få 
musikanter. De etterlyser ”gamle” musikanter med 
en fortid i korpset. Andre etterlyser at det settes i 
gang opplæring av nye musikanter. Gjerne i 

samarbeid med Kulturskolen i Lenvik. Det må da 
gå an når det i Kulturskolen er mange unger som 
spiller i band her på Gibostad? Hvorfor ikke i 
korps?   
 
Gibostad Idrettsforening 
Årsmøtet i GIF har bestemt at ei gruppe skal 

utrede hvorvidt det skal bygges en flerbruks-hall, 
”Gibostadhallen”.  I løpet av 2014 skal utredningen 

være ferdig slik at en beslutning om bygging 
eventuelt kan tas i løpet av 2015. Vi tror jo at 
beslutning kan tas noe tidligere om arbeidet flyter 
på en grei måte. Mange gode grunner taler for at 
så kan skje. 

 
Biblioteket 
Lenvik Folkebibliotek har gjennomført ei flott 
fornying av biblioteket på skolen. Både 
skolebiblioteket og folkebiblioteket er svært 
innbydende nå, og har, eller kan skaffe, hva det 

måtte være av litteratur, lydbøker og andre ”varer” 
som naturlig er på et bibliotek. Og du kan søke i alt 
av aviser på biblioteket! 
 
Det meldes at vi må bli flinkere til å bruke 
biblioteket, ellers er det sannsynlig at tilbudet 

forsvinner til den nye Kunnskapsparken på 

Finnsnes. Åpningstider er nå på torsdager. 
Oppfordringen er at du óg tar deg en tur dit!  
 
Samfunnshuset 
Det er på trappene et prosjekt som skal renovere 
Samfunnshuset. Både kommunen og lokal-
samfunnet skal ta sine ansvar for å oppgradere 

storstua vår. Scene og garderober er det særlig 
spennende å få opp å stå igjen. Samt tak og 
vinduer. Og kjøkken og restaurant. Og bassenget! 
 
Neste utgave 
Så snart Grendeutvalget har nok å melde vil neste 

nummer av Gibostad Posten være der! Når det blir, 

avhenger av hva som skjer av spennende ting, og 

om DU er flink til gi oss tips til saker og ting vi kan 

ta opp. Vil du være med å lage neste utgave? 
 
Vi som foreløpig styrer med dette, er helt avhengig 
av at det kommer tilbakemeldinger på om dette er 
noe vi skal fortsette med, og utvikle videre. Skriv 
ned dine tanker om dette, og putt det i postkassen 

vår. Og bli med som skribent og/eller redaktør. 
 

Og så henstiller vi om at du sprer Gibostad Posten ut 

over det ganske land til venner og bekjente! 
 
På gjensyn! Og husk å heise flagg på 17. MAI! 

http://www.gbf96.com/
http://www.gibostad.no/

