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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 skrives slik:  VI! 
 
Årsmøte 
Årsmøtet i Gibostad og omegn Grendeutvalg ble 
avholdt 30. mai kl 18.30 på Samfunnshuset. 

Sakslisten lå ute på www.gibostad.no, og på 
grendeutvalgets tavle på Joker. I tillegg til vanlige 
årsmøtesaker, ble det orientert om forprosjektet 
”Gibostaden”, og om det forestående møtet 
mellom kommunens ledelse og befolkningen – et 
Almannamøte. Se ellers oppslag på tavla for 
nærmere info om dette. 

 
Styret i Grendeutvalget 
Det ble valgt nytt styre på Årsmøtet. Her er det 
nye styret: 
Leder: Hermann J Uteng. Medlemmer: Birgit 
Meyer, Morten Jørgensen, Odd-Eirik Tobiassen, 

Fanny Isabell Lande. Det er én ledig plass i styret, 
og den besettes på et senere tidspunkt. Ida 
Elisabeth Olsen er Ungdomsrepresentant, og 
Torbjørn Simonsen er Eldrerepresentant. Willy 
Claussen og Birger Grape er varamedlemmer. 

Styret skal konstituere seg selv. 
 

17.Mai-forberedelser 
For at 17. mai skal kunne arrangeres på en flott 
måte, er det mange som bidrar. Utenom selve 
komitéen, er det flere frivillige som tar i et tak: 
Damene i Sanitetsforeninga, med noen gode 
hjelpere, gjorde en strålende jobb med å rydde og 
rake i den fine Parken vår! HURRA til de! 

 
Karene i brannkorpset spylte og ordnet rundt 
omkring skolen. Og de bidro til å ta ned resten av 
julegata. HURRA til de! 
 
Noen bidro til at Smia igjen kunne åpnes for bruk, 

etter at kloakken som hadde frosset, ble tint, og 
det ble gjort reint der den hadde kommet i retur. 

Særlig takk til kommunens folk for rask og 
profesjonell innsats. HURRA til de! 
 
Kystlaget ryddet flott rundt sine bygninger, og 
bidro stort til å løfte områdets utseende når toget 

passerte gjennom Gamle Gibostad. HURRA til de! 
 
Uten disses innsats, hadde det ikke blitt den 
samme feiringen. Neste gang kan også DU kanskje 
være med å bidra? 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
17.Mai-feiringen 

I et strålende sommervær ble nasjonaldagen feiret 
på behørig vis! 17.Mai-komitéen, som sedvanen tro 
består av 6.klassens elever og foresatte, hadde 
laget et utmerket arrangement. De hadde lagt 
togruta nedom Gamle Gibostad, og der holdt 
eleven en tale som minnet oss alle om hvorfor vi 
feirer akkurat 17. mai. Flott levert! Etterpå var det 

”full rulle” på Samfunnshuset med alt som godt 
kunne fortæres. Og det gikk unna! Og aktiviteter 

og underholdning for store og små.  
 
En stor takk til 17.Mai-komitéen for et utmerket 
arrangement! 
 

Og en spesiell takk til Gibostad Musikkforening 
som med sin musisering og sine flotte uniformer, 
er en av de viktigste forutsetningene for en 
ordentlig og god 17.Mai-stemning. HURRA til de!   
 
 

Formannskapsmøte på Gibostad 
Som tidligere tillyst, skal det være et allmanna-
møte der befolkningen i grendeutvalgsområdet får 
møte kommunens politiske og administrative 
ledelse til utveksling av idéer, utviklingsplaner, 
ulike forslag, meninger, og ikke minst spørsmål til 

politikerne. Som en forberedelse til dette, er det 

klart at: 
 
Det er en glede å meddele at Lenvik kommune har 
bestemt å flytte sitt Formannskapsmøte tirsdag 25. 
juni til Gibostad. Nettopp for at kommunens 
politiske sentrale ledelse får møte befolkningen og 
Grendeutvalget. Samt å bli bedre kjent med, og 

på, Gibostad. I tillegg kommer Rådmannen, teknisk 
Kommunalsjef og Kommunalsjef for kultur for å 
møte oss! Dette blir bra! Endelig får vi ”makta” 
tilbake til Gibostad. 
 
Opplegget for denne spesielle dagen blir omtrent 
slik: Formannskapet setter sitt møte kl 14.00 i 

Smia. Etter at de er ferdig med sine forhandlinger, 
serverer Grendeutvalget litt mat til dem. 

 
Så informerer Grendeutvalget Formannskapet om 
sitt arbeid, og de planer som foreligger så langt. 
Her skal relevante lag og foreninger bidra med sine 

orienteringer. Så blir det befaring i Gamle 
Gibostad, og en liten rundtur ellers i sentrum. 
 
Så kjører hele Formannskapet og Rådmannens stab 
til Senjagården hvor det blir Almannamøte med 
oppstart kl 18.00. Så her må du merke av 
ettermiddagen i kalenderen din med det samme! 

 

Du holder nå i handa andreutgaven av Gibostad Posten. Vi håper førsteutgaven falt i smak, og følger opp med 

viktig informasjon i nummer to. Det blir antakelig ikke vanlig at Gibostad Posten kommer ut så titt som nå. 

Men ettersom ting hender, vil vi skrive og sende ut nye utgaver. Du må gjerne gi tilbake-meldinger på 
hva du synes om Gibostad Posten, - det ville være utmerket! Og vi gjentar fra nummer 1 at: Vil du være med 

å lage neste nummer av Gibostad Posten ? Send i så fall en sms til styrelederen (9112 8085). 

 

http://www.gibostad.no/
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Allmannamøte 
Almannamøte med kommunens politiske og 

administrative toppledelse avholdes tirsdag 25. 
juni fra kl 18.00 på Senjagården.  
 

Det oppfordres sterkt om at noen fra hver 

eneste husstand stiller opp på dette møtet! 

 
Allmannamøtet skal være åpent for spørsmål og 
dialog, så her må alle og enhver være godt 
forberedt om noe skal ytres. Saklighet og 
kunnskap skal være rådende, og ethvert relevant 
tema kan tas opp. Se ellers plakat for møtet. 
 

Bygdekontoret 
Bygdekontoret i SMIA er nå så smått kommet i 
drift, og har åpent på torsdagskveldene framover 

mot forsommeren, i alle fall. Så får vi se hva 
behovet blir etter hvert.  
 

Så fra i sekstida på torsdagene er det til vanlig folk 
der. Bruk trappa på baksida, eller den bratte 
trappa opp på framsida av Smia. Da er kaffen 
kokt, og du må gjerne stikke innom for en prat. Vil 
du prate om noe på tomannshånd, lukker vi bare 
døra til kontoret. Eller du kan ta kontakt med 
styrelederen (9112 8085) for en avtale hvilken som 

helst dag, også i helgene. 
 
Har du en idé, en plan, en sterk mening, eller noe 
du lurer på, så kom innom! Alene eller sammen 
med andre. Terskelen for å ta opp ting er så lav at 
du ikke får øye på den! 
 

Og så har vi en boks hvor vi frivillig putter på litt 
penger til kaffekjøp og drift av bygdekontoret. 
 
Reguleringskart 
Grendeutvalget har nå fått tak i reguleringsplanen 
for fullføring av Sjyveien, og for et nytt bolig-

område oppe i Markveien. Planene henges nå opp i 
Smia, og er viktige dokument for å utvikle 
Gibostad. Vil du være med å påskynde utvikling av 
disse veiene og boligområdene, så meld deg! 
 
I Markveien er det regulert inn et titalls tomter, og 
det er avsatt ei tomt til for eksempel barnehage. 

Så her er det bare å melde seg for tomtekjøp, så 
kan området opparbeides til et utrolig flott bolig-
område med en fantastisk utsikt!  
 

Kanskje kan DU være den som organiserer et slikt 
tiltak, slik at det blir en koordinert henvendelse til 
kommunen om å forberede utbygging av dette 

ferdigregulerte boligområdet. Ta kontakt med 
grendeutvalget! Dette er en viktig sak! 
   
Påmelding til GibostadMartna 
Påmeldingen til årets GibostadMartna 10.-11. 
august er i gang. Ajourført liste over påmeldte 

finner du på www.gibostadmartna.no. Har du 
meldt deg på, og/eller har du snakket med barna i 
familien din om å stille? 

 

Årets GibostadMartna har allerede fått på plass 
mange nye attraksjoner og aktiviteter som det blir 

spennende å være med på. Følg med på 
programutviklingen på GibostadMartnaens egen 
side via www.gibostadmartna.no. 
 
Fotballsesongen er i gang 
Alle fotballungene er i gang med sesongen. Enten 

med rene GIF-lag, eller i samarbeid med andre på 
Nord-Senja – det som er HGFB. Her er det mange 
heimekamper som spilles i Idrettsparken på 
Gibostad, og noen i Senjahallen i Senjahopen. Her 
er det kamper med innsats og tæl, og med en 
herlig og positiv lek med fotballen.  
 

Og det er alltid kaffe og godsaker å få kjøpt på 
kampene, så ta turen! Det er sterkt å anbefale! Det 

er virkelig moro å se på! 
 
Mange foreldre gjør en super jobb med å legge til 
rette i Idrettsparken for at ungene skal ha det 
moro.  

 
Henstillinga til alle som besøker det flotte området 
rundt Idrettsparken, er at man tar opp søppel etter 
seg, og at man tar med seg søppel som man finner 
etter andre også. Alles omtanke og innsats teller! 
 

Gapahuken ved Litjhaug-tjernet 
Etter hvert som våren vinner, og går over i 
sommer, er det ypperlig anledning til å ta turen til 
den flotte Gapahuken i Storhaugen. Her er 
bålplassen og benkene klargjort, og blitt en 
ypperlig rasteplass. God tur! 

 

Visdomsord 
Problemet er aldri hvordan du får nye og innovative 
tanker inn i hodet ditt. Utfordringen er alltid 
hvordan du kvitter deg med de gamle du har. 
 
Senjagården 
Senjagården melder nå at de har åpnet for booking 

av arrangement og gjester.  
 
De ønsker også å knytte til seg flere voksne 
personer på tilkallingsbasis for ulike arbeids-
oppgaver framover. Noe for ledige og litt spreke 
pensjonister! Ta kontakt med den om du vet om 
noen! De som eier, leder og driver Senjagården er 

litt ukjente i området, så de behøver vår hjelp. 
 

Senjagården har for øvrig svært spennende planer 
for ei positiv utvikling, så det er bare å følge med. 
De skal presentere litt om seg selv på 
Allmannamøtet 25. juni. 

 
Gisund Skytterlag 
Skytterlaget har svært spennende planer for ut-
bygging av skyteanlegget sitt. Men mer vet vi ikke. 
 
Kystens Dag 
Gisund Kystlag arrangerte Kystens Dag 1. juni, og 

referat derfra finner du på www.kystlaget.com.  

http://www.gibostadmartna.no/
http://www.gibostadmartna.no/
http://www.kystlaget.com/
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”Kystlaget” 
De som var på Kystens Dag fikk overvære 

premieren til Gisund Kystlags eget husband! Og til 
stor applaus tilkjennegav ”Kystlaget” musikalske 
smakebiter som traff alle i publikum. 
 
Vil du vite mer om hva som kommer fra den 
kanten, så gå inn på www.kystlaget.com og trykk 

på linken til ”Kystlaget”. Der er det en forsmak på 
et musikkteaterprosjekt som skal ha premiere på 
Gibostad Martna i august! Kos deg! 
 
St. Hansfeiring 
Kystlaget melder også at de tar sikte på å 
arrangere St.Hans-kos rundt og i Gammel-

butikken den aktuelle helga. Her er det bare å 
følge med for nærmere info. 

 
Nettsider 
På Gibostad er vi så heldige at vi har mange 
dyktige ”digitale” ildsjeler som har lagt til rette for 
at alle kan holde seg oppdatert om hva som skjer 

rundt omkring. Portalen for nettsidene er 
www.gibostad.no, og dette er inngangen til mange 
lag og foreningers egne sider. Prøv denne! 
Redaktør er Johan-Arne Andersen, og han er svært 
kjapp med å legge ut info han får inn. Og han har 
god plass til mer, melder han. 

 
Det er også to facebook-sider som administreres 
av henholdsvis Johan-Arne og Ivan Pedersen. De 
er svært behjelpelige med å legge ut det du vil ha 
distribuert. Så ta gjerne kontakt med dem. 
 

Ellers har www.lenvik.kommune.no en tjeneste 

hvor du kan legge inn arrangement du vil at 
mange skal vite om.  
 
Gateløp 
Gibostad IF har arrangert Gateløp, for store og 
små, i sentrum av Gibostad denne våren. Fem 
onsdager etter hverandre har tilbudet vært der, og 

iveren hos de som deltok har vært stor, og 
humøret på topp! Et flott tiltak for store og små! 
 
Båthavna 
Det begynner nå å fylles opp med flotte skuter og 
båter i den store båthavna innenfor moloen. 
Mange nye er kommet til, og de gjør et flott 

inntrykk i havnebildet. Kanskje et par vimpler og 
flagg utover moloen vill gjort susen, og hva skal 

stå på enden av moloen? Det er det mange som 
spekulerer på. Kjære Båtforening: Fortell! Fortell! 
 
Og så meldes det om at har tenkt å skaffe deg 

båtplass Gibostad Båthavn, så skal du ikke nøle så 
lenge! Noen få plasser igjen, bare. 
 
Redningsbøyer 
Grendeutvalget har etterlyst flere redningsbøyer til 
Gibostad. Både i havneområdet, i Vardnesfjæra, 
ved skøytebanen/Litjhaug-tjernet i Storhaugen, og 

andre utsatte plasser. 

 

Lenvik Havnevesen kommer nå på befaring til 
Gibostad med sikte på å utplassere nok bøyer. Har 

du forslag till hvor de skal stå, så ta kontakt med 
Hermann. Vil du være med på befaring, kanskje? 
 
Vår-møte for alle grendeutvalgene 
Lenvik kommune hadde invitert til Vår-møte for 
alle grendeutvalgene i kommunen 23. mai på 

Senjakroa. Sju grendeutvalg møtte, og alle 
orienterte kort om aktivitet og planer for sitt virke.  
 
Kommunen var representert med Næringssjefen, 
samt Samfunnsplanlegger Karoline J Kvalvik og 
Asle Bogen fra Rådmannens stab.  Et nyttig møte 
for gjensidig utveksling av tilstanden i 

grendeutvalgene, og for å bli kjent med hverandres 
utfordringer. Det legges ned mye godt arbeid rundt 

omkring, og mange gode idéer kan kopieres. 
 
Lederen representerte Gibostad og omegn 
Grendeutvalg, og han inviterte de andre grende-
tvalgene til å besøke aktivitetene og arrange-

entene våre ut over sommeren og høsten. 
 
Rapport etter Folkemøtet i april. 
Samfunnsplanleggeren i kommunen har presentert 
en kortfattet rapport fra alle de ulike folkemøtene 
de har gjennomført nå på ettervinteren. Og på 

Gibostad får vi mye skryt for både program, 
oppmøte og engasjement. Og vi er blitt lagt merke 
til! Det er både viktig og forpliktende for videre 
engasjement om de saker vi presentere fra vår 
grende-utvalgsområde.  
 

Rapporten kan du lese på Bygdekontoret, og på 

kommunens heimeside www.lenvik.kommune.no 
 
Sommerjobb 
Senjagården ønsker å ha en ungdom til å klippe 
hagene og parken der borte nå i sommer. Er du en 
pålitelig og arbeidsom ungdom, og interessert i en 
hyggelig sommerjobb, kan du ta direkte kontakt 

med Katja på Senjagården.  
 
Flagging 
Det er mange som har flotte og høge flaggstenger 
på eiendommene sine. Men flere har registrert at 
mange flaggstenger står nakne på flaggdagene. 
 

Det er faktisk slik at det finnes offisielle flaggregler 
som gjelder for alle, også private. Har du 

flaggstang, skal du flagge! 
 
Det finnes offisielle flaggdager som alle skal flagge 
på. I resten av 2013 er det disse dagene: 4.juli, 

20.juli, 29.juli, 19.august, 9.september og 
25.desember. 
 
Dernest er det vanlig at det flagges på andre ”fest-
dager” i bygda, så som konfirmasjoner, Gibostad 
Martna, ved brylluper, arrangement og lignende. 
Da er det flott om flaggene vaier og ønsker alle en 

feiende flott dag! 

http://www.kystlaget.com/
http://www.gibostad.no/
http://www.facebook.com/gibostad
http://www.lenvik.kommune.no/
http://www.lenvik.kommune.no/
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Oppfordringen er derfor at alle flaggstengene, 
korte og lange, blir pyntet med det flotte flagget 

vårt når det er anledningen for det!  
 
Sjekk tidene for når flagget skal heises, og fires. 
Et vaiende flagg ønsker velkommen, det feirer 
noe, det viser hvor fint vi har det, og det pynter 
opp. 

 
Flagging i Gamle Gibostad 
Som sikkert mange har lagt merke til, har 
Grendeutvalget heist vimpler nede i Gamle 
Gibostad. Ti flaggstenger med betongfot har vi fått 
tilbake fra kommunen, og de er nå kommet på 
plass i Gamle Gibostad. 

 
Etter hvert håper Grendeutvalget at vi skal kunne 

skaffe til veie flere slike, og sammen med 
blomsterkasser, sittegrupper og skilt, gjøre det 
trivelig å komme hit, og oppholde seg i vårt 
område. Har du lyst til å bidra til at dette skjer, så 
er det bare å melde seg. 

 
Vaktmester i bygda? 
I Grendeutvalgsområdet har vi flere uteområder 
som behøver oppgradering og vedlikehold. Inntil 
videre er det noen ildsjeler som tar seg av dette. 
Og ære være dem for det! 

 
På sikt håper vi imidlertid at vi kanskje kan utvikle 
dette til en betalt sommerjobb, eller deltidsjobb, 
for ungdommer og/eller andre som har lyst. 
 
Men da må vi konkretisere dette i spesifikke 

oppgaver som skal ivaretas. Så da må du hjelpe til 

å få dette synliggjort ved å melde tilbake til 
Grendeutvalget hvilke oppgaver som du mener 
skal ivaretas. Alt fra å klippe Paviljong-parken til å 
male, samle inn veistikkene, måke brann-
kummene, vedlikeholde rasteplasser, eller hva det 
nå måtte være.  
 

Putt ditt forslag i Grendeutvalgets postkasse under 
tavla på Joker, så blir det registrert. 
 
Stedsnavneskilt 
Ett annet grendeutvalg har en kjempegod idé de 
holder på å sette ut i livet: De registrerer lokale 
stedsnavn som er i ferd med å bli borte. Og ikke 

nok med det: De lager fine treskilt med utfresing 
av stedsnavnet, og så setter de opp disse skiltene 

på de respektive plassene ute i naturen.  
 
Veit du kor Hestehagen, Finnkrakan, Vakker-
bakkhøgda, Blombakklia, Litjehaugen, Gibostad-

halsen, Linatjønna, Makelausfjellet, Møllerfjellet, 
Rishågen, Nordneset, Skarvesteinen, Bjelma, 
Bæccevaras, Geitfjellet og Gurrabogen ligg hen?  
 
Hvem tar utfordringen med å få registrert 
stedsnavnene? Og hvem tar utfordringen med å 
frese ut skiltene? Og hvem tar utfordringen med å 

sette de opp?  

 

Forbedring av Martna-området 
Olaf S. har nå traktorkjørt ut masser på Martna-

området nedenfor Smia, slik at det skal bli jevnere 
og enda mer innbydende for utstillere og publikum. 
Toralf og Håvard i Martnakomitéen er observert i å 
rake ut massene, og området er sådd i, slik at det 
forhåpentligvis står grønt og fint til andre helga i 
august. Flinke karer! 

 
Pipe-prosjektet i Gammelbutikken 
For de som ønsker det, kan man følge pipe-
prosjektets utvikling på kystlagets heimesider. 
Fundamentet er nå på plass, og så fortsetter man å 
bygge oppover til pipa står over taket! Vil du være 
med på dugnadene, så er det bare å møte opp 

tirsdagene klokka seks fram mot sommeren.  
 

Meir kai! 
Og så meldes det at arbeidet med å fullføre kai-
bygginga ut fra koll-kai-kråa, og videre langs 
Storbrygga, også er startet opp nå. Her blir det ei 
lun og solrik krå når dekket kommer på hele kaia!  

 
Så her trenges det handkraft og entusiasme. Har 
du lyst å bidra, så er det bare å hive seg med. Det 
er bruk for både sjauere, snekkere og kaffekokere! 
 
Gibostad Båtforening 

Båtforeninga har nettopp hatt årsmøte, og 
foreninga ledes fortsatt av Jan-Inge Bjerke. Med 
seg har han et handlekraftig og voksent styre som 
skal ta fatt på de mange delprosjektene som skal 
komplettere Gibostad Båthavn. 
 

Her er det mye som skal gjøres, men også 

båtforeninga har trivelige dugnader som det er 
verdt å være med på. Så bare kom igjen! 
 
”Gammelbutikkens Venner” 
Det er dannet ei støtteforening for bevaring av de 
siste byggene fra det opprinnelige havnemiljøet på 
Gibostad. Du kan lese om dette på kystlagets 

hjemmesider, og der finnes også en liste over de 
som så langt har skrevet seg inn som medlemmer. 
Og det er plass til mange flere! 
 
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! 
 

GOD SOMMER ØNSKES TIL STORE OG SMÅ! 


