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Statusrapport fra Velforeningen høsten 2016 
 

 
 

Sommeren 2016 er definitivt over og om ca. en uke stiller vi klokken tilbake. Styret i 

velforeningen håper at alle sammen har hatt en flott og begivenhetsrik sommer på øya. Så 

langt har også høsten vært fantastisk, og mange har nok forlenget sommerens aktiviteter samt 

benyttet fine høstdager til å plukke bær, og ellers nyte «det gode liv». Nå blir dagene 

imidlertid kortere og vinteren nærmer seg med raske skritt. Det betyr også at mange av 

velforeningens medlemmer tar en liten pause når det gjelder å dra ut til øya.  

o  

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. 

o  

I løpet av sommeren og utover høsten er de fleste oppgaver som var planlagt utført, dog er tre 

arbeidsgrupper fortsatt i gang med sine prosjekter, det er ferdigstillelse av ungdomshuset 

innvendig samt utsmykkingen av det, og prosjektet som skal gjøre område rundt gjestebrygga 

mer tiltalende og funksjonelt. Disse prosjektene blir ferdigstilt i løpet av vinter/vår 2017. 

 

Styret takker de av medlemmene som har bidratt med flott dugnadsinnsats til fellesskapets 

beste. 

 

o  

Siden årsmøte i mai har styret avholdt 2 styremøter hvor saker fra årsmøte er behandlet og 

de aller fleste effektuert. 
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Sommerens medlemsfest ble avholdt den 23. juli. Med tilnærmet fullt hus av festglade 

mennesker samt god servering ble også årets sommerfest en høydare.  Sommerfesten og 

sommerlotteriet er viktige bidragsytere både til det sosiale liv på øya og til velforeningens 

økonomi. Resultatet av festen og sommerlotteriet ble i år kr 12197,- 

Styret takker årets festkomité med Anne R Pedersen i spissen og velforeningens faste 

loddselger samt alle andre som bidro i forbindelse med arrangementet. 

 

           
 
Velforeningens leder overrakte blomster og takket Anne Lise Ingebrigtsen for hennes 

mangeårige innsats i forbindelse med friluftsgudstjenestene på øya. 

o  
Gudstjeneste 2016. Tradisjonen tro avholdt Gildeskål menighet i samarbeid med   Sørfugløy 

velforening gudstjenesten på Sørfugløy søndag 3. Juli. Over 40 personer møtte opp for å overvære 

dette fine arrangementet. Gudstjenesten ble ledet av prest Jon Aalborg, fra Inndyr og musikk ble 

ledet av Jørn Ingebrigtsen på tuba. Årets arrangement ble avholdt innendørs. 

Takk til alle som bidro og som gjør dette arrangementet mulig. Etter gudstjenesten stilte 

velvillige medlemmer opp med nystekte vafler. 

       

Sørfugløy søndag 3. Juli. Over 40 personer møtte opp for å overvære dette fine 

arrangementet. Inndyr og musikk ble ledet av I 
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Også i år bidro vel         forbindelse med 

søppelryddings aksjonen på øya lørdag 7.mai. Det var relativt 

Søppelrydding våren 2016. Også år bidro velforeningens medlemmer i forbindelse med 

søppelryddings aksjonen på øya lørdag 7. mai. Det var relativt lite søppel på strendene i år, 

men desto mer på Klauva. En stor container med ca. 150 sekker ble sendt til Iris i Bodø. En 

stor takk til alle som deltok og til Iris i Bodø som stilte med container og transport.  0162an 

ha god samvittighet. Stor takk til alle som bidro. Stor takk også  r

                 
stiller med con det veldig bra ut og vi kan ha god samvittighet. Stor ta 

St. Hans feiring 2016 alle bidro. Stor takk også til Arnt på Iris som stil 20 

Tradisjonen tro ble det også i år bålbrenning på bergene nedenfor naustene. Ca. 70 personer 

møtte opp og koste seg i varmen fra bålet lørdag den 25. juni. Et flott sosialt arrangement  

som alle setter stor pris på. 2016Bålet b bidro velforeningens 

medlemmeriforbindelmeøppelryddin ak takk også til Arnt på Iris som stille.     
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Klatrefestivalen 2016 

Bodø klatreklubb avhold også i sommer sin tradisjonelle klatrefestival på øya. Dette er    etter 

hvert blitt et tradisjonsrikt og flott arrangement med økt aktivitet både for store og små. I år 

deltok ca. 70 deltakere fra mange forskjellige land. Festivalen er også en viktig bidragsyter til 

velforeningen gjennom utleie av ungdomshuset etc. 

       
 

                                         

En annen viktig oppgave er å få transportert utrangerte ting brort fra øya. Nå i oktober ble det 

fra øya transportert en god del utrangert elektriske artikler som frysere, kjøleskap, 

vaskemaskiner ol. 

Velforeningen retter en stor takk til Jan Pedersen for at han stilte opp og fraktet dette inn til 

Iris på Inndyr. 
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Når det gjelder kommunikasjon og båtrutene både med hurtigbåten til og fra Bodø og ruten  

til og fra Inndyr så har alt fungert etter planen. 

Når det gjelder ruten til og fra Inndyr så blir en ny og større båt satt inn i denne ruten om få 

uker. Vi håper alle at båten innfrir forventningen og at også denne ruten kan bli utviklet slik at 

brukerne blir fornøyd. 

  

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. Velforeningen ønsker alle sine medlemmer en flott høst og vinter, og ser 

fram til at solen igjen snur og livet på øya tar seg opp igjen. 

 

 

Oktober 2016 

Styret i Sørfugløy Velforening 

http://www.fugloy/

