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Siste nytt pr 29.1.15: 
 
LivOGLyst i 5334: 
 
Som mange kjenner til, har bygden vår 5334 Hellesøy blitt tildelt LivOGLyst prosjekt for 
årene 2014 – 2016. Dette går som planlagt selv om fylkeskommunen har vedtatt høsten 2014 
å avvikle LivOGLyst for fremtiden. 
 
Vi er nå inne i år to og mye godt er i gang. Gløvrebu er på plass i marken, nye stier er 
oppgradert, Laurdagskaféen går som det suser og Arrangementskomitéen har laget mange fine 
opplegg i 2014. De har gode planer for 2015. Skryt til alle for god innsats! 
 
Tema for året 2015 i planen vår (i tillegg til arrangementer, Laurdagskafé og andre løpende 
saker) er listet under. 
 
Her blir etter hvert invitert til folkemøter på disse sakene: 
 

• Utbygging fritidsboliger i Sprengsneset. Spennende prosjekt fra Kjell Åge m.fl. som 
legges frem snart. 

• Hengjo – Det nærmer seg en avklaring med grunneierne. Da kan vi komme videre i 
planlegging og oppstart. 

• Bakken Skule – avklaring om bygdefolket ønsker å overta eller ikke. Skolen er 
planlagt solgt til våren. Vi venter på tilbakemelding fra kommunen på økonomiske 
forhold. 

• Havneforhold og ny molo i Hellesøy Hamn. Her jobbes det videre med planer og 
muligheter. 

• Vei på Hellesøy. Her har kommunen sagt ja i budsjettet. Forventet oppstart er 2016. 
Vi søker nærmere informasjon fra kommunen. 

• Mer stabilitet i vannforsyning, strømforsyning. Vi jobber med kommunen med dette. 
• Bedre tele og data. Vi skal jobbe med BKK og Telefon om dette. Målet er å få frem 

fiber til alle som vil ha. 
• Årets navn. 

 
Et bygdeutviklingsprosjekt er basert på en ”grasrotbevegelse”. Kraften skal komme nedenfra 
og opp og ikke ovenfra og ned. Vi skal jobbe sammen, hjelpe og inspirere hverandre og gjøre 
hverandre bedre. Vi alle bestemmer retning og omfang gjennom aktiv deltakelse. Det er bare 
å henge seg på! 
Da er det bare å ønske alle et fortsatt godt og spennende 2015! 
 
Med vennlig hilsen 
Terje Nilsen 
Prosjektleder 
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Oppdatert 29.1.15 
 
Kontaktpersoner i LivOGLyst 
 
Arrangementsgruppen 
Steinar Hellesund (mob 920 14 399) leder gruppen som har mål å lage til et 
arrangement pr måned, dvs ca 12 i året. 
 
Lørdagskaféen 
Sjur Meling (916 43940) er leder for kaféen. Lyst å være med? Kontakt Sjur. 
 
Fotoklubben 
Sjur Meling (916 43940) er leder for fotoklubben. Lyst å være med? Kontakt 
Sjur 
 
Hengjos Venner verving av medlemmer 
Roald Svellingen (905 44 631) leder gruppen som skal verve medlemmer. Lyst å 
være med? Så langt har vi 50 medlemmer. Ta kontakt med Roald. 
 
Hengjos Venner ombygging 
Terje Nilsen (mob 90571265) er leder for gruppen som skal reparere og bygge.  
Lyst å være med? Ta kontakt med Terje. 
 
Kurs: 
Gitarkurs er i gang med sesong 4. Vi er nå 5 gitarister. Kontakt Terje 
(90571265) om du er interessert. 
 
Andre kurs som er i prosess (ta kontakt med Terje om du har lyst å starte): 
Matglede 
Sveisekurs 
Kurs i smiing 
 
Følg med på nettet! www.visithellesoy.no og på FB Hengjos venner og 
Nærmiljøutvalget Bakken Krins 
 
 


