Flakstad-nytt uke 18
Artic Race og Norway (ARN)
ARN vil foregå i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy torsdag 15 august. Gjennom Flakstad planlegges
det å sykle i tidsperioden ca kl. 14-15. ARN vil gå live på TV i mange land, og det blir dermed en flott
måte å profilere Flakstad på. Kreative sjeler oppfordres til å lage markeringer som bidrar til positive
opplevelser.
Til å gjennomføre ARN trenges det ca 20 vakter i Flakstad. Det betales 1.000 NOK per vakt, som går til
det laget/foreningen vakten representerer. Vaktene får i tillegg effekter fra arrangementet. Det gis
opplæring i forkant. Vakthold og trafikkstyring foretas av politiet på et overordna nivå. De som vil
bidra her, melder seg til Gunnar Skoglund på tlf. 91368270.

Vi rydder til 17 mai
Viser til informasjon på kommunens hjemmeside, oppfordrer alle til å bidra med å rydde i vakre
Flakstad. Nå organiseres det rydding på land og i fjæra. Ingen som organiserer der DU bor, ta initiativ
og kom i gang. Trivelig dugnadsarbeide til alles beste.

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/bli-med-pa-rusken-2019.29534.aspx

Økonomiseminaret
Tirsdag 30.april var kommunestyret, administrasjon, enhetsledere, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud samlet for å jobbe med revidering av økonomiplanen. Her skal det være
sammenheng mellom planlagte investeringer og et driftsnivå som kan handtere betydelig større
kapitalkostnader. Det er viktig at alle ledd i organisasjonen har felles forståelse av de utfordringer vi
har, og at de alle sammen kan komme med innspill på hva man bør prioritere. Dette arbeidet vil være
en del av bakgrunnen for kommunestyrets behandling av revidert økonomiplan i deres møte 11.juni.

Biblioteket
Vår bibliotekar Hanstein Rommerud har sagt opp sin stilling. Han slutter 11.august. Biblioteket er i
dag lokalisert til Ramberg skole. Vi planlegger derfor å pakke ned biblioteket midlertidig. Det arbeides
med å etablere ny ordning for fjernlån av bøker. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon,
forhåpentligvis i neste nyhetsbrev.

Lofotodden nasjonalpark åpnes 9.juni
9. Juni blir det åpning av Lofotodden Nasjonalpark i Moskenes og Flakstad. Arrangementet
begynner i Moskenes med sang, musikk og bevertning, før det fortsetter på Fredvang hos
oss. Det blir satt opp buss fra Å til Fredvang, og felles tur til Ryten og Fredvangshytta
«Strandbo» som man også kan melde seg på til
Fullt program for dagen:
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrader/apning-avlofotodden-nasjonalpark/
Påmeldingsskjema buss og fellestur:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNRkuai1c9mFpBhvC7r3zjCQBFgH5Sc-e0e3lURUREN0I3OFFRSDFCRVFNWUdJNjZBWlpPMi4u
Programmet blir også lagt ut på kommunens hjemmeside og det blir hengt opp plakater.

Besøk av Fylkesmannen
Ny Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, er på besøksturne i alle fylkets kommuner. Han har
bebudet sitt besøk i Flakstad til tirsdag 14 mai. De ønsker å møte formannskapet og
administrasjonen.

Ungdomsrådet har etablert seg
Etter bli kjent helga i Nusfjord kan vi presentere medlemmene i Flakstad ungdomsråd.
Eline Rottem er leder

Samuel D. Erdahl –nestleder
Dina Johnsen –styremedlem
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Simen Winstad-styremedlem
Eirik Lorentzen-media ansvarlig
Bror Bertheus Kroken-styremedlem
Isabella Johansen-sekretær

Ungdomsrådet har utarbeidet forslag til vedtekter og årshjul. Vedtektene behandles i kommunestyret 11
juni.

Sommervikarene trenger korttidsbolig – har du husrom?
Både på legekontoret og hjemmetjenesten vil ha sommervikarer i år. Her er det behov for møblert
kortidsutleie for de som skal ta vare på oss i ferietiden. Dersom noen i kommunen har ledig bolig i
juli/august til en lege og to sykepleiere (som er samboere), ta kontakt med assisterende rådmann
Håvard Walla på telefon 952 68 970.
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