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VASSØYNYTT 
MAI 2017 

 

 

 
Informasjonsblad fra Vassøy beboerforening. 

Nytt fra Vassøy idrettslag 

17. mai komiteen informerer 

www.vassoy.org 

styret@vassoy.org  

 

Hurtigbåten kommer til Vassøy en kveld i slutten av påsken 

 

http://www.vassoy.org/
mailto:styret@vassoy.org
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Vassøystua 

Det er en glede å bruke den nyrenoverte Vassøystua, og vi merker også at 

interessen for å leie er mye større nå. På årsmøtet ble det vedtatt at vi tar 

forskjellige priser for medlemmer og ikke medlemmer. Stort sett er prisene for 

medlemmer de samme som tidligere, mens ikke medlemmer må betale litt mer. 

Det skal lønne seg å være medlem. Vi håper du vil melde deg inn. 

Her er de nye takstene: 

Priser       Medlem: Ikke medlem: 

Barneselskap på dagtid     kr. 250 kr. 350 

Homeparty       kr. 350 kr. 450 

Private arrangementer på kvelden   kr. 500 kr. 600 

Helg fredag – søndag     kr. 1000 kr. 1200 

Alle priser forutsetter egen utvask. Innleid utvask kr. 500 

Ellers etter avtale 

Når du skal betale for leie av Vassøystua ønsker vi at du betaler direkte til 

kontonummer: 3201.41.41021. merk betalingen med navn og dato for leie. 

I Vassøystua finner du: 

 Dekketøy til minst 35 

 Komplett utstyrt kjøkken 

 TV, komfyr, mikrobølgeovn, kaffetrakter, vannkoker, fryseboks, 

kjøleskap, stereo anlegg 

 Mulighet for å disponere playstation, eget spillerom, projektor mot 

depositum 

 Lyse og trivelige lokaler med moderne møbler 

Når du vil leie Vassøystua, ta kontakt med: 

Sølve Marie Jørgensen Tlf. 404 67 402 

Sissel Aske Aanestad Tlf. 915 85 095 

Roar Jørgensen  Tlf. 412 77 040 
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Ny trapp 

Våre supre snekkere har laget ny trapp til Vassøystua. Igjen har Svein Inge og 

Ole Jakob brukt sin tid og kompetanse til å lage ny trapp til Vassøystua. Det er 

en glede for styret å ha slike flinke folk i dugnadsgjengen, de har etter 

renoveringen vært vaktmestre og fikset små og store ting. En stor takk til dem 

for det. 

Nå gjenstår det å male Vassøystua. Har du litt tid til å være med å male, så 

kontakt Sissel eller Ole Jakob. Vi er glade for alle som kan bidra. 

 

 

Ryddeaksjonen 

Det har nettopp vært ryddeaksjon på Vassøy, der store og små har bidratt slik at 

det er blitt fint stort sett overalt på øya. Det er Storhaug frivillighetssentral som 

koordinerer ryddeaksjonen, og i Storhaug bydelsavis står det hvem som har 

ansvaret for områdene, og hvor søppelet skal plasseres for henting. 

Beboerforeningen har ansvaret for at det blir ryddet på kommunens friområder i 

Solviga, Peisaren og i Gåsemarka. Det er da ikke lekeplassene som blir ryddet, 

for det er de lokale velforeningene eller byggefeltene som har ansvar for, så de 

ryddes på andre tidspunkt. Skolen har ansvar for å rydde området rundt skolen, 
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og de har i tillegg vært ute og plukket plast på strendene. Barnehagen har ansvar 

for rydding i og rundt barnehagen. Hele uke 16 var det ryddeaksjon, men vi 

startet allerede 1. april, da ble Solviga ryddet. Der plukket vi vekk plast og annet 

søppel, og fikk kjørt vekk et stort traktorlass med tang og tare. I påsken ble det 

også plukket søppel fra strandområder rundt i Gåsemarka, der det var spesielt 

mye isopor i tusenvis av biter. 

 

 

Har du «mistet» noe? 

I så fall bør du klippe ut denne listen fra Kystverket over nedbrytingstid for ulike 

materialer i sjøvann. Behold den som en påminnelse slik at du ikke «mister» 

søppel i sjøen eller naturen. 

Papir 2 – 4 uker 

Papp Opptil 5 mnd 

Melkekartonger 5 år 

Bomullsfiller 1 – 5 år 

Aluminiums bokser 80 – 100 år 

Blikkbokser 50 år 

Plastringer fra 6- packs Mer enn 450 år 

Plastposer 10 – 20 år 

Plastbokser 50 – 80 år 

Isopor 1000 år 

Sigarett sneiper 1 – 5 år 

Glassflasker 1 million år 

Plastflasker Uendelig 

Husk også at en plastpose, et tau eller et fiskegarn i propellen kan stoppe en båtmotor og sette 

menneskeliv i fare. 
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Konkurranse: Vinn gavekort på Nærbutikken på kr. 500,- 

Har du glemt å betale medlemsavgiften? Da kan du gjøre det nå. Overfør kr. 

300,- til kontonr. 3201.41.41021. Skriv på ditt navn og adresse ved betaling. 

Du og alle de som har betalt medlemsavgiften er da med i trekningen av 2 

gavekort, hver på 500 kr, på nærbutikken vår. Butikken spanderer ett av 

gavekortene, beboerforeningen spanderer det neste. Vi trekker blant de som har 

betalt før pinse. 

Spillekveld for store og små 

Sted: Vassøystua 

Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 

Vil du lære å spille sjakk? Eller vil du heller spille et brettspill med andre? 

Beboerforeningen lager spillekveld med hyggelig samvær for de som liker å 

spille. 

Servering av vafler og saft. 

Gratis for alle, bare møt opp. 

Ledere er Fridtjof Riis og Hans-Olav Undseth 

Grasrotmidler 

Vassøy beboerforening kan nå motta grasrotmidler fra Norsk Tipping. Men vi er 

avhengige av at du knytter din grasrotandel til beboerforeningen. 

Det koster ikke deg noe. Du knytter deg til oss ved å si fra om at du ønsker at 

din grasrotandel skal gå til Vassøy beboerforening når du tipper hos en 

kommisjonær. Du kan også gå inn på nettet gjennom norsk tipping og velge 

grasrotandel. Da kan du enten oppgi Vassøy beboerforening eller vårt org.nr 

som er: 991 585 389 

Disse pengene vil da komme deg til gode gjennom alt vi jobber med. 
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FESTMIDDAG FOR SENIORER PÅ VASSØY  

Middag, dessert og underholdning: 

«Han Innante»  

-Viser av Thoralf Nordbø 

Tid:   Torsdag 1. juni kl. 17.00 

Sted:  Kjelleren på bedehuset 

Pris:   300,- per deltaker 

Påmelding senest 26. mai til Jan Arvid: Tlf. 976 55 360 

Dagny: 41270804 Randi: 41241968 eller Turid: 92231823 

Skogryddeprosjektet 

Vi er ennå i dialog med kommunen om dette. Vi har fått et tilbud fra kommunen 

som må underskrives av oss før vi kan starte. Det blir da først til høsten at dette 

kan komme i gang for alvor. 

Det bør kuttes småbusker og kratt i mellom de store trærne på Peisaren. Dette 

bør gjøres før St. Hans, så kan krattet brennes på bålet. Det er ellers ikke lov å 

brenne mellom april og oktober. Vi satser på en ryddedag først i juni. 

Ny på Vassøy? 

Det er sikkert mange ting du lurer på. Gå inn på www.vassoy.org så kan du lese 

alt som står der. Vi holder på med å endre denne nettsiden, og håper at den skal 

bli enda bedre. Men du kan få svar på mye hvis du går inn der.  

Vet du at vi som bor på Vassøy og har egen bil, kan få kort fra Stavanger 

Parkering slik at vi kan parkere bilen gratis hver dag fra kl. 15 og til neste 

morgen kl. 08.00. Dessuten gjelder dette hele helgene, fra fredag kl. 15 til 

mandag morgen kl. 08.00. Det som ikke gjelder, er dersom en helligdag kommer 

midt i uka, da gjelder det samme som hverdager.  

Gå til Stavanger Parkering i St. Olavsgt. 6, der har de kontor, og vil hjelpe deg 

med å registrere deg og gi deg kortet. 

http://www.vassoy.org/
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Seniorlaget 

Vi reiste på dagstur til Flekkefjord og Hidra 27. april. 33 deltok på turen, som 

startet fra Vassøy med 07.10 ferga til byen. Der sto bussen klar til å kjøre oss på 

tur. Første stopp var på Moi, der vi fikk utdelt matpakke og servert kaffe. Så 

gikk turen videre til ferga til Hidra. De har en ferge som stort sett går hver 

halvtime, og det er kun ca. 500 som bor på Hidra. Men om sommeren er tallet 

over 3000, så da er det nok ventetid for å komme med. Det kom en lokal guide 

ombord på fergekaien på Hidra, og hun var med oss på hele turen videre. Vi fikk 

vite masse om Hidra, som i likhet med Vassøy kanskje får bruforbindelse. Hidra 

har hatt ca. 900 innbyggere, men tallet er nå gått ned til 500. Mange nydelige 

hus står tomme på vinterstid, mens det fylles opp om sommeren. 

I Rasvåg fikk vi enda en guide, som tok oss gjennom Rasvåg og fortalte 

historien. Vi var også på det gamle skolehuset, som nå er museum.  I museet 

fikk vi blant annet historien om Ingeborg «Los», da hun som 17 år og 

tjenestejente rodde ut og loste et engelsk skip inn til Flekkefjord i svært dårlig 

vær. Dette var ca 1840. Deretter mistet hun jobben som tjenestejente, fordi hun 

hadde lånt robåten, men hun klarte seg bra likevel og bygde seg hus i Rasvåg 

etter hvert. Rasvåg er nydelig med hus på mange av holmene rett utenfor 

sentrum.  
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Deretter gikk turen til Kirkhamn. Vi gikk en tur slik at vi så kirken fra utsiden, 

og ellers naturen og husene i Kirkhamn. Flott var det også der. 

Det var vår overalt, kusymrene sto tett i full blomst og lyste opp bakker og 

veikanter. 

Så avsluttet vi med middag på Maritime hotell i Flekkefjord. Alle koste seg, og 

vi takker lederne i Seniorlaget for at de gjør jobben og planlegger slike kjekke 

opplevelser for oss.  

 

23. Februar arrangerte seniorlaget Vassøy mesterskap 

 i rekepilling for 2. gang. 

  

16 personer fra seniorlaget hadde meldt seg til konkurransen.  

Verdensrekorden i rekepilling påstår Mandal er fra skalldyrfestivalen. 

Vi følger de samme regler som Mandal bruker. ”Verdensrekorden” er på 58 sek 

for rensing av 22 reker. 

Vinnertiden fra Vassøy var i fjor på 106 sek. Denne gangen ble verdensrekorden 

fra Mandal slått med 2 sek. i den innledende omgangen av Turid Trondsen og 

den nye lyder på 56 sek.  

Kari Haaland vant finalen og ble Vassøymester 2017 med tiden 59 sek.   

 

                 Gratulerer! 
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Første hjemmekamp i år.  Idrettslaget oppfordrer alle til å komme og heie på Vassøy lagene når de er i 

aksjon.       Bua er åpen under alle hjemmekampene.             Heia Vassøy.  
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                          17. mai 2017 

Årets 17. mai-komite er godt i gang med planleggingen av årets 17. mai 

arrangement.  Vi gleder oss til en festdag på Vassøy for store og små.  

Som vanlig starter dagen kl.1000 med 17. maitog fra skolen.  

Etter toget blir det tradisjonell 17. mai feiring med tale for dagen, 

underholdning, loddsalg, ulike aktiviteter for store og små og selvfølgelig salg 

av blant annet pølser, kaker, lapskaus og is.  

                                                          

Vassøyprisen 

I år skal 17.mai-komitéen dele ut Vassøyprisen. 

Vassøyprisen er en pris som gir heder og ære til en person eller en forening som 

har bidratt til å gjøre noe positivt for Vassøy og Vassøys befolkning. Prisen blir 

delt ut på 17. mai arrangementet på skolen. 

I 1974 ble det arrangert 17. mai feiring på Vassøy for første gang, og i 1975 ble 

Vassøyprisen delt ut for første gang. Fra begynnelsen ble prisen delt ut hvert år, 

men så ble det når det var noen som 17. maikomiteen mente fortjente heder og 

ære.  

Siden 2007 har prisen er blitt delt ut hvert 5 år. De siste årene er det Vassøys 

befolkning som har nominert hvem de synes burde få prisen. 

Det er satt ut en postkasse på butikken hvor alle vassøybuer kan legge inn 

forslag til hvem som fortjener å få prisen. De som leverer inn forslag må 

begrunne hvorfor de mener at denne person eller foreningen skal få Vassøy 

prisen. Forslagene blir telt opp rett før 17. mai, og den personen eller foreningen 

med flest stemmer får prisen.  
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17. mai-komiteen har fått en plate hvor navnene på alle som har fått 

Vassøyprisen siden den ble delt ut i 1975 er gravert inn.  

Denne platen vil bli hengt opp på butikken etter 17. mai. 

17. mai-komiteen oppfordrer Vassøys befolkning til å nominere folk til prisen. 

Det er utrolig mange som bidrar positivt til at vi skal ha et godt miljø på Vassøy.  

Så ønsker vi å benytte anledningen til å ønske alle hjertelig velkommen til 

årets 17. mai arrangement.  

Hilsen foreldre til 6. klasse 

 

VASSUNG 

Resten av vårens program er slik: 

19. mai er det filmkveld med popkorn 

2.juni er det sommeravslutning 

 

 

STERK OG STØDIG TRENINGEN 

Instruktør Sølve Marie Jørgensen opplyser at siste treningsdag blir torsdag 18. 

mai.   

Vi takker Sølve for det flotte treningstilbudet vi har på Vassøy, fordi hun stiller 

som instruktør. Vi har også hatt besøk av fysioterapeuter fra Stavanger 

kommune, som ser at treningen er riktig. Sølve besto kontrollen med glans!  

 


