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Koronatid



Omstillinger
La oss håpe at koronatida er over i Norge. Men det er viktig å huske hva som har skjedd og 
bruke erfaringene hvis det skulle komme nye utbrudd. 

Da korona-pandemien slo til for alvor i mars og Norge ble lukket ned ble det stille også på 
Vassøy. Skolen og barnehagen var stengt, arrangementer ble avlyst eller utsatt. Alle 
aktivitetene som ble presentert i forrige Vassøynytt ble stanset. 
Vassøystua er blitt svært lite brukt. Både i butikken og på båtene måtte de innføre strenge 
tiltak, for hvis en ansatt ble sjuk og andre måtte i karantene var det fare for at de måtte 
innstille driften. Hurtigbåten ble innstilt. De som tok ferja til Stavanger møtte en nesten 
folketom by. Folk ble vant til å treffe hverandre på videomøter og hilse med albuen. De lærte 
seg  medisinsk håndvask . 
På Vassøy er vi heldige som har friluftsområdene rett utenfor døra, så folk trengte ikke være 
inne hele døgnet. Folk så hverandre på turstiene og på gata. 
Nedstengningen har vært svært effektiv for Vassøy, i beboerforeningen  har vi ikke hørt om 
noen på øya som har hatt viruset. 
Etter påske åpnet barnehagen og skolen med mange nye regler som man måtte venne seg 
til. Hurtigbåten kom i gang og flere kom i jobb igjen. Men alt er ikke som før: Noen er 
permittert og noen er blitt oppsagt og må lete etter ny jobb. 

Kolumbus strevde med å finne løsninger for billettkjøp som alle kunne benytte. De orienterte 
beboerforeningen om at det er mange forskjellige takster på kjøretøyer og forskjellige ruter 
og alle måtte behandles likt. De laget en løsning med betaling på app for mobil som var 
tungvint å bruke og som skapte irritasjon.  Og slike løsninger er ikke for alle. Det er endel 
mennesker som ikke har smarttelefon. Ikke alle er på nett heller. 

Koronatida viste oss på den ene siden hvor fantastisk datateknologien er til å knytte folk 
sammen og dele informasjon, og på den andre siden hvor viktig det er å ta hensyn til at 
teknologien ikke når ut til alle. 

Dugnad på terrasse mellom kapellet og Vassøystua. 



Seniorlaget
På linje med mange aktiviteter rundt oss er også seniorlaget blitt berørt av coronaepedemien.
Vi hadde møter i januar og februar med rekefest og foredrag om betydning av fysisk aktivitet.

Fra mars har alt vært avlyst. Vi skulle vært på busstur i april og hatt middag med underholdning i 
mai. 

Vi har fått spørsmål om når vi starter opp. Det har vi i dag ikke noe svar på.
Alle i seniorlaget er i risikogruppen og skal vi ha aktivitet må alle som ønsker få delta.
Med dagens smittevernsregler kan vi ikke ta ansvar for oppstart.
Vi skal følge med på utviklingen og starte opp når vi mener det er forsvarlig.
Ønsker alle en god sommer.                                                                                    Jan Arvid Børnes

Kapellet
Våren 2020 har dessverre medført at Vassøy kapell har måttet redusere sine aktiviteter. 
Gudstjenester, søndagsskole, Mini-ten og andre aktiviteter ble i mars innstilt pga. 
koronasituasjonen i landet. Mini-Ten bidro til å skape korona-vennlige aktiviteter og arrangerte et 
populært rebusløp for familier på Vassøy. Det ble også invitert til samtalegrupper om livet og 
kristen tro, som alternativ til torsdagssamlinger i kapellet. 

I juni har heldigvis restriksjonene lettet og det har blitt arrangert to gudstjenester (med 
publikumsbegrensning), dåp og «Helt førsteklasses»-samling for høstens nye førsteklassinger på 
Vassøy. Det populære tiltaket for aldersgruppen 5.- 7. klasse, Mini-Ten, fikk også hatt en kjekk 
sommeravslutning i Peisaren med volleyball, boccia og bading.

Til høsten planlegger vi igjen månedlige gudstjenester, søndagsskole, Mini-Ten, torsdagssamlinger 
og ikke minst konfirmasjon 27. september. Alle arrangement vil i tiden fremover gjøres i tråd med 
gjeldende retningslinjer for smittevern. Styret i kapellet vil ønske alle innbyggere på Vassøy en 

fantastisk sommer! Kjartan Dirdal

Velforeningen i Solvigå har søkt kommunen om penger til å oppgradere lekeplassen der. De 
har fått 25000 kroner og vil gå i gang med grunnarbeid etter sommerferien.

Terrasse mellom kapellet og Vassøystua. Kapellet er ansvarlig for byggingen, og vil bruke 
terrassen til arrangementer, ellers blir den åpen for alle beboere på Vassøy. Beboerforeningen 
vil sørge for vedlikehold.



Grunnkurs i kajakk

Nærbutikken: Stor innsats og reine hender.

Hvordan har det vært å jobbe i Nærbutikken under koronapandemien? Vi spør Janken Nordbøe.

12. mars hadde vi krisemøte sier Janken: Norge skulle stenges ned.  Koronaviruset skulle stoppes. 
Her i butikken var det vi som hadde ansvaret for å bestemme hvordan vi skulle drive i tida 
framover. Vi var usikre og stresset for hva som ville skje. Norgesgruppen var raskt på plass med 
nye regler og retningslinjer vi skulle følge. Disse reglene var like for alle butikkene i 
Norgesgruppen. Etter flere samtaler med driftsleder ble vi enige om å prøve ut forskjellige måter å 
drive på som kunne passe i vår butikk og for våre ansatte. NorgesGruppens regler sa at det ikke 
kunne være mer enn 8 personer i en butikk på 100m2, men driftsleder støttet vårt valg om å 
slippe inn færre.

Janken forteller at de to første dagene holdt butikkene stengt, de bare kjørte ut varer til alle som 
bestilte. «Vi kjørte i ett sett.»  Mange på Vassøy var da i karantene, og halve øya hadde 
hjemmekontor i den første perioden.  Men de som jobbet på butikken var enige om at det var 
altfor slitsomt å kjøre ut til alle. De bestemte seg for å åpne butikken for to personer av gangen, 
men var veldig usikre på hva folk ville si. Det skar oss i hjertet å se på når det var kø utenfor 
butikken av kunder som ventet på å komme inn, sier Janken. Ville folk gi opp og heller begynne å 
reise til sentrum for å handle der? De første dagene gruet vi oss nok til å gå på jobb.

Så viste det seg at på Vassøy som ellers i landet så var folk lojale. De så alvoret og fulgte opp 
krisetiltakene som ble innført. Det var ingen sure miner (nesten da, smiler Janken). Folk ventet 
tålmodig, de hadde gjerne en lang drøs utenfor før de slapp inn, de spritet hendene og de som 
jobbet i butikken fikk mange positive kommentarer.  «Alle de gode tilbakemeldingene gjorde at 
det var kjekt å stå på litt ekstra.» Noen reagerte på at det var strengere regler i nærbutikken på 
Vassøy enn i byen. For noen var det positivt og føltes trygt, andre syntes det var tungvint.

Janken og Elisabeth er glade 
for at vi er tilbake til nesten 
normale tilstander, og gir en 
stor takk til alle kunder for 
at de har vært så flinke til å 
følge opp smittevernreglene 
og til å støtte opp om 
butikken.



«De små butikkene er mer sårbare», sier Janken. «Hvis en ansatt blir syk og det blir karantene 
må butikken stenge. Så vi måtte være ekstra forsiktige. Om vi følte det var en risiko å være i 
kontakt med så mange mennesker? Nei, egentlig ikke med de rutinene vi laget. Men man 
følte jo at det var forskjell på folk når vi etter stengetid kom hjem til familien der mannen 
hadde hjemmekontor og ungene var hjemme fra skolen.»  

Arbeidsdagene ble lengre enn før. I hele mars og april var det mye varer som skulle kjøres 
rundt og settes på trappa eller leveres på døra til folk som var i risikogruppe eller i karantene. 
Hygiene og avstand var ekstremt viktig. Hendene skulle sprites mellom hver kunde. «Det gikk 
lettere etter hvert» forteller Janken, «da fikk vi vent oss til de nye rutinene». Fordi kundene 
også var med på notene kunne de utvide antall i butikken fra to til fire og fire til seks.
Hva har dere lært av denne krisetida? Er det noe dere ikke vil gjøre på samme måte hvis 
viruset kommer tilbake? «Vi er jo veldig glade for å være nesten tilbake til normale tilstander. 
Men vi har lært. Neste gang vet vi hvordan vi skal beskytte oss og kundene mot smitte. Og det 
kommer ikke til å bli nødvendig å gå så langt som til å stenge butikken fullstendig eller å 
slippe inn så få som to av gangen.» 

Men hvordan gikk det med omsetningen i butikken når så mange var hjemme på Vassøy? Før 
pandemien hørte vi jo at butikken hadde økonomiske problemer. Er det færre eller flere som 
handler hos dere nå?  «Da koronakrisen kom hadde vi det vanskelig og hadde noen tunge 
møter med ledelsen i Norgesgruppen. Da koronapandemien kom ble det så mye annet å 
tenke på at vi ikke hadde krefter til å bekymre oss for økonomien. Men nå går det faktisk 
bedre. Det er flere som handler og omsetningen øker. Når det kommer kunder og spør etter 
varer vi ikke har så kjøper vi det inn. Og det fortsetter vi med så lenge varene blir solgt. Ett 
eksempel er at vi har begynt å ta inn veganske produkter.»
Og så har vi hatt økonomi til å leie inn pante-automaten fra Tomra sier Janken og peker. Det 
gjør det litt lettere for kundene og vi sparer mye arbeid på at panting av flasker og bokser nå 
skjer automatisk. 

I butikken er det nå pante-automaten som er det mest synlige resultatet av 
koronapandemien. Men det er mye som er kommet fram som ikke er synlig så direkte: 
Akkurat nå er det er flere som har begynt å handle i butikken og noen er kanskje blitt positivt 
overrasket over at varetilbud og priser er bedre enn de hadde trodd. Og hvor viktig 
nærbutikken er for alle som bor på et lite sted som Vassøy. «Vi jobber for å følge opp den 
gode trenden vi er inne i nå og håper at kundene vil fortsette å støtte opp om oss» sier 
Janken og går tilbake til kassa. 



Takk til 17. Mai-komiteen som laget et flott opplegg for feiringen. De tok vare på 
tradisjonene, og innførte kanskje noen nye. Skolekorps, tale for dagen, loddsalg, 
underholdning og kahoot foregikk på facebook. Det nye var båtkortesje og flyshow.

Brannbilen hilser båtkortesjen

Rygerbuen lå foran i kortesjen

Atle Inge Andersen laget et fantastisk flyshow over hustakene på Vassøy

17. Mai 



En annerledes golfbane

Diskgolf er en av de raskest voksende idrettene i Norge og er svært allsidig da dette kan drives av 
alle aldersgrupper. Det er spesielt populært blant ungdom og familier fordi det er noe man kan 
gjøre sammen. 

Hva er Diskgolf
Diskgolfens prinsipper er enkle. Man skal kaste en frisbee fra A til B og prøve å bruke så få kast 
som mulig. Det ligner mye på vanlig golf men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i 
stedet for hull. Etter første kast går man bort og kaster videre fra der frisbeen ligger, helt til 
frisbeen ligger i kurven. Man noterer antall kast og går videre til neste kurv («hull»).
Utfordringene er å kontrollere frisbeens svevekurve mot banens hindere og 
vanskeligheter. Banens vanskligheter består til dels av hullets lengde og hindringer i form av trær, 
vann, buskas og høydeforskjeller. Når det blåser vil vinden gjøre det enda mer utfordrende og 
spennende.

Utstyret
Man bruker spesielle frisbeer som er ganske små, harde og tunge i forhold til vanlige sendeplater. 
En slik golf-frisbee kalles ofte for en disk og man bruker forskjellige disker til forskjellige kast. 
Noen disker går lengre enn andre men er vanskeligere å kontrollere. Noen disker går høyre, noen 
går venstre og noen går rett fram. Det finnes «drivere» for å kaste langt og «midrange» for å 
kaste litt kortere men med mer kontroll. I tillegg brukes egne «puttere» som man kaster på 
kurven med. Puttere er ofte litt rundere og mykere og går rettere enn andre disker. Diskene lages 
i mange forskjellige plasttyper og farger. De aller fleste golfdisker veier 160-180 gram og koster 
100-150 kroner. I Norge får man kjøpt slike disker i de fleste større sportsbutikker.

Kurven man kaster på er en metallkonstruksjon bestående av en rund kurv og med kjetting som 
henger over kurven. Kjettingen bremser opp disken slik at den faller ned i kurven..

Diskgolf på vassøy
Noen dager før jul 2019 fikk Vassøy idrettslag tildelt 100.000,- kr fra 
Gjensidigestiftelsen for å lage en frisbee-golfbane, eller med det litt mer 
norske navnet "Diskgolfbane"  på Vassøy.
Det er ikke så mange på Vassøy som har noe forhold til diskgolf enda, 
men vi i Vassøy idrettslag tror dette kan være ett positivt tilskudd til all 
idretten her på øya. Målet er kunne tilby ett alternativ eller ett 
supplement til de som vil prøve noe nytt. 

http://www.frisbeegolf.no/hva-er-frisbeegolf/discer/


Kurvene er festet godt ned i bakken på alle etablerte baner men det finnes også 
bærbare kurver som står på stativ og som kan brettes sammen for enkelt å kunne 
fraktes 

Vi tror at hvis vi lager en skikkelig bane så kan dette også trekke folk til øya som vil spille 
da tilbudet i Stavanger ennå er litt begrenset. Vi håper at vi over tid kan få til ett miljø 
på øya for dette og skape en egen gren i idrettslaget.
Banen, vil når den er ferdig, i første omgang bestå av 12 korger og skal ligge i området 
rundt den nye fotballbanen, bak barnehagen og i skogen utenfor dette området. Eksakt 
bane er ikke bestemt enda, men dette er noe som gjøres i samarbeid med en 
profesjonell aktør på dette området og sammen med Stavanger Kommune. Den stiplete 
røde linjen på kartet viser omtrent området der korgene vil komme. Vi har allerede 
flyttet en del kurver etter samtaler med kommunen på grunn av verneområder og 
lynghei som satte noen begrensinger. Vi er nå imidlertid klar med en ny trase nå, som vi 
håper å få aksept for fra kommunen før sommeren. 

Planen videre på Vassøy

Covid-19 har satt prosjektet tilbake noen måneder, 
men nå som vi har begynt å ha møter i styret i 
Idrettslaget så håper vi at vi får dette på skinner 
igjen ganske snart. Målet er at vi kanskje klarer å få 
opp noen kurver før sommeren, men 
hovedarbeidet vil skje i månedene august -oktober 
2020. Imidlertid er en slik bane ett "levende 
prosjekt" og man bruker litt tid før den endelige 
traseen er klar og plattformer for utkast og skilt er 
på plass.  Alle kurvene som skal monteres har 
ankommet Vassøy og er klar til å monteres så snart 
vi får klarsignal til å starte. 
Synes du dette høres spennende ut og har lyst til å 
bidra og dermed sette ditt preg på banen eller har 
spørsmål rundt dette så ta kontakt med styret i 
idrettslaget. Mer informasjon om fremdrift og 
planer vil fortløpende bli publisert på Vassøy 
Idrettslag sine Facebook sider. Håper at det lokale 
miljøet på øya blir med og støtter opp om dette da 
det vil kreve noen dugnadstimer også på dette 
prosjektet. 
Har du lyst til å prøve dette i sommer er det noen 
baner i nærområdet som Egeland Diskgolfpark på 
Storhaug, men ønsker du litt mer utfordring så ta 
gjerne en tur til Sandnes Disc Golf Klubb. Her finner 
du ett flott anlegg sammen med butikken Aceshop
som er en spesialforretning innenfor diskgolf hvor 
du kan få mer informasjon om utstyr og spillets 
gang. 

Terje Hettervik

Vi i Styret i Vassøy Idrettslag tror dette 
blir bra og gleder oss masse 



Kartet viser turstiene på 
Vassøy. Den merkete løypa er 
tegnet inn med rødt. Den 
stiplete linja viser omtrentlig 
området der det skal settes 
opp kurver for diskgolf

Sjøvett
Peisaren er en plass for friluftsliv og bading. Ryfylke Friluftsråd holder den i orden og har ansvar 
for toalettet og tømming av søppel. I vår la de ut badebøyer for å markere området som er 
beregnet på bading og svømming. Småbåter må holde seg utenfor badebøyene. Det er bare 
friluftsrådet som har anledning til å bruke den nye brygga på Peisaren når de trenger å komme i 
land for å utføre nødvendig arbeid. Vassøy beboerforening har vært i kontakt med kommunen for 
å få opp et skilt på den nye brygga som orienterer om dette.
På de varme sommerdagene er det mye trafikk på sjøen mellom Vassøy og de andre byøyene. 
Store båter holder god fart gjennom Langøyosen og det er kryssende trafikk med hurtigbåter, 
småbåter, vannscootere og kajakker. Vær oppmerksom på at det kan oppstå farlige situasjoner



Nytt om ferjeavløsningsmidler

Stortinget har i år vedtatt endringer i hvor mye som kan betales ut i ferjeavløsningsmidler 
når det bygges en ny fastlandsforbindelse.  Endringene står beskrevet i Stortingsproposisjon 
1S 2020. Dette har politikerne i Rogaland og Stavanger registrert og er noe som beboerne på 
Vassøy bør være informert om, siden det kan ha betydning for finansieringen dersom det blir 
bruforbindelse til Vassøy. 

For å forstå prinsippet med ferjeavløsningsmidler kan man starte med å se på vedtaket som 
ble gjort i Stavanger bystyre 19. mars 2018. Der ble det vedtatt med 42 mot 25 stemmer  at 
planlegging, prosjektering og bygging av bru til Vassøy er fylkeskommunens ansvar.  

I vedtaket står det: «Stavanger kommune ber fylkeskommunen å utarbeide en total 
prosjektplan med tilhørende finansieringsplan. Prosjektet finansieres med 
ferjeavløsningsmidler, grunneierbidrag og bompenger.  Stavanger kommune påtar seg  å 
utarbeide en reguleringsplan dersom fylkeskommunen betaler for kostnadene.»

De opprinnelige retningslinjene

Ferjeavløsningsmidler er en ordning som ble vedtatt av Stortinget i 2016. De endelige 
retningslinjene ble fastsatt  i 2017. Midlene kan bare bevilges til et prosjekt der det bygges et 
nytt veisamband som erstatter eller forkorter et ferjesamband. Det ble bestemt at 
ferjeavløsningsmidler kunne gis som årlig tilskudd til fylket i inntil 40 år. Det bevilges fra 
Kommunaldepartementet etter søknad, og totalsummen beregnes med utgangspunkt i 
byggekostnadene.  Den årlige utbetalingen beregnes ut fra hvor mye ferjetilskuddet blir 
redusert når veiforbindelsen er ferdig.

Stortinget foreslo endringer

Retningslinjene som ble vedtatt i 2017 førte ikke til mange søknader fra fylkene, og i 2018 
vedtok Stortinget å be regjeringen om at ferjeavløsningsmidlene også kunne dekke  renter 
på lån som fylket måtte ta opp i forbindelse med bygging av fastlandsforbindelsen. Dette ble 
blant annet gjort ved å gi tilskudd i inntil 45 år istedenfor 40 år. 
Den nye tilskuddsordningen er altså mer gunstig for bygging av fastlandsforbindelser enn 
den gamle. For å kunne søke om ferjeavløsningsmidler må fylket ha utarbeidet en 
prosjektplan som inneholder reguleringsplan og finansieringsplan.



Vedtak og forslag som gjelder Vassøy

Når det gjelder Vassøy er det siste politiske vedtaket i fylkestinget tatt 12. juni 2018. 
Det ble vedtatt at fylket skulle be Stavanger Kommune om å lage en reguleringsplan  betalt 
av fylket. Fylket skal så lage en finansieringsplan og basert på den vil fylkeskommunen vedta 
bygging av bru eller fortsatt ferjedrift. 

Stavanger Kommune har hittil ikke satt i gang arbeid med å lage en reguleringsplan. 
I april i år ble det kjent at  ordningen med ferjeavløsningsmidler ville bli endret. I Stavanger 
formannskap ble det 11. juni i år behandlet to forslag som har med fastlandsforbindelsen  å 
gjøre.

Et forslag fra Henrik Halleland (KrF) lød som følger: 
Stavanger kommune har vedtatt to fylkesvegprosjekt som er tenkt finansiert med 
ferjeavløysningsordningen:  Øyfast og bru til Vassøy. Desse prosjekta må utredes i tråd med 
endringer i retningslinjer for ferjeavløysningsordningen. Ordningen er revidert i 
kommuneproposisjonen som blir vedtatt på Stortinget i dag 11.06.2020.  
Dette forslaget fikk 9 stemmer og ble dermed nedstemt.

Et forslag om utredning av Øyfast (tidligere Finnøy kommune) ble vedtatt:
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen tar ansvar for en utredning av 
samfunnsøkonomiske, klima- og miljømessige konsekvenser av prosjektet Øyfast.



Beboerforeningen

Vassøy Beboerforening har som formål å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass 
å bo. Beboerforeningen skal også være et bindeledd mellom øyas befolkning og 
kommunen og andre offentlige instanser. Vi representerer hele befolkningen og i saker 
der det er svært delte meninger, slik som i brosaken, legger vi vekt på å formidle saklig 
informasjon uten å ta standpunkt for eller mot. Vi har samarbeid med Storhaug 
kommunedelsutvalg, som kan ta opp våre saker politisk. Kontakt: Fridtjof Riis

I tillegg til beboerforeningen er det lokale velforeninger som tar på seg oppgaver i 
nærmiljøet. Vassung og Seniorlaget er tilknyttet beboerforeningen

Styret i Vassøy beboerforening i 2020 ble valgt på årsmøtet 3. mars og består av:
Fridtjof Riis (leder), Rune Faltinsen (nestleder), Gunleiv Østebø (kasserer), Tommy Kjær 
Andersen, Frode Kristoffersen, Helge Geir Helgesen, Cathrine Tyrdal Allgot, Randi Hoelstad, 
Kasper Nielsen og Sara Wilcken.  Øyvind Hansen og Jeanette Jakobsen er varamedlemmer. 
Charlotte Kjær Tednes er kontaktperson for Vassøystua. 

Beboerforeningen har ansvar for drift og vedlikehold av Vassøystua. Lokalene her ble 
åpnet igjen i mai og kan leies ut til både organisasjoner, lag og private arrangementer. 
Legg inn bestilling på leie@vassoy.org eller ta kontakt med Charlotte Tednes på 
47355775. Du kan sjekke på www.vassoy.org når lokalene er ledige. Fra Vassøystua kan 
du også leie nyttige redskaper:  Motorisert kantklipper/rydder og kvistkvern. Nyhet: Vi 
leier også ut en Prampack som brukes til sikker transport av barnevogn for eksempel 
på flyreiser.

Informasjon fra beboerforeningen ligger på www.vassoy.org.. Vi er også aktive på 
facebooksiden vassøystuas venner. Se også oppslag på butikken og ferja.

Medlemsskap er frivillig og kontingenten er 350 kr pr husstand. Beboerforeningen 
oppfordrer alle husstander til å melde seg inn. Send en e-post til kasserer på 
gunleiv@lyse.net og oppgi navn og adresse. 

Viktig å vite

Det er tre hjertestartere på Vassøy, en i nord, en i sør og en på brannstasjonen.                 
Nøyaktig plassering ligger ute på www.vassoy.org.  Det vil bli arrangert kurs i bruk av disse 
hjertestarterne etter sommerferien.

Når det haster skjer syketransport med helikopter. Helikopteret har foreløpig landingsplasser i 
sør og nord, men vil tilpasse etter værforholdene. På nødtelefonen 113 har de en avtale med 
Sigurd Helgesen om at han kan hjelpe til med transport bort til helikopteret når det er behov 
for det. Sigurd kjøpte i 2018 en bil som er spesielt godt egnet til dette formålet. 
Beboerforeningen har vedtatt å dekke de årlige utgiftene til denne bilen.
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