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Endringer



Endringer
Vi er kommet godt i gang med det nye året, og her hjemme ser det ut til å bli mer 
normale tilstander igjen slik at folk kan møtes som før. Teknologien har tilpasset seg 
møter på video, så det krever kanskje litt innsats å gå et skritt tilbake til de fysiske 
møtene. Men det er det verdt. 
Endringer i lokalmiljøet ellers trenger ikke være så store fra år til år. Noen flytter ut, 
andre inn, butikken skifter til ny kjede, det blir gravd opp noen nye tomter, 
friluftsområdene gror til eller blir lagt til rette for aktivitet. En vinterstorm slår til. 
Hvis man går en del år tilbake er forandringene enda mer synlige. Det gjelder å 
holde det gode naboskapet oppe og tilpasse seg endringene på en god måte.
Vi ønsker alle beboere et godt nyttår.

Stormen i januar 

rev ned endel 

takpanner og 

noen trær. Bildet 

er fra skogen bak 

Torvmyra.

Nærbutikken er blitt til  Joker

Portrett av den nye Vassøypresten Tor Moen Tønnesen

Mange øyboere kjenner Tor Tønnesen fra før, bl.a fra konfirmasjonsgudstjenester på 
Vassøy. Tor har som prostiprest i Stavanger prosti nå fått ansvar for Vassøy spesielt, og 
kapellstyret var litt nysgjerrige på hvem Tor er. På direkte spørsmål om Tor sitt forhold 
til Vassøy, svarte han: «Eg syns at det e så kjekke folk her, med ein herlige 
dugnadsånd. Og så e det så vakkert.»

Tor har sin bakgrunn fra Stavanger, der han som 
ungdom ble med i Jesus-vekkelsen i St.Johannes
ungdomsklubb. Deltakelsen i ungdomsklubben 
gjorde en forskjell for ham.
Som prest har Tor jobbet på Håkonsvern 
(Bergen), i Ynglingen og i Hinna menighet, før han 
ble prostiprest i 2007.
Det vil være kjent for noen på Vassøy at Tor er en 
habil musiker. Han har 300 rytmeinstrumenter i 
garasjen!, og er rette mann å spørre om du 
trenger hjelp til rytmelek☺
Hva Tor ser frem til? «Å treffe folk som gir meg 
rom til å være meg sjøl».
Velkommen til Vassøy, Tor. Vi er takknemlige for å 
få ha gudstjenester sammen med deg.
Vassøy kapellstyre ved Signe E



Høsten 2021
Lettelsene i korona-reglene i høst gjorde at en god del aktiviteter kunne 
gjennomføres. Så kom omikron og nye innstramminger fra midten av desember.

Vassøy Open: 28. og 29. august gjennomførte kunstnerne Jos, Vibeke og Karen 
utstillingen Vassøy Open med samme konsept som i fjor, med godt vær og godt 
besøk. Beboerforeningen fulgte opp med å holde en kafe den 28. med salg av lapper 
og muffins på den nye plattingen mellom kapellet og Vassøystua

Lapper og muffins går unna                          Seniorlaget fordyper seg i glasskunst

Seniorlaget hadde en fin tur med full buss til Jørpeland 25.november. Besøkene på 
lefsebakeriet i Dalen og glasskunsten på Bjørheimsbygd var blant høydepunktene. 
Det ble også en hyggelig middag på Rosehagen der vi fikk høre om Stålverkets 
historie. I september hadde seniorlaget middag med underholdning av en gruppe fra 
Lindesnes Trekkspillklubb. I oktober hadde Aart Huurnink et foredrag med temaet:
Hvordan leve med lidelser hos seg selv og de nærmeste. 
Seniorlaget vil arrangere månedlige møter og noen turer i 2022 når 
koronarestriksjonene forsvinner.



Julegrantenning og julemarked. Den 27.11. arrangerte beboerforeningen den 
tradisjonelle grøtfesten på skolen, med etterfølgende tenning av julegran og musikk 
fra skolekorpset som var forsterket med korpset fra Storhaug. Det var stort oppmøte, 
god stemning og flott at vi kunne være sammen igjen. Det vi håpet var den endelige 
åpningen av samfunnet ble markert med en kake fra beboerforeningen og en som 
butikken bidro med. Disse ble delt ut ved butikken under loddsalget uka før. Og 
juletreet kom som så mange ganger før fra Endre. Tusen takk for det fine treet! 
Julemarkedet hadde flere salgsboder foran butikken og var bra besøkt.  

Pepperkakeøya. Det ble pepperkakeutstilling i kapellet i år også. Mange fine 
pepperkakehus ble levert inn. Modellen av Vassøy Canning ble nok mest beundret og 
vant publikumsprisen. Mummihuset vant premien for mest farger og Vassøy 
badeland premien for det mest fantasifulle bidraget.

Tuntre og juletre. Foran Vassøystua har 
beboerforeningen nå plantet en liten gran som 
kommer fra Michaels juletreplantasje. Meningen 
er at den skal vokse seg større og bli til et tuntre 
som skal fungere som juletre etter hvert.

Åpningskake



Saker beboerforeningen har arbeidet med

Hjertestartere finnes flere steder på øya. De som står på branndepoet, på bua til 
idrettslaget, hos Helge Helgesen og på skolen er innelåst. Beboerforeningen har en 
i nord og en i sør på øya som alltid er tilgjengelige. De er registrert i  
www.113.no/hjertestarterregisteret. Kurs for å lære å bruke hjertestartere har 
vært utsatt lenge på grunn av korona, men vi regner med at det holdes i år.

Peisaren. Beboerforeningen har tatt initiativ til to prosjekter på Peisaren. Å bygge 
en gapahuk og lage en badeplattform.

Veiene. Vi har tatt opp med kommunen fartshumper som er tatt vekk og 
veikvaliteten ellers.

Sykkelparkering. Vi har arbeidet med kommunen i lengre tid, og de vil lage 
sykkelparkering i Kaibakken. Arbeidet vil begynne seinere i år. I byggeperioden må 
vi finne en annen plass til syklene.

Klatreveggen ved gapahuken: Alle formelle krav er nå oppfylt. Boltene kan settes 
opp.

Hent avfall: Vi orienterte kommunen og de bekrefter at de nå vil hente avfall hver 
måned. Da regner vi med at det vil bli mindre kø og lettere å få hentet avfallet.

Båt: Beboerforeningen er i kontakt med Kolumbus om spørsmål som har med 
båttrafikken å gjøre. Alle som reiser må huske å registrere seg slik at det blir riktige 
tall for hvor mange som reiser.

Spleis

Beboerforeningen har opprettet en 

Spleis for å dekke utgifter til drift 

og lakkering av syketransportbilen. 

Alle pengene går uavkortet til dette 

formålet og vi håper mange vil 

være med å støtte



Ny attraksjon på Vassøy

Gratulerer til idrettslaget med disk-golfanlegget i skogen mellom 

kunstgrasbanen og Seiavigå. Banen ble ferdig i høst og det er allerede en del 

av hverdagen at det er en strøm av folk med frisbeer på vandring på nylig 

opptråkkete stier i skogen. Banen er blitt populær og trekker også tilreisende 

entusiaster. Disk-golf er en av de raskest voksende idrettsgreinene i Norge, 

og godt tilpasset korona-perioden.

Det ligger et stort dugnadsarbeid bak denne banen. Tidligere er det dekket i 

Vassøynytt at idrettslaget fikk bevilget penger til innkjøp av korger og utstyr. I 

høst var kommunen på befaring og gav den endelige tillatelsen til å sette 

opp 12 korger («hull» på golfspråket) på baner som idrettslaget hadde 

foreslått. Det ble også gitt tillatelse til å rydde vekk greiner og småtrær som 

sto for mye i veien. Banene ligger plassert slik at de vanlige turstiene blir 

minst mulig berørt. Folk som ikke er frelste på disk-golf skal gå i fred.

Greiner og småtrær males opp. Det ligger igjen noen flishauger og endel ved 

som folk kan hente og benytte seg av 

Dugnadsarbeidet samlet mye folk i flere helger og mange ukedager. 

Beskjeder ble gitt på en egen facebook-gruppe. 



Fin stil på utkastplassen

12 baner mellom 40 og 100 meter lange skulle ryddes, korgene skulle boltes 

fast og en platting for hvert hull skulle snekres. Ved hvert hull står en liten 

plakat. De som spiller mye kan registrere resultater og finne fram ved hejlp

av en app.

De som er bitt av basillen bruker disker av forskjellige typer, som er robuste 

slik at de tåler hardhendte møter med trær og steiner. Nybegynnere kan låne 

disker av idrettslaget for å se om dette er noe for dem.  

Et godt utført prosjekt som får folk ut i friluft, gir trim og ikke er til sjenanse 

for noen.



Øy i langsom forandring

For en som er naturinteressert er det mye å tenke på når man bor på en øy. 

Hvordan forandrer dyrelivet seg? Og hvordan kommer dyr og planter ut på øya? 

Dyr som stålorm og snegler kan komme med jord som transporteres av folk, men 

hva med piggsvin? De kan svømme, men neppe over fra fastlandet.

Har vi noen holdepunkter for å si hvordan dyre- og plantelivet har endret seg fra 

den gangen Vassøy var nesten uten trær? 

I skogen bak barnehagen, på veien til Torvmyra og gapahuken står det noen små 

skilt. Alle som går der har lagt merke til dem og sett at de blir mer og mer uleselige 

for hvert år. For 25 år siden var de nye og fine og fortalte om naturen på Vassøy. 

Skiltene var en del av et større nasjonalt miljøprosjekt. Naturmangfoldet på Vassøy 

ble kartlagt i 1996-97 og det ble også laget et hefte beregnet på beboerne på 

Vassøy og andre interesserte. Heftet forteller litt om steinalderen, pattedyr, fugler, 

insekter, trær, blomster og livet i havet langs kysten. 

Naturen er alltid i endring. Av heftet kan vi lære at rådyret for første gang ble sett 

på Vassøy på 1990-tallet, ca 1994. I 1997 ble det sett tre kalver på øya. Det gikk 

ikke så mange år før bestanden måtte holdes nede. Stålormen var kjent på 1990-

tallet også. Rådyret kan svømme langt, og har spredd seg mye i Stavanger i nyere 

tid. Firfisle fantes her. Er det noen som har sett den i det siste? Piggsvinet er av og 

til tallrikt, så kan det bli nesten borte og komme igjen. Flaggermus ser man av og til 

om sommerkveldene, men var ikke rapportert i 1997. Hvor holder den hus?

Seint på høsten er det mange sultne vepser, fluer og admiraler som samles på 

blomstene til eføyen.

Insekter og småfugler forsvinner i hele Europa og Vassøy er ikke noe unntak. 

Sommerfugler som var vanlige å se for 30 år siden er sjeldne i dag, og beskrivelsen 

i heftet av hvordan man samler på insekter ville neppe blitt laget i dag. Men den 

flotte admiralsommerfuglen kommer fortsatt hver sommer og høst.



Brunsnegl og boasnegl er ikke omtalt i heftet. Av gode grunner, for de invaderte 

Norge seinere og slo seg ned på øya vår i 2008-2009. Ta vare på sneglespisere som 

stålorm og piggsvin!

Livet i fjæra har også forandret seg. Den største endringen er store mengder japansk 

drivtang som tar over stadig mer av kysten på grunt vann. Den var etablert på Øst- og 

Sørlandet i 1990 og har nå spredd seg langs hele kysten nord til Møre. Til Vassøy var 

den så vidt kommet rundt 2007. Stillehavsøstersen er på vei og leppefiskene lever et 

hardt liv. Dyreliv og alger fra Stilllehavet kan bli innført sammen med forsendelser av 

f.eks. østers eller de kan ha kommet med vann som brukes som ballast for skip.

Heftet tar for seg mange livsformer, men soppene er ikke nevnt. Kantarellen kommer 

hvert år, fluesoppen og kremlene også, steinsoppen dukker opp en gang imellom. 

Finnes det innvandrere blant soppene? Ja, gullskjellsoppen har spredd seg nordover i 

Europa de siste årene. Bildet av gullskjellsopp er tatt bak skolen nederst i akebakken, 

så nå er den nylig blitt rogalending også.

Gullskjellsopp, en ny art i Norge- er kommet til Vassøy

Hvis man har øynene med seg er det mye å oppdage, selv på et lite sted som Vassøy. 

Noe annet som har endret seg siden 1997 er den digitale verdenen. Nå kan alle 

observasjoner, store og små, legges inn på Artsdatabanken og deles med alle. Hvert 

år er det dager der alle i hele landet blir oppfordret til å registrere og lete etter og 

registrere arter av dyr, planter, sopp og alger. Man kan få hjelp til å bestemme arten. 

Alt dette hjelper oss til å følge med på hvordan miljøet utvikler seg og forandrer seg. 

Vassøy er et greit avgrenset område som godt kunne vært med på slike prosjekter. Er 

det noen som kan tenke seg det?



Fastlandsforbindelse skal utredes

I det siste har spørsmålet om fastlandsforbindelse kommet fram igjen, både i 

Fylkestinget og i avisene. Beboerforeningen representerer alle på Vassøy, både de 

som ønsker bru, de som ikke ønsker bru og de som er nøytrale. Vi deltar ikke i 

debatten om bru bør bygges eller ikke. Uansett hva man mener, så er det viktig å 

følge med og å jobbe sammen for en best mulig kollektivforbindelse til Vassøy også i 

framtida. I denne oversikten er det samlet noen viktige innspill og vedtak i denne 

saken siden 2018. 

I mars 2018 vedtok Formannskapet i Stavanger kommune følgende:

1. Planlegging, prosjektering og bygging av bru til Vassøy er Rogaland 

fylkeskommunes ansvar. 

2. Stavanger kommune ber om at Rogaland fylkeskommune utarbeider en total 

prosjektplan med planlegging, prosjektering og bygging med tilhørende 

finansieringsplan. 

3. Prosjektet finansieres med fergeavløsningsmidler, grunneierbidrag og bompenger. 

4. Stavanger kommune påtar seg oppgaven med utarbeidelse av reguleringsplan 

under forutsetning av at kostnadene dekkes av Rogaland fylkeskommunes 

prosjektplan.

Dette ble vedtatt med 15 stemmer (H (4), Ap, FrP, KrF, FNB, Sp og Pp)

MDG og SV stemte for et alternativt forslag om at det ikke skulle bygges bru. V 

stemte for rådmannens opprinnelige innstilling som gikk ut på at kommunen ikke 

skulle påta seg å utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for 

fastlandsforbindelse til Vassøy, men jobbe for utslippsfri ferjetrafikk.

I 2020 stilte Stig Fagerland (Sp) et spørsmål om framdriften i dette vedtaket og svaret 

ble gitt i neste bystyremøte 18.2.2020:  

Stavanger bystyre behandlet sak om ansvar for planlegging og fastlandsforbindelse til 

Vassøy i 19.03.2018. Bystyret påpeker blant annet at det er fylkeskommunens ansvar 

å planlegge, prosjektere og bygge bru til Vassøy. Samtidig at kommunen kan påta 

seg oppgaven med å utarbeide reguleringsplanen under forutsetning om at 

fylkeskommunen dekker kostnadene. Fylkestinget bekreftet dette i møte 12.06.2018. I 

forbindelse med årsplanarbeidet for 2019 ble det tatt konkret tatt stilling til at arbeidet 

ikke kunne prioriteres. 

Planlegging av fylkesveier, inkludert fastlandsforbindelser er en fylkeskommunal 

oppgave. Kommunedirektøren har derfor tatt kontakt med fylkesrådmannen for å 

drøfte Vassøy. Brukerundersøkelser kan være en metodikk for å få fram synspunkter i 

befolkningen, men det er ikke konkrete planer om det nå. I arbeid med 

reguleringsplaner blir det konkret tatt stilling til massehåndtering. Det er ikke 

utarbeidet reguleringsplan for Øyfast og det derfor for tidlig å ta stilling til bruk av 

masser for dette prosjektet.



I møtet i Kommunens utvalg for by- og samfunnsutvikling 21.01.2021 stilte Mats 

Danielsen (FrP) spørsmål om når reguleringsplanen skulle startes opp. Svaret var 

følgende:

Kommunestyret vedtok 14.09.2020 i sak om planbehov og arbeidsprogram 2020-

2023 å prioritere reguleringsarbeidet med Vassøy bru som nr. 3 etter hhv. 

områdereguleringsplaner for Paradis og Våland. Administrasjonen har hatt første 

oppfølgende møte med fylkeskommunen som skal bistå faglig i arbeidet med blant 

annet utarbeiding av anbudsdokumenter mm. Avhengig av anbudet/valg av konsulent 

mm så håper vi å være i gang med arbeidet mot slutten av 2021. Det er for tidlig nå å 

antyde når planen kommer til sluttbehandling.

14. desember 2021 ble det endelig vedtatt i fylkestinget at Fylkeskommunen skulle 

dekke kommunens utgifter til reguleringsplan (opp til 5 mill. kr). Her er vedtaket:

1. Rogaland fylkeskommune anmoder Stavanger kommune om å påta seg 

oppgaven med utarbeidelse av reguleringsplan for Vassøy bro. Kostnadene dekkes 

av Rogaland fylkeskommune oppad til kr. 5 million. 

2. Når godkjent reguleringsplan for Vassøy bro foreligger, vil Rogaland 

fylkeskommune utarbeide en finansieringsplan. Ved behov for bomfinansiering 

forutsettes positivt initiativ og vedtak fra Stavanger kommune. 

3. Basert på finansieringsplanen vil Rogaland fylkeskommune vedta bygging av 

Vassøy bro eller fortsatt fergedrift. 

4. Rogaland fylkeskommune inviterer Stavanger kommune inn i en politisk 

arbeidsgruppe for å sikre optimal fremdrift.

Innstillingen ble vedtatt med 38 stemmer mot 9 stemmer (MDG, SV, V, Rødt, 

Myrhol/FNB, Evertsen/FNB). De som stemte mot kom med egne forslag. MDG, SV, 

V og Rødt foreslo at prosjektet med Vassøy bru skulle skrinlegges for å hindre 

inngrep i naturmiljøet og for å hindre økt bilbruk. De foreslo at fylkeskommunen 

skulle legge til rette for gode båtforbindelser med nullutslippsbåter. FNBs forslag gikk 

ut på å bevilge 13 mill. til et forprosjekt og konsekvensanalyse av Vassfast. 

Samtidig med dette skjer det også mye med planene for framtidig båttrafikk. Det er 

ønske om å redusere utslipp og gå over til el-ferje. Dette vil kreve betydelige 

investeringer. Kontrakten for drift av Rygerbuen går ut 1.1. 2024, og det blir ny 

anbudsrunde før det skjer. Reglene for tildeling av ferjeavløsningsmidler er blitt noe 

revidert slik at disse midlene skal bli lettere tilgjengelige. Billettprisene på ferje og 

hurtigbåt i framtida er usikre. 

I saken om Vassfast er det vanskelig å spå, men det er nå sannsynlig at arbeidet 

med reguleringsplan vil komme i gang. Da vil Fylkeskommunen få tall på bordet slik 

at de kan ta en beslutning for eller mot å bygge bru. Uansett hva svaret er så må 

beboerforeningen jobbe for at vi får en god utvikling av øya vår og best mulig 
tilrettelagt kollektivtrafikk



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: Rune Faltinsen

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

Vassung er en ungdomsklubb for skoleungdom fra 7. klasse og oppover. De møtes (når 
det ikke er restriksjoner) på Vassøystua 1 -4 ganger i måneden. 

Seniorlaget er også knyttet til beboerforeningen. De har treff hver måned (når det ikke 
er smittefare), arrangerer turer og arbeider for å skape et godt miljø for de eldre på 
øya. Kontakt: Jan Arvid Børnes.

Beboerforeningen har ansvar for drift og vedlikehold av Vassøystua. Lokalene her 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 leie nyttige redskaper:  
Motorisert kantklipper/rydder og kvistkvern. Snøkanon. Vi leier også ut en Prampack
som brukes til sikker transport av barnevogn for eksempel på flyreiser. 

Årsmøtet vil bli avholdt 23. februar på Vassøystua klokka 18.00. Etter årsmøtet 
kommer Ryfylke Friluftsråd klokka 19.00 for å orientere om sine planer for Peisaren og 
aktivitet ellers.

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

Vedlagt til dette nummeret av Vassøynytt ligger en giro til å betale for medlemskap i 
beboerforeningen. Medlemskap er knyttet til den enkelte husstand. Enhver som er fylt 
16 år og har fast adresse innenfor Vassøy skolekrets kan bli medlem. Medlemskap er 
frivillig, men vi oppfordrer dere til å bli medlemmer slik at vi kan gjøre en enda bedre 
innsats for lokalmiljøet på øya vår og holde Vassøystua i god stand til aktivitetene. Du 
kan også bruke Vipps til 56 35 74, husk å skrive adressen din.
Til dette nummeret har vi også klipset en kulepenn med logo.

Vi håper flest mulig støtter Spleis til syketransportbilen på Vassøy. 

mailto:leie@vassoy.org
http://www.vassoy.org/
http://www.vassoy.org/

