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Tema: Bli kjent på Vassøy   

Da me satte våre bein på Vassøy for første 

gang på vei til visning var det spesielt en 

ting me falt for. Det var ikkje de flotte 

turområdene, svabergene, den nesten 

bilfrie veien og de fine badeplassene, selv 

om det og gjorde inntrykk. Det var at alle 

me møtte på veien smilte og sa hei til oss. 

Å bli møtt med et smil og et hei av helt 

ukjente folk slår det aller meste av 

velkomstkomiteer. Fra den dag følte me 

oss hjemme på Vassøy. Kjartan Dirdal   



Bli kjent på Vassøy 
De som bor på en øy kjenner hverandre og de følger godt med på hva som 
skjer,  på hus som er til salgs og på hvem som flytter inn. De siste årene har det 
vært mye flytting til og fra øya. Mange nye ansikter på ferja og hurtigbåten. Her 
på Vassøy ønsker vi alle nye øybuer velkommen. Vi trenger liv og røre, unger i 
barnehagen og på skolen, kunder i butikken og folk som skaper et godt miljø, er 
med på aktiviteter og gjør Vassøy til et godt sted å bo.  
 
Noen av dem som flytter til Vassøy kjenner øya godt fra før. For andre kan det 
være en overgang å flytte fra fastlandet og komme inn i øysamfunnet. Vi håper 
alle finner seg til rette og føler seg godt mottatt. I årets 17. mai-tale sa Kjartan 
Dirdal mye fint om dette. I dette nummeret av Vassøynytt har vi satt sammen 
informasjon om foreninger og lag på Vassøy og en del ting som kan være 
nyttige eller artige å vite. Sammen med noen klipp fra talen til Kjartan.  
 
 

17. Mai viser 
Vassøy seg fra 
sin beste side.  



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 har samarbeid med Storhaug 
bydelsutvalg, som kan ta opp våre saker politisk. Medlemsskap er knyttet til den 
enkelte husstand. Enhver som er fylt 16 år og har fast adresse innenfor Vassøy 
skolekrets kan bli medlem.  
Kontakt: Fridtjof Riis 
 
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 på 
Vassøystua 1 -4 ganger i måneden.  
 
Seniorlaget er også knyttet til beboerforeningen. De har treff hver måned, 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. Kontakt: Sissel 
Aanestad. 
 
 

                                                                                                    Bru til Lillekalven  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandvoll opplyser at planene for bru til Litlakalven er kommet langt, og brua vil 
trolig bli satt opp før sommeren.  

På årsmøtet hadde 
beboerforeningen invitert Hans 
Olav Sandvoll fra Ryfylke 
Friluftsråd. De har ansvar for 
friområdene ved Peisaren og står 
for drift av toalett og tømming av 
boss-containere. Sandvoll sa på 
møtet at Friluftsrådet er 
interessert i god dialog med 
beboerne for å finne smarte 
løsninger for Peisaren. 



Idrettslaget har aktiviteter for alle aldersgrupper, blant annet fotball, spinning, 
volleyball, zumba og kajakk. Halte høns organiserer jogging for damer.  
Kontaktperson for idrettslaget: Jan Erling Østerhus. 

Det store prosjektet i år blir å legge kunstgras på idrettsbanen. Bildet viser tegningen 
av nye «Vassøy Stadion» lagt inn på et flybilde der vi også kan se skolen, ballbingen, 
Vassøystua og kapellet. De gamle lysmastene skal fjernes og erstattes med nye Led-
lys. For å hindre at plastunderlaget skal spre seg ut i terrenget blir det lagt en lav 
murkant rundt banen som skal holde alt på plass. Arbeidet skal utføres av 
kommunen. For å få prosjektet i gang søkte idrettslaget midler fra SRBank og fikk 
tildelt 250.000 kr. Idrettslaget følger aktivt opp prosjektet og vil også bidra med 
dugnadsarbeid.  
Ledere i idrettslaget: Ole Jacob Johannesen og Hans-Olav Undseth 

 
Beboerforeningen og idrettslaget har vært i kontakt for å prøve å utnytte plassen 
mellom banen og kapellet til å sette opp noen treningsapparater. 

Idrettslaget 

Tenk å ha tre dyktige spinninginstruktører på ei lita øy, spinning er både sosialt og 

utrolig god trening uansett hvilken form du er i. Me har løpegruppen Halte Høns, Vasstøy 

og bøy, kajakk-klubb, volleyball, fotball og innebandy. På Vassøy stadion spiller ungene 

våre fotballkamper i den fine lyseblå Vassøy-skjorta og i bua serveres det ferske 

bakervarer. Me har til og med fått eget håndball-lag .                                                                             
Kjartan Dirdal   



 
De første som benyttet seg av  dette tilbudet var Vassøy Maltwhiskyklubb i samarbeid 
med Norsk Whiskyforbund. I forbindelse med arrangementet ble det dannet en ny 
klubb: 
Vassøy Valinch, for dem som har interesse for whisky , både hvordan den smaker og 
hvordan den produseres. Kontakt: Bjørn Rasen. 
 

Sannsynligvis første gang noen har spilt på sekkepipe utenfor nærbutikken 

Grunnkurs i kajakk 
Kajakkgruppa organiserer både  grunnkurs og turer. 
Kontakt: Terje Hettervik. 
Zumba-treningen drives også gjennom idrettslaget. 
 
 
Vassøydilten ble arrangert av idrettslaget 7. april, med 
god oppslutning. En tur på øya for hele familien med 
mange innlagte oppgaver.  
 
I vår har idrettslaget gjennomført en omfattende 
oppussing av idrettslokalet. Dette kan leies  av 
organisasjoner og private. 
 
 



Butikken med det store hjertet  ❤ 
 Nærbutikken på Vassøy ble åpnet av dagens eiere i 2006, etter at øya hadde vært 

uten butikk i lang tid. En butikk i nærmiljøet betyr mye for oss alle og det er få 
butikker som lytter til kundenes ønsker og behov som denne nærbutikken.  
Butikken er nemlig bygd opp etter tilbakemeldinger og ønsker av nettopp kundene 
og derfor finner du det meste som trengs til husholdningen av mat og drikke her. 
I tillegg tilbyr butikken tjenester som medisinutsalg, tipping, nøkkeloppbevaring og 
salg av blomster. Nærbutikken har i senere tid utvidet litt etter litt med et bredere 
utvalg, postpakkeutlevering fra Bring/Postnord og kakebestilling fra konditori i byen. 
  
I 2015 derimot så det mørkt ut for nærbutikken da de mistet en av sine viktigste 
kunder, barnehagen. Ansatte og beboere på øya jobbet hardt for å holde liv i 
butikken og etter et øyamøte fikk beboerene i gang en underskriftskampanje. Over 
300 beboere skrev under, nok til at innbyggerinitiativet ble behandlet politisk. 
Nærbutikken på Vassøy havnet på det politiske sakskartet. Både Ap og Høyre tok opp 
saken. Etter mye om og men fikk butikken tilbake avtalen sin med kommunen, slik at 
barnehagen kunne fortsette å gjøre innkjøpene her.  
  

  
Dagens status legger ikke Janken Nordbø, innehaver, skjul på. Det er fortsatt røde 
tall og butikken blir dessverre ikke benyttet nok til at vi kommer i overskudd, sier 
hun. En kan forstå at folk velger å handle mat på lavprisbutikker i byen, men hvis 
folk hadde prioritert å handle de varene som koster det samme hos oss, kunne vi 
gått i balanse. Jeg er bekymret for fremtiden og ikke minst alle arbeidsplassene 
avslutter Janken, med et tappert smil om munnen. 
 

På Nærbutikken får du ikkje bare dagligvarer men og positiv energi av å møte de trivelige 

butikkansatte etter en lang dag på jobb. Kjartan Dirdal   



Det er ene og alene våre valg om vi velger å handle 
lokalt og nærbutikken fungerer ikke bare som 
dagligvarebutikk, men også som servicesenter og 
møteplass. 
Dersom du mener det er viktig å ha en butikk på øya, 
vil det være klokt å handle mest mulig lokalt.  Elles 
risikerer vi at butikken forsvinner, med de 
konsekvensene det har for øyas framtid. 

  
 

Konfirmanter 
 
Det var 13 konfirmanter på Vassøy i år:  
Simon Kaland, Lotte Johannessen, Linn Solvang, Malin Strand, My Linnea Lien 
Bertheussen,  Ane Wathne Vestbø, Amalie Johnsen, Aleksander Husebø Krosli, Kasper 
Alveskjær, Dennis Ekrem Birkevold, Tobias Trondsen, Isabell Laugaland og Enya Sæbø 
Hodneland.  

 
 

  
Når man har bosatt seg utenfor by og større tettsteder, så har man på mange måter 
gjort et verdivalg. Dersom du gjør innkjøp hos det lokale næringslivet, er du med på å 
bygge opp under dette valget. Når du handler på lokalbutikken, er du med på å bidra 
til et aktivt og livskraftig lokalsamfunn   
 

Av: Cathrine Tyrdal Allgot 

 

Samling med 11 av Vassøy-konfirmantene  



 
 

Vassøy skolekorps 

Vassøy skolekorps er for tiden 13 aktive musikanter. Vi er en frivillig organisasjon 
drevet av foreldre og gir et tilbud om musikkopplæring til aspiranter i SFO-tida, 
instrumentopplæring hver mandag og samspill hver torsdag gjennom skoleåret med 
lærer og dirigent fra Stavanger kulturskole. Vi har også et blåseprosjekt med Vassøy 
skole som gir elevene mulighet for å bli kjent med ulike instrument. Vi er tilsluttet 
Norges Musikkorpsforbund NMF og våre verdier er inkluderende, inspirerende og 
engasjert.  

 

Bakerst fra venstre: Jakob Skjeggestad, Gard 
Knudsen. Midten: Jon Omarsson, Erle 
Skjeggestad, Herman Undset. Foran: Ole 
Grindland, Lars Grindland, Isak Kvarsnes.  
 
Ikke tilstede: Salka Omarsdottir, Francesco 
Wittorf, Silas Østerhus, Jakob Aase og Andreas 
Kolnes Tanger 
 

Årsplanen viser mange aktiviteter 
med sommerkonsert i Peisaren, 
høstkonsert, julegrantenning, 
julemarkering ved butikken, vårbasar, 
17.-maitog og 17.-maikonsert og 
kjekke turer til Kongeparken, kurs og 
seminarer. Vi leier inn ekstra 
instruktør om vi må og bruker også 
midler på noter og reparasjoner av 
instrument. Inntekter får vi fra 
Frifond, grasrotandel, tilsynsvakter, å 
gå med bydelsavisa, loddsalg og spille 
i 17. maitoget. I år har vi investert i 
nye uniformer, og fikk noe støtte fra 
Storhaug bydelsutvalg til det. 
 
Korpset ble stiftet i 1973, og de nye 
uniformene har nå samme fargen 
som den gang, etter en periode med 
både røde og sorte drakter og de siste 
årene helt uten uniformer. Vi håper 
øyas befolkning setter pris på korpset 
og de unge musikantene, og at enda 
flere vil bli med. Målet vårt er å bli 
tjue til 50-årsjubileet i 2023. Styret i 
år består av Anne Marie Knudsen, 
Grete Undset, Marit Eide-Nygård og 
Leif Knudsen (leder). 

 
Leif Kjetil Knudsen 

 



Kapellet 
Vassøy bedehus og kapell er et hus med plass til alle. En søndag hver måned er 
det gudstjeneste i kapellet. På facebook; 
https://www.facebook.com/Vassoybedehus/, finner du oversikt over alle 
aktivitetene, slik som søndagsskole, babysang, julespill  og  torsdagssamlinger.  
Eller se oppslag ved kapellet eller på butikken. Leder av kapellstyret: Kjartan 
Dirdal. For leie av lokaler til private arrangement, kontakt Randi Grindland. 

 

Sterk og stødig  - vi trenger ny instruktør 
Sterk og stødig har vært trening for seniorer en gang i uka på dagtid. Det er lagt 
vekt på balansetrening og målet har vært at folk skal klare seg bedre i 
hverdagen og bo hjemme så lenge som mulig. Dette er et kommunalt prosjekt 
og fysioterapeuter fra kommunen gir opplæring til dem som ønsker å bli 
instruktører.  Instruktørene trenger ikke være seniorer.  
Sølve Jørgensen har drevet dette i 5 år og vi takker henne for den flotte 
innsatsen hun har gjort. Det har vært 8-15 deltakere på treningen, som foregår 
på Vassøystua. Det har vært laget til en enkel lunsj etter treningen og dette har 
vært et fint sosialt tiltak. Seniorlaget har søkt midler fra kommunen til dette 
tiltaket. 
 
Nå mangler vi instruktør og håper at det er noen som kan tenke seg å ta 
opplæringen og fortsette dette flotte tiltaket. Ta gjerne en prat med Sølve 
Jørgensen hvis du er interessert. Det er fint om det er flere instruktører som 
deler på oppgavene.  

 

Tai Chi og Chi Gong 
I år ble det startet et tilbud om trening i Tai Chi og Chi Gong. Treningen foregår i 
gymsalen på skolen. Instruktør er Paola Fulbright og hun vil fortsette med dette 
tilbudet til høsten.  

 

Yoga 
Kjersti Finsland har startet yoga-praksis på Vassøy, og det er en gjeng som har 
gått fast hver uke siden i vinter 

 

Van(n)trivsel 
Velkommen til alle som har lyst til å bråvåkne i helgene. Badeklubben 
Van(n)trivsel har for tida 3 faste medlemmer, men havet er stort og det er plass 
for mange flere! Vi bader i Peisaren kl.08.00 i sommerhalvåret og 09.00 i 
vinterhalvåret. Dette skal bare være kjekt og ikke noen prestasjon! Vi bader så 
kort eller lenge som vi vil. Undertegnede er sist uti og først opp igjen, og lager 
desidert mest lyd.... Kontakt: Signe Egenberg 

 
 

https://www.facebook.com/Vassoybedehus/


Stedsnavn på Vassøy 

På Vassøy er det gatenavn og husnummer og adresser. Men når man snakker 
med dem som har vokst opp her oppdager man fort at de ikke bruker 
adressene. Husene har navn fra dem som bodde der først. Og på øya er det 
mange stedsnavn som ikke står på noe kart. Kartet under viser stedsnavn som 
er i bruk. Det hadde vært flott om de som er historisk interesserte kunne lage 
en oversikt over alle de gamle husnavnene. Ved kartet er det vist noen få 
eksempler.  

For dokk som ikkje vet kem eg er 

så er eg og kjent som pappaen til 

Samuel og Thelma og mannen til 

Elisabeth på butikken eller … 

Eller viktigst av alt, han som bor i 

Holmefjord-huset, eventuelt 

Lillejordet-huset hvis me går 

endå lenger tilbake i tid.  
Kjartan Dirdal   

Serinahuset 
Knudsenhuset 
 
 
 
 
Helmik-huset 
Maria på skjeret 
 
Lærarboligen  
(grunnmuren 
bak barnehagen) 
 



Ryddedagen 
Siste uke i april er det 
ryddeaksjon i kommunen, 
organisert gjennom bydelene. 
Vassøy ligger under Storhaug 
bydel, som sørger for henting 
av alle boss-sekkene. 
Aksjonsdagen i år var 26. april. 
Stor innsats på skoleområdet 
og langs strendene.  

Det ble ikke fullt så mange sekker utenfor brannstasjonen i år som tidligere år, men 
det er et godt tegn. Det ser ut som at folk er blitt mer oppmerksomme på forsøpling 
av plast. Nesten alle tar med seg egen søppel fra friområdene og turstiene, og mange 
plukker med seg litt ekstra.  

Strandliv 
Når strendene er reine og fine kan man se mye rart. Da jeg var på tur med barnebarn 
oppdaget de en svart flekk i sanda på Solviga. Da vi kikket nærmere viste det seg at 
flekken var millioner av bittesmå dyr som hoppet og spratt. Vi er ikke sikre, men tror 
det må være krepsdyr, kanskje nylig klekte tanglopper. I hvert fall var de forsvunnet 
på havet noen dager seinere. 

Den svarte flekken, kraftig forstørret til høyre. Det brune er tang.  Tekst og foto Fridtjof Riis 

Beboerforeningen 
Medlemmer i styret i Vassøy beboerforening i 2019: 
Fridtjof Riis (leder), Signe Egenberg (nestleder), Tommy Kjær Andersen, Frode Kristoffersen, 
Helge Geir Helgesen, Cathrine Tyrdal Allgot, Ben Morten Henriksen, Rune Faltinsen, Kasper 
Nielsen.  David Pelosof og Jeanette Jakobsen er varamedlemmer. Sissel Aanestad er 
kontaktperson for Vassøystua. Gunleiv Østebø er ansvarlig for regnskap . 
 

Informasjon fra beboerforeningen ligger på www.vassoy.org.  Dette nettstedet 
har ligget stille en tid, men vi kommer nå til å holde det oppdatert. Vi er aktive 
på facebooksiden vassøystuas venner. Se også oppslag på butikken og ferja. 
  

http://www.vassoy.org/


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 
 
Når det haster skjer syketransport med helikopter. Helikopteret har 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.  
Sigurd må dekke utgiftene til forsikring og drift av denne bilen, og vi oppfordrer folk til å gi 
støtte til dette formålet.  
 
Det er smale veier på Vassøy, og det har skjedd ulykker her. Kjør forsiktig! 
 

Nyttig å vite 
 
Parkering: Parkering utenfor butikken er for kunder. Ikke parker i Kaibakken, husk at det kan 
komme store biler med neste ferje. 
Parkering i Stavanger: Gratis parkering for Vassøybuer på Jernbanelokket i helgene og etter 
klokka 15 på hverdager. Fram til klokka 8 neste dag. Du trenger et kort som du får fra 
Stavanger Parkering i Olavskleiva. 
Varetransport: Hvis du trenger transport av større ting til Vassøy kan dette ordnes av 
Godsterminalen. Telefon 91536264   post@godsterminalen.no 
Peisaren: Vassøy har bare private båtplasser, vi mangler offentlig gjesteplass. Det er bare 
Jæren Friluftsråd som har lov til å kjøre inn med båt i Peisaren.  
Leie Vassøystua: Vassøystua kan leies for all slags arrangementer. Priser finner du på 
http://www.vassoy.org/vassoystua.html. Rabatt for medlemmer av beboerforeningen. 
Avtal med Sissel i god tid, for lokalene er mye i bruk. 
 
Redskaper: Motorisert kantklipper/rydder og kvistkvern kan leies fra Vassøystua, 50 kr for 
medlemmer av beboerforeningen, ellers 100. 
Snø i høst? Beboerforeningen har fått støtte til innkjøp av en snøkanon som skal brukes til 
akebakken og eventuell utleie. Idrettslaget er med på prosjektet. 
 

Ting å huske på 
 
Boss. Søppelcontainerne på Peisaren tømmes bare i sommerhalvåret. Husk å sortere. 
Containerne på ferjekaia er bare for glass og metall. All annen søppel, også hundeposer, må 
du ta med hjem og kaste i egen dunk.  
Ferje. Husk å registrere billetten selv om du har fleksikort. Viktig å dokumentere hvor mange 
som reiser til Vassøy.  
Seint ute? Utenfor rushtida går det an å ringe til ferje/hurtigbåt og spørre om de kan vente et 
minutt eller to. Dette må også registreres og dokumenteres.  
Hund? På ferja har hund ikke adgang til salongen. Rødne vurderer nå om de skal innføre 
samme regler for hund på alle deres båter, og det kan bli nye regler for hunder i løpet av 
høsten.   

 
 

http://www.vassoy.org/
http://www.vassoy.org/vassoystua.html
http://www.vassoy.org/vassoystua.html

