
ØYPERLA 
MELØY

Kom og bo
med oss!



Meløy ligger i naturskjønne omgivelser 
med skjærgården som nærmeste nabo. 
Det er gode forhold for fiske og kajakk-
padling mellom hundretalls av holmer og 
skjær i umiddelbar nærhet. Liker man fjell, 
er det like tilgjengelig, med flere merkede 
turløyper, 6 fiskevann, og Meløytind som 
høyeste punkt (582 m.o.h.). Vi har rundt 
200 fastboende, og har i tillegg flittig 
besøk av de som har feriehus og hytter 
her ute.

Mange av de som bor her jobber også 
her. I tillegg er det flere og flere som 
jobber på fastlandet, da det er lagt opp 
egen pendlerrute med hurtigbåt og buss 
for folk med åtte-til-fire jobb. En vanlig 
pendlerhverdag starter halv åtte, hvor 
man er hjemme igjen halv fem. 

I skoleåret 2014/2015 vil det være 7 barn 
i barnehagen. Per dags dato er man ga-
rantert barnehageplass. Skolen er en 1-10 

- øyperla helt nord på Helgeland
Velkommen til Meløy
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skole hvor det for tiden er 17 elever. 
Her er det høy lærertetthet per elev, og 
skolen kan vise til gode resultater. 

Vi har et unikt og mangfoldig kulturliv for 
både små og store på øya. Dugnadsånden 
er spesielt stor her ute, noe som gjør at 
vi kan skilte med både hornmusikk, aspir-
antkorps, mannskor, musikkskole, fotball- 
og volleyballtreninger for både damer 
og menn, revygruppe, skytterlag, ung-

domstrim (10-16 år), barnetrim (5-9 år), 
kommunetrim og muligheter for trening 
på trimgalleriet, eller på aktivitetsbanen 
ved skolen, hvor det er lagt til rette for 
tennis, fotball, innebandy og håndball. 

I tillegg har vi faste ukentlige aktiviteter 
som isbadeklubb, kortklubb og husflidslag. 
Å inkludere folk i aktivitetene er noe vi 
jobber aktivt for. For tidspunkter og an-
nen informasjon, se www.meloya.no.
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På Meløya har vi glade barn!Foto: Tine Bergmo

Sandvolleyballbanen. Foto: Tine Bergmo

Meløy hornmusikk Foto: Kenneth Didriksen



André Neverdal (43)

Som barn var jeg mye på Meløya gjennom 
familien min, så jeg har alltid hatt bånd hit. Her 
er det god plass, man kan ha både traktor og 
gravemaskin. Terskelen for å delta på ting er lav, 
mens på en større plass kan du lettere gjemme 
deg bort. Det er mer levende på Meløya enn 
på større plasser. Vi har et lite samfunn med 
alle funksjoner. En kar spurte meg engang; “Si 
meg, har alle på Meløya egen traktor?”, og det 
er nesten tilfelle. En del har endret seg i det 
sosiale her: Skrangelfestene og bygdefestene 
har falt bort, men med rammene som Hen-
rikhålla Kro skaper, gror det også musikalsk, 
f.eks. for Meløy mannskor. Jeg er ikke sikker på 
at Meløya vil ha godt av for mye turisme, men 
nivået i dag er ok. Selv ønsker jeg å pendle og 
ha jobben på fastlandet, men livet mitt her.

Vi har bedt noen fast-
boende om å si noe om 
sitt liv og forhold til øya. 
Videre i brosjyren kan 
du lese mer om deres 
hverdag på øya.

“Øyertene”

Elisabeth Tostrup (43)

En av grunnene til at vi bosatte oss 
her, var at vi så et trygt og godt 
oppvekstmiljø i små forhold der 
alle bryr seg om hverandre. Vi var 
flere jevnaldringer med følelser for 
plassen som flyttet til hjemstedet 
vårt samtidig, og i dag bor venner og 
familie her. Kanskje er vi blitt bort-
skjemte med skjærgården og Svarti-
sen, og har latt magien bli en del av 
hverdagen. Men da skaper vi magi 
selv gjennom å yte inn i samfunnet 
vårt, og slik skape et eierforhold til 
aktivitetene vi jobber frem. Tilflyttere 
er en stor ressurs og blir fort inklud-
erte. Der det er sosial motivasjon og 
ildsjeler er det liv!



Linn Margrethe Meløysund (27)

På Meløya er det et veldig godt miljø og alle 
stiller opp for hverandre - også for feriefolk! 
Det lever en stor dugnadsånd for å få ting 
til her ute. Vi har det vi trenger f.eks. skole 
og barnehage. Det er en flott plass med 
tilgang til havet og fjellet, ja, naturen rett 
utenfor døra. Man går på spontane besøk til 
hverandre og som 
nytilflyttet blir 
man veldig 
fort inkludert 
i øyas mange 
aktiviteter og 
slik blir man 
også fort kjent 
med folk.

Tiril Wiik (22)

Jeg flyttet hjem og kjøpte hus sammen 
med kjæresten min etter noen år på 
skole og i jobb. Jeg fikk hjemlengsel 
til den fineste plassen på jord! Her 
er det fint og fredelig. Vi har mange 
trivelige folk og mye som skjer av 
treninger og aktiviteter. Vi har det 
vi trenger 
med bl.a. bu-
tikk, skole, 
barnehage. 
Fremtiden 
min ser jeg 
for meg på 
Meløya.
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Sørgårds kai ved Meløysjøen. Foto: Tine Bergmo



Meløy kirke

Coop Marked Meløy

Meløy oppvekstsenter (skole/barne-

hage/fysioterapaut/legekontor)

Henrikhålla kro

Urd (ungdomshus med bygdekino)

Tennisbanen (aktivitesbane)

Sandvolleyballbanen

Meløygården 

Kulturminner ved Sjyskaret

Sørgårds kai

Småbåthavna på Tukthuset

Ferge/hurtigbåtkaia

Bremnes

Fotballbanen

Skagen

Trimgalleriet

Fjellheim

Grotta

1

1

13

13

12

10 16

10

4

4

11

11

15

15

16

17

18

6

6

2

2

9

9

7

7

3

3

8

8

14

14

5

5

Meløy



18

17
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Meløy kirke i den blå timen
Foto: Brita Kjerpeseth Omnes

Fotballtrening på tennisbanen
Foto: Tine Bergmo

Trimgalleriet
Foto: Trond Skoglund
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Johanna på Bremnessand
Foto: Ellinor Ann Skaret



Kari Wiik (81)

Jeg husker dagen vi flyttet hit. Vi 
så bare noen få husstander da 
vi kom i land, så jeg tenkte mitt, 
men da vi kom til kirka virket 
det mer folksomt.
Jeg har bare godt å si om plas-
sen! Folket er mottakelig, her er 
rolig og stille og så har vi butik-
ken vi kan møtes på. Det eneste 
jeg savner er en omsorgsbolig. 

Ole Tvenning (62)

Mitt forhold til øya har mest med folket å gjøre. Det er vel-
dig mange trivelige mennesker, og man føler seg inkludert av 
alle, fra Ester på butikken til mannskoret. Alle hilser på deg!
Vi har en fantastisk natur med Meløytinden, Løyfta, 
Bremnessand og mere til - det er som å bo i et eventyr! 
Tenk på solnedgangene og Skagbergan på sommeren! 
Det er utfordrende å etablere seg 

med næring her, men for 
barnefamilier er det helt 
perfekt og må være en 
fantastisk plass. I alle år, 
når jeg kom hjem til øya 
for å besøke foreldrene 
mine, begynte det å 
krible i kroppen allerede 
på fergekaia. Meløya har 
noe eget ved seg. 

Ågot Selstad (87)

Jeg flyttet fra Skaret til Meløygården, da jeg giftet meg som 20-åring, 
og har bodd hele livet på Meløya. Egentlig skulle jeg gått han-
delsskole, men jeg var glad i mannen min og valgte å bli. Sammen 
fikk vi tre barn og et godt liv. Mange reisemål har det blitt, London, 
Holland, Gran Canaria, Kypros, Spania, biltur til Russland, Sverige og 
mye innad i Norge. Neste mål er Kirkenes/Nordkapp, når anlednin-
gen byr seg. Det er godt å være gammel på Meløya så lenge man er 
oppegående. Man blir tatt vare på, her er det fritt og godt og man 
kan gjøre hva man vil. Meløya er flott for familier - her er godt å bo!



Roger Stub (43)

Jeg er oppvokst på Demma gård, og var fra tidlig alder 
innstilt på å være odelsgutt. Meløya ligger sentralt, med bare 
3-4 timer til Oslo, pluss 2 timer til for å komme ut i Europa. 
Folk her vet ikke hva pendling er, sammenlignet med andre 
steder i verden. Her er det frodig og klimatisk ligger vi veldig 
godt til. Folket her er runde i kantene og skaper ikke særlig 
mye konflikter. Vi er heller inkluderende, spesielt de yngre. Så 
kan man jo nevne at musikklivet her ute er stort sammenlig-
net med folketallet. Meløya er Helgelandskystens perle!

Kristian Tvenning jr. (47)

Det begynte med båtplass! Ikke alle passer i et byggefelt, 
vi har prøvd det også, og det er et helt annet liv. Her 
har vi rom for å bevege oss i, med alle tilbud vi behøver, 
i tillegg til trygghet. Du skal på en utrolig stor plass før 
“nabokjerringa” blir borte, men her blir forholdene slik 
at nettopp fordi man kjenner hverandre, tar man vare 
på hverandre. Vi er flere som er mye borte på jobb, men 
vi vet at kjerringene ikke kan “finne seg fremmed” blant 
bare kjentfolk! 

Linda Tvenning (39)

Vi har alt! Skytterlag, kino, fjell og fjære. Vi liker møkker-
lukt og pollenallergi! Naturen og selve plassen er grunn 
nok til å bo her. Og kirka vår hvor jeg ble døpt, gift og 

forhåpentligvis skal begraves.

Mølndalen
Foto: Tine Bergmo



Alex Khomenko (25)
Jeg er opprinnelig fra Ukraina, og kom til Meløya i juni 
2013. Jeg jobber i hjemmetjenesten og trives veldig godt 
her. Meløya har blitt mitt andre hjem. Mitt norske hjem. Jeg 
har fått mange venner og synes jeg har fått en stor familie. 
Spesielt liker jeg utsikten, fjellene, rent vann og luft - det 
er virkelig verdens paradis. Jeg har ikke ord for hvor fan-
tastisk dette stedet er. Det er veldig trivelige folk på øya 
og jeg synes jeg har blitt tatt kjempegodt imot. Jeg håper 
at legekontor, skolen og barnehagen forblir på øya og at 
det er flere folk som ønsker å komme flyttende hit. Jeg 
ønsker etter hvert å bygge hus og stifte familie her.

Andrine Andersen Rambjørg (15)
Jeg flyttet til Meløya med mamma for halvannet 
år siden. Jeg ville se hvordan skolemiljøet var her 
ute, og jeg har kommet fram til at jeg synes det 
er kjempebra. Det er mer åpent her og man 
kan gjøre hva man vil og fremdeles bli aksep-
tert. Det var litt rart å flytte fra en stor skole 
(Glomfjord), men det er et mye bedre samhold 
blant elevene på Meløy skole. Meløya betyr 
ganske mye for meg. Øya er fin, spesielt naturen 
med fjellene og turmulighetene.  Alle er venn 

med alle, og man blir godt tatt imot når man kommer hit til øya. Jeg 
håper at det kommer bru over til Meløya i framtida, da det av og til kan være litt tungvidt 
å komme seg over med fergene.  

Julegrantenning i Meløygården
Foto: Tine Bergmo
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Grendeutvalget v/leder Fritz Pettersen - tlf. 47 82 04 61
Meløy oppvekstsenter v/rektor Elisabeth Tostrup - tlf.  75 71 01 90
Coop Meløy v/daglig leder Hans Kristian Helgesen - tlf. 75 75 11 52
Henrikhålla kro v/Ellinor Skaret - tlf. 48 09 40 24 og Lise Bakke - tlf. 90 65 84 13
MUIL v/leder Hanne Hammernes - tlf. 41 45 90 16
Skytterlaget v/Remi Kristensen - tlf. 90 74 13 87
Meløy Hornmusikk v/dirigent Hans Kristian Helgesen - tlf.  90 76 71 86
Meløy Mannskor v/dirigent Lise Bakke - tlf. 90 65 84 13
Tukthuset båtforening v/havnekontakt Svein Fagervik - tlf. 95 94 59 23 
Sørsjyen båtforening v/leder Trond Ivar Skaland - tlf. 91 84 34 05

  

Kontaktliste 

Utsikt fra Rabban

Foto: Tine Bergmo

Møøøø!
Foto: Tine Bergmo

Fjellheim, felleshytta ved Storvatnet. 
Foto: meloya.no
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Vi er en gjeng engasjerte Meløyfolk som ønsker øyas ve og 
vel. Vi er underlagt grendeutvalget og jobber med en rekke 
saker, blant annet med å få fiber til øya, boligsituasjonen, 
markedsføring av øya, næringshage, etc. Er du interessert i å 
bidra på noe av dette, eller med noe annet du brenner for, så 
er du hjertelig velkommen til å jobbe sammen med oss. 

Snakk gjerne med:
Thomas Elnan (92 48 36 87)

Helge Edvardt Tvenning (91 78 59 54)
Einar Johan Helgesen (95 93 78 42)

Tine Bergmo (41 65 88 34)
Frank Wiik Rendal (92 60 82 45)
Ellinor Ann Skaret (48 09 40 24) 

Bente Margit Sørgård (41 22 13 83)

Midnattsol ved Skagen. Omslagsfoto: Tine Bergmo15


