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Til alle innbyggere i Gildeskål kommune 
 
POLITIKKEN HAR KOMMET I GANG IGJEN ETTER AVLYST KOMMUNESTYREMØTE 12. MARS 
Fredag 3. april og mandag 6. april starter vi igjen opp med politiske møter i kommunestyret. Torsdag 12. 
mars skulle vi behandlet mange viktige saker, men valgte å avlyse dette møtet. Siden vi nå må avholde 
dette som fjernmøter over nettet, har vi valgt å fordele sakene til behandling over to dager. De siste ukene 
har formannskapet avholdt noen fjernmøter og også blitt holdt orientert om situasjonen og 
forberedelsene som har med koronaviruset å gjøre. I neste uke skal Plan- og eiendomsutvalget også 
avholde fjernmøte. Dette går overraskende bra, men det er nå en litt uvant og annerledes måte å 
behandle politiske saker på. 
 
PÅSKEN FOR DØREN 
De fleste fritidsboliger og hytter vil denne påsken bli stående tomme i vår kommune. Eierne av hytter og 
fritidsboliger utgjør i normale tider en viktig ressurs for næringslivet i bygda vår. Dessverre er det personer 
som utnytter denne situasjonen til innbrudds-raid og hærverk. Jeg oppfordrer derfor de som har mulighet 
til å se etter hytter og fritidsboliger i kommunen. Når du skal ut på tur, legg gjerne turen til steder hvor du 
vet at det er hytter og fritidsboliger. Ser du noe mistenkelig eller er det utført hærverk, meld fra om dette 
til Politiet. Ikke bland deg direkte inn om du møter mistenkelige personer eller biler. 
Da vil jeg til sist få benytte anledningen til å ønske alle en så fin påske som vi kan få under rådende 
omstendigheter. 
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Magne Pedersen 
Ordfører 
 
 
 
Kommuneoverlege Laila Didriksen: 
 

Kjære alle i Gildeskål. 
 
Fortsatt er det slik at vi ikke har funnet noen med koronasmitte i vår kommune. Det er vi så klart glade 
for, men vi mistenker jo at smitten allikevel er der ute, og vi er godt forberedt på at de første tilfellene 
kommer. 
 

På legekontoret tar vi nå imot litt flere pasienter enn vi har gjort de siste ukene, og det er også mulig å få 
snakke med lege både på telefon og på videosamtale. Jeg vil gjenta oppfordringen fra forrige uke om at 
dere ikke må nøle med å kontakte legekontoret for hjelp. Vi har åpne telefoner og vi er der for dere alle. 
Nå går vi mot påske. Det blir en annerledes påske enn hva vi er vant til. Mange av oss tilbringer vanligvis 
påska sammen med mye folk, på hytte eller i campingvogn. I år skal vi holde oss hjemme. Vi skal ikke 
omgås så mange. Det er rart og annerledes. Og litt trist.  
 

Vi har alle godt av å komme oss ut, få frisk luft rundt ørene, skape minner og ikke minst bevege oss litt. 
Men jeg ber dere alle om å tenke over at dere minimerer risikoen for ulykker i alt dere gjør. I år er ikke 
året for å gå på topptur. Om du er uheldig kan du komme til å legge beslag på sårt tiltrengt rednings-
mannskap og et helikopter som helst burde vært brukt til andre, kritisk syke pasienter. Om du legger ut i 
båt, sjekk motor og utstyr, minimer risikoen for å få motorstopp og andre ulykker. Skal du sage ved, så 
bruk beskyttelsesutstyr. Alle monner drar. Alle ulykker som denne påsken kan unngås bør unngås. Da står 
redningspersonell og helsetjeneste sterkere rustet til å ta vare på de som plutselig blir syke. Ikke bare av 
korona, men de som får hjerteinfarkt, hjerneslag og andre plutselig innsettende sykdommer.  
 



 
 
Så jeg vil ønske deg en god påske. En annerledes påske blir det, men det er ikke dermed sagt at den trenger 
å bli dårligere.  
Og til alle barn der ute: Påskeharen er innvilget dispensasjon fra karantenebestemmelsene, så han kan 
trygt bevege seg inn over kommunegrensen! 
 
Laila Didriksen 
 
 
 
Rådmann Helge D. Akerhaugen:  
 

Vi har drevet de kommunale tjenestene gjennom enda en uke under stor usikkerhet. Det har vært 
krevende for oss alle. Det er godt å se at vi klarer å levere gode tjenester, takket være alle våre ansatte 
som på hvert sitt område gjør alt de kan til beste for innbyggerne våre. I tillegg til å gjøre det vi vanligvis 
gjør, så er det svært mye ekstra arbeid knyttet til Koronasituasjonen.  
Vi har ingen smittede hos oss enda, men det er prognoser som sier at det kan skje. Da må vi være 
forberedt, og det å forberede oss bruker vi mye tid på. I tillegg kommer det ulike bestemmelser fra sentralt 
hold som vi må tilpasse oss og følge. Det krever igjen planlegging for å kunne løse det best mulig.  Vi har 
fått mange nye rapporteringskrav til sentralt hold og vi forteller om det som skjer hos oss og hva vi trenger. 
Alt dette for at våre overordnede instanser skal kunne forberede seg også.  
Det er mye som skjer og vi får mange inntrykk fra andre steder i Norge og hele verden. Dessuten er vi 
plutselig mye inne. Jeg vil absolutt anbefale at vi også tar oss tid til en rusletur, eller kanskje en litt lenger 
tur, bare for å komme ut og nyte den flotte naturen vår. Vi er så heldige at vi bare trenger å gå ut på 
trappa og så står vi midt oppi det. Det er like flott å gå ut en tur nå som før, og med Koronarådene fra våre 
myndigheter er trygt også, akkurat som før. Sjekk ut Salten friluftsråd sine sider på nett, her det gode tips 
til både store og små.  
 
God påske til dere alle! 
 

Helge D. Akerhaugen 

 
 

Hold deg oppdatert, følg med på nett:  
www.gildeskal.kommune.no 

 
 
 

 
 
 
 
 

     Befolkningsvarsling 
 

Gildeskål kommune har system for å sende varsler til innbyggerne med sms/ talemelding. Varslene går til 
dem som har folkeregistrert adresse i kommunen. Om du er usikker på om du får slikt varsel, eller om du 
bor utenfor Gildeskål, kan du redigere dine egne opplysninger på nettsiden www.servicevarsling.no.  
 

Du finner veiledning til dette på kommunens korona-sider (Får du sms fra kommunen?). Om du likevel 
trenger hjelp til å få endret opplysningene dine, kan du kontakte vårt servicekontor. 

http://www.gildeskal.kommune.no/
http://www.servicevarsling.no/

