
 

 

Prosjekt Henningsvær – Riksantikvaren informerer 

Folkemøte med streaming i Festiviteten og én til én-møte på 
Tobiasbrygga  

 
 

Søndag 25. oktober 2020 blir det folkemøte i Festiviteten kl. 18.30-20.30. Da kan du 
treffe Riksantikvaren, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune, høre om 
fredningsforslaget og stille spørsmål eller komme med innspill. Dagen etter kan du 
besøke oss på Tobiasbrygga mellom kl. 14 og 20. 
 

Folkemøtet blir streamet, da det er begrensninger på antall deltakere.  

 
Smittevernhensyn tas, og er omtalt i eget notat 
Arrangementet følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om arrangementer fra 
FHI og Helsedirektoratet, jf. avklaringer med kommuneoverlegen.  
 
Folkemøtet kan bli avlyst dersom det er nødvendig av smittevernhensyn. 
Oppdateringer gjøres på innbyggerforeningens Facebook-sider og på 
www.ra.no/henningsvaer  
 
Begrensninger på antall plasser  
For å sikre at 1 meters-regelen overholdes og arrangementet kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte, vil det vil være en øvre grense på 50 deltakere i Festiviteten. Det er 
derfor fint om dere vurderer om alle i husstanden trenger å delta, eller om man kan 
bruke ulike muligheter for å skaffe seg informasjon. 
 
Folkemøtet streames, og du kan få informasjon på flere andre måter 
Dersom det ikke er mulig for deg å delta eller det ikke er plass i Festiviteten, kan du: 

- følge folkemøtet på nett (lenke kommer på innbyggerforeningens FB-side og 
på Riksantikvarens nettside 

- følge kommunestyremøte 26. oktober fra kl. 12 fra galleriet eller som 
streaming 

- treffe representanter fra Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Vågan 
kommune mandag 26. oktober på Skrova på Tobiasbrygga fra kl. 14 til 20 

- treffe representanter fra Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Vågan 
kommune på nye møter i slutten av november (datoer kommer) 

- ringe Jorun Hals på 982 02 810 eller sende e-post til jorhal@ra.no 
- besøke www.ra.no/henningsvaer og lese folkemøtepresentasjonen der 

 

http://www.ra.no/henningsvaer
http://www.ra.no/henningsvaer


 

Prosjekt Henningsvær – Riksantikvaren informerer 

Smitteverntiltak ved folkemøte 25. oktober og én til én-møte på 
Tobiasbrygga  

 
 
 

Dersom du er syk, må du bli hjemme 
Dersom du er i karantene, isolasjon eller har luftveissymptomer som kan være 
covid19 må du bli hjemme.  
 
Hygienetiltak på folkemøte 
   - toaletter med vask er åpne  
   - det vil være håndsprit utplassert 
   - hold 1-metersregelen, ikke flytt stoler eller sett dem sammen 
   - det blir ikke servert mat eller drikke ved arrangementet 
   - plakater med hygieneråd henges opp 
   - det vil ikke bli sendt rundt felles mikrofon til spørsmål og innspill 
 
Kom tidlig til folkemøtet! 
Vi åpner dørene kl. 17 for å bidra til at folk kan komme i god tid og for å unngå 
trengsel.  
 
Det føres oversikt over deltakere 
Det vil bli ført lister over hvem som kommer med navn og telefonnummer. Disse 
listene føres for å sikre mulighet for smittesporing, og vil bli slettet etter ti dager. 
 
Hygienetiltak på Tobiasbrygga 
Anbefalingene over gjelder også her. Vi har håndsprit, registrerer besøkende og vil 
vaske av bordplater mellom hvert besøk. 
 
Vaner som forebygger smitte: 
 Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser.  
 Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.  
  
Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle  
 
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.  
  
Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask 
ikke er mulig, for eksempel på reise.  
 



 

 

Program folkemøte søndag 25. oktober 2020 
 
 
 
 

1730-1830 Dørene åpner – ankomst og registrering av 
deltakere 

1830 Folkemøtet starter 

1830- 1835 Velkommen og åpning av møte v/ ordfører i 
Vågan kommune, Frank Johnsen 
 

1835-1845 Innlegg fra Nordland fylkeskommune v/ 
fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi 

1845- 1930 Presentasjon av fredningsforslag 
v/riksantikvar Hanna Geiran 
 

1930-1945 Om roller og oppgaver ved saksbehandling i 
dag og ved en eventuell fredning v/ Nordland 
fylkeskommune og Vågan kommune 

1945- Ordet er fritt – spørsmålsrunde 

2000 Avsluttende ord og takk for i kveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Vaner som forebygger smitte 
 
 

• Papirlommetørkle foran munn og nese 
beskytter andre når du hoster eller nyser.  
 Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så 
hendene.  
  

• Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og 
ikke har papirlommetørkle  

 

• Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du 
har vært ute blant folk.  
  

• Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler 
er et godt alternativ når håndvask ikke er 
mulig, for eksempel på reise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


