
 
 
 
 
 
”Gammelhuset” i Gjesvær – Bygde kulturhus/ samfunnshus 
 
Beskrivelse og formål til ”Gammelhuset” i Gjesvær 
Gjesvær Bygde og Idrettslag står som eier og drifter det gamle samfunnshuset, 
”Gammelhuset” i bygda. Bygget ble reist opp like etter krigen og ble tatt i bruk i 1952, på 
dugnad da folket manglet et forsamlingslokale, etter at alt ble brent i 1944.  
Gjesvær Fiskarlag og Gjesvær Fiskarkvinnelag var de lag som stod for bygningen og det ble 
den gang, som nå, gjort alt på dugnad. Siden den tid har bygget blitt ivaretatt, vedlikeholdt og 
drevet av ulike lag og foreninger.   
Stedsutvalget, Husflidslaget og Gjesvær Idrettslag, ble slått sammen til et lag i 2009, og fikk 
navnet: Gjesvær Bygde- og Idrettslag, med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 
983 34 4569.      
Gjesvær bygde og idrettslag overtok Samfunnshuset Tore Hunds vei,, gårdsnr: 3. Bruksnr. 80. 
og Gjesvær Fotballbane, Walsøenesnes veien, gårdsnr. 3. Bruksnr. 58. 
 

Formålet med samfunnshuset er at det er bygdas samfunnshus, et bygg som fungerer som 
arena for samlingssted, kulturformidling. Samfunnshuset er det lokalet som formidler: revy, 
konserter, filmkvelder, aktivitestilbud/fritidstilbud for barn, ungdom, og voksne, 
historieformidling, forestillinger ol. I tillegg er bygget et historisk viktig bygg i et aktiv og 
levende fiskerisamfunn. 
 
Samfunnshuset i Gjesvær skal skape aktivitet og trivsel i bygda: 

•         Bygget	drives	på	dugnadsånd	
•         Driften	av	bygget	styrker	og	utvikler	allsidig	kulturell	egenaktivitet	og	dugnadsinnsats	
•        	Driften	skal	skape	et	fellesskap	og	identitet	og	bidra	til	et	aktivt	lokalmiljø	og	tilhørighet		
•         Skape	møteplasser	for	samarbeid	og	utvikling	
 
Prosjektbeskrivelse av renovering av bygget 
 
Beskrivelse av formålet/tiltaket:  
Da Gjesvær Bygde- og Idrettslag overtok ansvaret for bygget, måtte en renovering settes i 
gang umiddelbart, og laget gikk i gang med å renovere. Bygdelaget har brukt mange år på å 
renovere mindre prosjekter, da det ikke har vært økonomi til å ta alle behov på samme tid, 
samt at de større kostnadskrevende tiltakene har blitt utsatt på grunn av kostnadene. I de årene 
laget har renovert de mindre tiltakene så har det blitt gjort mye ved dugnadsarbeid, samlet inn 
midlet og søkt støtte til dette. Et krevende arbeid som har tatt tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Følgende renoveringen skal utføres i prosjektet: 

1. Skifting av yttervegger, etterisolering, vinduer og rømmningsdør.  
2. Skifte/reparasjon av tak, montering av takrenner.  
3. Elektriske innstalasjoner til senen  
4. Maling av bygget 
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