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God sommmer!

Tidene endrer seg. Tidligere dro 
elevene fra Værøy til Røst for å 
konkurrere i svømming. Nå drar 
elevene fra Værøy til Røst for 
å lære å svømme! Bassenget på 
Værøy er som kjent ute av drift, 
men nå er ventetiden snart over. I 
august går anbudsfristen for nytt 
basseng på Værøy ut. 
 
– Overfarten til Røst forløp rolig 
med spente elever som så frem 
til å møte kjentfolk på Røst. 
Ryktet om at øya kom til å bli 
«oversvømt» av Værøyfolk hadde 
selvfølgelig nådd de unge røst-
væringene, som ikke var sene med 
å søke kontakt med vår ung-
dom. Og mye tid sammen med ungdommen på Røst ble det, siden vårt besøk sammenfalt med en av ukas 
«klubbdager» for ungdomstrinnet, til stor glede for alle, forteller Marit S. Nicolaisen som også er mester for 
bildet av glade og fornøyde ungdomsskoleelever. 

Stor konsert på 
Værøy 8. juli

Til Røst for å lære...

Omsider er Værøy og Røst blitt en del av den store musikksatsingen i 
Lofoten LINK eller Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. 8. juli 
blir det konsert i Værøy kirke med blant annet Arve Tellefsen. Billetter 
kan du kjøpe på kulturkontoret. Konserten på Værøy blir klokka 21.00 
– se oppslag. Det er første gang LINK er på Værøy, og det er første 
gang Værøyfolket får gleden av å lytte til vår verdenskjente fiolinist.


I perioden 6.-9. juli vender over 100 lunde-
hunder tilbake til sine «røtter» her på Værøy. 
Da er det lundehundtreff i regi av Norsk Lun-
dehundklubb. 7. juli er avsatt til utstillingsdag.
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Rånesgården i Røstnesvågen har vært gjennom et stort og nitidig restaureringsarbeidet. Arbeidet er ikke 
avsluttet, men Janne Endresen og Ann Marion Hardy kunne invitere pensjonistklubben til hyggelig prat og 
kaffe i den gamle «væreiergården» – et tiltak de mange frammøtte visste å sette pris på. Mange av de godt 
voksne husket tilbake til de tider da «væreiergården» var i hevd, enkelte hadde også vært «tjenestepiger» for 
væreieren og hans familie. På bildet serverer Janne Endresen kaffe til noen av gjestene.

Møte i Rånesgården

Restaurert
Utskiftingen av vinduene og restaureringen av fasa-
den på Rådhuset er nå inne i sin avsluttende fase. 
Arbeidet utføres av to lokale entreprenører, Asbjørn 
Myklebust og Leif R. Røstgård og fi nansieres over 
regjeringens tiltakspakke for kommunene, øremer-
ket rehabilitering av offentlige bygninger.

På land
En lang rekke fartøy har til nå benyttet seg av 
Værøyslippen for å få utført nødvendig vedlikehold. 
«Sommarøyværing» var første 90-foting som benyttet 
lokal slipp. Senere har det vært mange fl ere. Fra 
«Industriveien» får man et godt, men spesielt inntrykk 
av størrelsen på de båtene som blir tatt opp på slippen. 
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Asfaltering i august...
25. juni var/er anbudsfristen for asfaltarbeidet på Værøy. (Denne informasjonen er 
sendt i posten før 25. juni.) Bedrifter og andre som ønsker asfaltering må følge med på 
oppslag. Man regner med at asfalteringen vil skje i august.

UNGE 
medlemmer i 

Fiskarlaget opplever nå at fl ere 
lokale ungdommer melder seg inn 
i laget. Det lover godt for rekrut-
teringen til fi skeryrket. Skoleung-
dommene Eldar Eilertsen (t.v.) og 
Tommy Bensvik (t.h.) på bildet 
under, er begge 15 år – og er med 
det trolig de yngste medlemmene 
av Værøy Fiskarlag noensinne. 

STORE områder
Havneutbyggingen skaffet Værøy store og nye landareal som man egent-
lig må litt opp i høyden for å få et inntrykk av. På bildet ser vi den nye 
«Sjarkhavna» og «Industriveien».

Avgangselevene

GIKK UT AV 10. KLASSE: Bakerste rad fra venstre: Charlotte 
W. Melby, Christian Berntsen og Marianne Olsen. Fremste rad fra 
venstre: Jeanette Eliassen, Malin Torstensen og Ida Susanne Røstgård.
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Barnehagen
I Eirin Christensens svangerskapspermisjon er Wendy 
Johansen tilsatt som styrer i Værøy barnehage. 

Biblioteket stengt

Fergeleiet
Værøy står nå for tur til å få utbedring av fergeleiet. 
I løpet av sensommeren og høsten vil det bli bygd 
ny og bredere ilandkjøring – tilpasset de nye fergene 
som vil komme i drift etter neste anbudsrunde.

Menighetskontoret
Rita Adolfsen er tilsatt som vikar i 20 % stilling på 
Menighetskontoret. Ekspedisjonstiden på Menighets-
kontoret vil være mandager fra klokka 14.00 til 19.00. 

Sommeråpent
Sommeren er her. Kontorene på rådhuset vil derfor 
ha ekspedisjonstid fra 09.00 til 14.00. Husk det nye 
telefonnummeret som er 75 42 06 00.

OK skatteinngang
Skatteinngangen til mai har vært på 6,5 mill kroner. 
Det er helt i tråd med det budsjetterte.

Utgitt av rådmannskontoret i Værøy, juni 2009

På grunn av ombyggingen av NAV-kontorene i 
rådhuset, blir biblioteket stengt fra 26. juni og inntil 
videre. NAV-kontorene på Værøy skal være ferdige 
1. september, men før biblioteket kan åpne igjen må 
menighetskontorene flytte til lokalene der dagens tryg-
dekontor befinner seg. Det kan altså gå en stund utover 
høsten før biblioteket igjen blir åpent og tilgjengelig.

Ny ass. rådmann
Trond Aarmo er tilsatt som ass.rådmann/økonomi-
sjef i Værøy kommune. Aarmo er 42 år og kommer 
fra Tysfjord kommune. Han begynner i sin stilling i 
Værøy i september.

Seismikk 2009
Årets seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen 
skal etter planen starte opp 29. juni, og vil ifølge 
Oljedirektoratet ha en varighet på seks uker. Det skal 
skytes 3D-seismikk vest av Vesterålen og nord av 
Andøya. Foreløpig skal det altså ikke samles inn mer 
seismikk i områdene rett utenfor Værøy. Men olje-
industrien har allerede kunngjort at havområdet rett 
vest av Røst (Nordland VI) er det aller mest lovende 
leteprospektet på den nord-norske sokkelen.

Seismikk-
område

Kursdager på 
Værøy
En del av fylkesmannens kommunalavdeling valgte 
å legge to av sine kursdager til Værøy. Samtidig 
fikk de en grei innføring i de utfordringer Værøy 
kommune står ovenfor. Her er en del av kursdeltak-
erne på tur i Vika for å se litt på sjøvannsanlegget.




