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Krisepakke på 20 milliarder –
men ikke alt går til Værøy...  

Regjeringens store og mye etterlengtede «krise-
pakke» på 200 milliarder kroner er nå fordelt ut over 
landet. Som vanlig blir slike tilskudd fordelt etter 
antall innbyggere, og til opprusting og vedlikehold 
av kommunale bygg og anlegg, har Værøy derfor 
fått 487.000 kroner. Det er ikke det helt store 
vedlikeholdet man kan få for disse kronene – det vil 
tross alt koste minst 8 millioner kroner å reparere 

svømmehallen – og når alt kommer til alt, koster det 
like mye å renovere en svømmehall enten den brukes 
av 50 eller 100 personer.

I tillegg får Værøy 222.000 kroner i «frie midler» 
– det vil si penger kommunen kan bruke til nødven-
dige tiltak. 234.000 kroner kommer som kompensa-
sjon for mindre skatteinngang.

HVITE BUSSER
Elevene i 10. klasse ved Værøy skole har fått en støtte på 20.000 kroner til klassetur med de «hvite 
bussene». Turen går blant annet til de beryktede konsentrasjonsleirene i Auswitchz og Birkenau i 
Polen – en viktig påminnelse om krigens grusomhet. Midlene kommer fra fylket, men blir forvaltet 
av PU-tjenesten i kommunen. Også tidligere år har skoleklasser fått støtte til klasseturer. 
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Møte med 
Stortinget

Ordfører Harald Adolfsen som også er leder av 
Lofotrådet, var sammen med leder i Vesterålen 
Regionsråd, Jonni Solsvik og representanter for 
fiskerinæringen i møte med Nordlandsbenken i 
Stortinget. Temaet var den utsatte markeds-
situasjonen fiskerinæringen er i.

– Vi frykter for at en del fiskekjøpere skal få 
problemer med å få kreditt fra bankene i vinter. 
Vi trenger et mangfold av fiskebåter og fiskeri-
bedrifter og ønsker ikke at Lofoten skal ende opp 
med bare et par store fiskebruk, sier Adolfsen.
Krisepakken som kom 26. januar hadde ingen 
løsninger for fiskerinæringen, men regjeringen 
har bebudet flere nye og målrettede «pakker» i 
den nærmeste framtida.

Etterlysning av støttekontakter  
Sosialkontoret trenger støttekontakter til voksne og til leksehjelp for skoleelever.
Ta kontakt med sosialkontoret v/Vivi-Ann Berg på tlf 760 51 514 eller e-post.

Lysende ide
Medlemmene i Havnestyret ga hele møtegodt-
gjørelsen sin til Idrettslagets prosjekt «Lys i 
ballbingen».
Det kan man vel kalle en lysende ide.

Værøyværing med
Værøy er også representert i årets store TV-sats-
ing – «Melodi Grand Prix». Det er Fred Endre-
sen som er av musikerne i bandet «Publiners». 
Endresen har sine røtter her på Værøy, men 
bor nå i Mosjøen der han driver eget platestu-
dio. «Publiners» gikk forøvrig videre til «siste 
sjansen» i Ålesund. Kanskje havner de i finalen 
i Oslo Spektrum.

Fire søkere
Da søknadsfristen gikk ut, var det kun kommet 
fire søkere til den ledige rådmannstillingen. Når 
dette skrives, har ikke formannskapet tatt still-
ing til om stillingen vil bli lyst ut på nytt. 

Budsjett-      
gjennomsyn
Formannskapets forslag til budsjett for 2009 er 
lagt ut til gjennomsyn på formannskapskontoret 
og biblioteket

19. februar...
Kommunestyret skal ha møte 19. februar. Da 
skal blant annet budsjettet for 2009 behandles. 
Kommunestyremøtene holdes som kjent på 
Rådhuset og er åpne for alle.
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TV-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» gjør reint bord søndagskveldene med over én million 
seere. I slutten av januar gjestet programleder Oddgeir Bruaset & Co Værøy for å starte opptakene til neste 

års serie. Hovedinnholdet i dette programmet blir his-
torien om den nedlagte fl yplassen på Nordland som er 
blitt til sjokoladefabrikk og festivalarena. 
I midnattsolmåneden juli kommer Bruaset og foto-
grafene tilbake til Værøy for å fullføre innspillingene.

Kirkelige 
jubileum
Det er utrolig nok gått hele 10 år siden 
kirka på Sørland fi kk ny altertavle. Det er 
den kjente nord-norske kunstneren Karl 
Erik Harr som har malt altertavla som altså 
kom på plass i 1999 til Nykirkas 60-årsju-
bileum. Nå kan Nykirka feire sitt 70-årsju-
bileum og Gammelkirka på Nordland blir 
210 år i 2009. 

Bruaset og NRK gjestet Værøy  

Programleder Oddgeir Bruaset til venstre, sam-
men med sine to mannlige fotografer. Damen på 
bildet er Jeanette Johansen i Lofoten Sjokolade.

Fra opptak i Skaret

Mange språk 
Stadig fl ere fremmedarbeidere kommer til 
fi skerikommunen Værøy for å arbeide, og noen 
velger å bosette seg permanent i øykommunen.
I den forbindelse har man startet med norskop-
plæring for en del av disse. For tiden går det åtte 
elever på norskkurset. Fire timer hver uke møtes 
elevene og lærer Håvard Torbergsen til klasserom-
sundervisning på Værøy skole.

FRA VENSTRE: Lærer Håvard Torbergsen, 
Mikhail Popov fra Russland, Brigita Pavlova fra 
Litauen, Olga Kristensen fra Russland, Alexander 
Lungu fra Romania, Carmen Bolcu fra Romania 
og Anton Garipov fra Russland.  
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Nytt sykehjem
Det viser seg at det er mange meninger om hvor 
et nytt sykehjem bør plasseres. Tomte på Stranda 
der den gamle helseheimen står, er et alternativ. 
Et annet alternativ som er lansert, er ved foten av 
Storfjellet med utsikt over Isdamman og Røstnes-
vågen – en luftigere ide er det kanskje å bygge 
sykehjemmet på området ved den nye «Sjark-
havna». Alle forslag og innspill blir tatt vel i mot 
– vel å merke før byggingen starter.

Utgitt av rådmannskontoret i Værøy, februar 2009

Mange hadde forventet at nye strømkabler til 
øysamfunnene Værøy, Røst og Træna var med i 
regjeringens krisepakke i slutten av januar. Derfor 
var skuffelsen stor, både i øysamfunnene og hos 
opposisjonen på Stortinget. Neste runde vil trolig bli 
i revidert nasjonalbudsjett på vårparten – hvis ikke 
det kommer andre «krisepakker» før det.

SPREKE VÆRØY- 
UNGDOMMER

Maria Christensen, Benedicte Andreassen og Lise 
Skavhaug går i 8. klasse og trener fast på Værøy Gym.

Niendeklassingene Svenn Berg og Tommy Bensvik 
kappsykler. Nederst løfter unge Bensvik benkpress.  

Kabel?

Sponga er mørklagt

Reparasjon

Gammelkirka på Nordland feier altså 210 
år på Værøy dette året – og tidens tann 
har gjort sitt. Spesielt er det behov for 
reparasjoner av løk-kuppelen, men denne 
reparasjonen kan ikke settes i gang før 
departement og fylkeskonservator har gitt 
sin tilslutning. Men kommer tillatelsen, er 
kommunen klar til å starte arbeidet. Det er 
for øvrig meningen også å gi kirka nød-
vendige malingsstrøk.


