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Lørdag 2. august takket stasjonssjef Håkon Fagertun (67) av i sin stil-
ling på Værøy Heliport. Det er hele 44 år siden Håkon Fagertun startet 
som ekspeditør knyttet til luftfarten på Værøy – og den gang var det 
sjøfly som trafikkerte sambandet.  

Avskjeden som stasjonssjef ble høytidelig markert med en avslutnings-
fest – som kom meget overraskende på veteranen som nå takker av. 
– Slektninger og venner hadde stelt i stand en fantastisk overraskel-
sesfest, med utsøkt mat og drikke, samt helikopterflygning både til 
Stamsund og Måstad på Værøy, sier Håkon Fagertun. Dette har vært 
44 interessante og trivelige år, konstaterer Fagertun, som gleder seg 
veldig over den verdige avslutningsfesten.  

I stillingen som ny lufthavnsjef etter Håkon Fagertun, er datteren 
Mayrita Fagertun nå tilsatt. På bildet øverst ser vi fra venstre Mayrita, i 
midten Nancy Fagertun og avgått sjasjonsjef Håkon Fagertun. 

Gravearbeid 
pågår...
I forbindelse med asfaltarbeidet 
blir det lagt nye rør gjennom 
veiene. I alt fem steder vil grav-
ing bli foretatt – ved Byggtorget 
der bildet er tatt, ved Tindslett, 
Nybakk, Sjyveien og på Sponga.

SPAR PÅ 
VANNET!
Det er for øyeblikket ingen 
prekær vannmangel på Værøy, 
men får vi en varm og tørr høst, 
kan det bli knapt med vann. 
Kommunen anmoder alle om å 
vise omtanke og spare på vannet. 
Unngå hagevanning.

Informasjon
Informasjonen fra Værøy kom-
mune distribueres ikke lenger av 
posten. Likevel skal informas-
jonen havne i alle postkasser. 
Skulle du oppdage at naboene får 
informasjonsavisen og ikke du, 
vær snill og gi beskjed til kom-
munen så skal det bli ordnet. 

Det virker som kuppelen på Nordlandskirka går en ny og 
ublid vinter i møte. Siden bygningen er verneverdig, har 
kommunen søkt biskop og riksantikvar om tillatelse til å 
foreta nødvendig reparasjon på kuppelen. Til nå er ikke noe 
svar registrert, og arbeidet kan ikke starte opp før tillatelse 
er gitt. Som kjent har kommunen satt av penger til arbeidet.

Nordlandskirka

44 år som ekspeditør 
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Endringer i kommunen...

Frps leder, Siv Jensen, besøkte Værøy 3. august for 
å få et bedre innblikk i strømproblematikken for 
Værøy og Røst. Med på turen var også Frps Kennet 
Svendsen, som gjestet Værøy tidligere i år. Siv Jen-
sen fikk en grundig orientering om hvilke problemer 
mangelen på strøm fører til for de to øyene ytterst i 
Lofoten. Samtidig ble Frp-lederen oppmerksom på 
den betydelige verdiskapningen som skjer i disse to 
kommunene, der det bak hver innbygger ligger en 
eksportverdi på ca 900.000 kroner. 

– Jeg har høstet mye nyttig informasjon under besøket 
på Værøy, og det er jo hevet over enhver tvil at det 
på disse to øyene skjer en betydelig verdiskapning 
som har stor nasjonal verdi, sa Siv Jensen da hun 

møtte lokalpolitikere og representanter for det lokale 
næringslivet.  – Jeg mener at infrastruktur som dette 
er et offentlig ansvar, og derfor hviler ansvaret i denne 
saken på staten, uttalte Siv Jensen bestemt. 

Selv om det ikke ble noen konkrete pengeløfter denne 
gangen heller, var ordfører Harald Adolfsen likevel 
fornøyd med Frps lynvisitt i havgapet. 
– Vi har fått presentert de to kommunene, hva de står 
for og hvilke behov vi har. Siv Jensen ga uttrykk for 
at hun ikke skjønner at manglende strøm skal være et 
problem for oss, i forhold til hva våre to kommuner 
bidrar med til storsamfunnet, sier Værøy-ordføreren, 
som i likhet med Røst-ordfører Arnfinn Ellingsen 
tror strømproblemene snart vil bli løst.  

I løpet av august måned avslutter Dag Sørli sitt engasjement som konstituert rådmann og Værøys 
nye rådmann, Ole B. Alexandersen, kommer på plass. I september måned kommer også assister-
ende rådmann, Trond Aarmo. Lisbeth Torstensen, sekretær på rådmannskontoret, har fått innvilget 
et års permisjon fra sin stilling og fratrer i slutten av august. Bergiton Solaas er konstituert som 
teknisk sjef fram til 1. november. Da tiltrer Fred Roar Adolfsen stillingen som teknisk sjef i Værøy.  

Frp-Siv besøkte Værøy

Fra venstre: Harald Adolfsen, 
Siv Jensen og Arnfinn 

Ellingsen utenfor 
Værøy rådhus.
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UTROLIG!

I juli måned var Røst lufthavn det tørreste stedet i hele Norge, skriver 
«Lofotposten». På Værøy var gjennomsnittstemperaturen i juli 12,7 
grader som er 1,1 grad over den mye omtalte «normalen». Vår nabo i 
vest, Røst, hadde en gjennomsnittstemperatur i juli på 12,0 grader. Det 
er «bare» 0,7 grader over normalen.
På bildet ser vi et yrende strandliv «pund Sanden» i august i år. Det har 
vært mange slike solrike dager denne sommeren, og hva kan vel måle 
seg med å slikke sol på Lofotens mest eksotiske badestrand...?  

Leder for «Folkeaksjonen olje-
fritt Lofoten og Vesterålen», 
Gaute Wahl, tok turen ut til 
Værøy 10. august. Formålet 
med besøket var å stifte bedre 
bekjentskap med det nyetablerte 
lokallaget til Folkeaksjonen på 
Værøy. I tillegg møtte han deler 
av lokalbefolkningen samt ord-
fører og leder i Værøy Fiskarlag.   
– Interessant og spennende besøk, 
sa Wahl før han dro videre til Røst. 

Haiket til Værøy 
Mesterhaikeren Matias Nordahl Carlsen fra 
Steine i Lofoten er kjent for å ha haiket fra 
Norge til Kina uten penger og fra Nordkapp 
til Cape Town i Sør-Afrika. Nå har han også 
haiket fra Svolvær til Værøy. Og hva var vel 
mer naturlig enn å haike med helikopteret og 
Siv Jensens Frp-følge?
– Det er første gang jeg er innom Værøy, og 
faktisk første gang jeg haiker med helikopter, 
sier Carlsen. – Helt rått, oppsummerer han. 

5. august ble arbeidet med å legge ut ny 
strømkabel mellom Røst og Værøy sluttført. 
Den nye kabelen har vært på planleggings-
bordet en god stund, og den skal erstatte den 
gamle strømkabelen mellom øyene fra 1963. 
Hele 33 km sjøkabel ble lagt i sjøen i løpet av 
tre døgn, og værforholdene disse dagene var 
helt perfekte. Mens arbeidet pågikk ble kabel-
en hele tiden fulgt av en miniubåt som sørget 
for at den ble lagt riktig på bunnen. På bildet 
ser vi kabelbåten rett utenfor Røstnesvågen.

Ny strømkabel

Gaute Wahl 
på Værøy 
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– Jeg har lenge drømt om å 
starte opp med produksjon av 
luksussjokolade, sier Jeanette 
Johansen som ifjor startet opp 
med prøveproduksjon på den 
nedlagte lufthavna på Nordland. 

– Da jeg var 15 år startet jeg 
egen kiosk på hjemstedet Senja. 
Sjokolade har alltid fascinert 
meg, og som ungdom bestilte 
jeg en del luksuskonfekt fra Bel-
gia. Jeg smakte meg fram, og 
for tre-fire år siden tok jeg noen 
kurs som gav meg en innføring i 
sjokoladekunstenes regler.

Nå går sjokoladeproduksjonen 
så det suser, og fra høsten av 
må Jeanette ansette tre medar-
beidere for å klare å holde tritt 
med etterspørselen etter de edle 
Lofotkonfektene.

– Til produksjonen benytter jeg 
råsjokolade fra Italia, ikke fra 
Belgia. Det er jo litt spesielt, 
med tanke på at vi eksport-
erer så mye tørrfisk nettopp 
til italienerne, smiler Jeanette. 
Jeg bruker egenkomponerte 

oppskrifter til konfekten, hver 
eneste bit er håndlaget og jeg 
lar meg inspirere av den mek-
tige naturen her på nordsiden av 
Værøy. Noen konfekter/embal-
lasjer er utformet som tørrfisk, 
andre som lundefugl og havørn. 
Jeg bruker mye tid på emballas-
jen til produktene, det skal være 
litt eksklusivt og ekstraordinært. 
Dette er ikke produkter som skal 
masseproduseres, understreker 
Jeanette. Noe av konseptet er 
nemlig at markedet ikke skal 
overøses av Lofoten Sjokolade. 

– Lofoten Sjokolade går som 
varmt hvetebrød, og konfekten 
er også blitt en populær gave.
Jeg har leveringsavtaler med 
fire hoteller, forteller Jeanette. 
Og så har jeg utsalg både i 
Svolvær og på Leknes, samt her 
på flyplassen på Værøy. I som-
mer har det vært stor pågang 
både fra turister og lokalbe-
folkning. Snart er nettbutikken 
oppe og går, og da kan luksus-
konfektene fra Lofoten bestilles 
online, avslutter sjokoladegrün-
deren i flytårnet på Nordland. 

Ungdom på 
senteret

Utgitt av rådmannskontoret i Værøy, august 2009

Astri Hardy (17) og Toyni Tindslett 
(15) har hatt sommerjobber på 
senteret. De to Værøyjentene har 
trivdes godt med det.

– Vi har møtt mange blide og triveli-
ge folk her, både blant brukerne og 
de ansatte, sier de to jentene i kor. 
Arbeidsoppgavene har variert en 
del, alt fra praktiske gjøremål som å 
hjelpe til under måltidene – og mer 
sosiale aktiviteter som å gå tur med 
de eldre. Begge to er enige om at yr-
ket som omsorgsarbeider virker mer 
interessant etter praksisen, og håper 
å være tilbake her neste sommer. 

8.000 skruer
Malthus AS har foretatt garantiar-
beidet på den nye skolen. Gulvet i 
hallen er rettet opp, og takplatene 
er nå skrudd på plass. Ikke mindre 
enn 8.000 skruer gikk det med til 
det arbeidsstykket. I løpet av som-
merferien har skolebygget fått et 
strøk maling, og om ikke så alt for 
lenge kommer brostein, grass og 
asfalt på plass på skolegården. 

Sjokolade i havgapet


