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Olje- og energiminister Terje Riis Johansen flankert av ordfører Arnfinn Ellingsen fra Røst t.h og Værøys 

ordfører Harald Adolfsen. I spørsmålet om mer elektrisk kraft til øyene, står Værøy og Røst sammen.

Tror på ny strømkabel

n n Direktør Arnt Winther i Lofotkraft AS kunne vise til
den kritiske situasjonen Værøy og Røst står ovenfor når
det gjelder energi. En ny strømkabel mellom Lofoten og
Værøy er helt nødvendig for å sikre utviklingen, men det
er en for stor kostnad for kraftselskapet alene. 

Magnar Pedesen, direktør i Nergård-konsernet som er
største aksjonær i Lofoten Viking AS, konkluderte med
at man kunne stå igjen med en tom bygning på Værøy
hvis man ikke fikk tilstrekkelig elektrisk kraft til ma-
skiner og fryseanlegg.

Ordfører Harald Adolfsen er fornøyd med minister-
besøket selv om det ikke ga resultat i flere konkrete
løfter. – Men det at ministeren og hans rådgivere tok
turen hit, tror jeg kan være med på å belyse hvilke
problem vi strir med her ute.

En ny strømkabel til Værøy vil koste 125-150 mill
kroner. I tillegg må Lofotkraft gjøre store ombygginger
i Lofoten.
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Værøy må ha mer strøm raskt, var den klare meldingen olje- og energiminister 

Terje Riis-Johansen fikk med seg etter besøket på Værøy 19. mai. Sammen med ministeren

kom også en rekke politikere og rådgivere fra fylket og Stortinget.



Kommunestyret har besluttet at de
fleste kommunale veiene skal as-
falteres på nytt denne sommeren.
Samtidig asfalterer fylket 5 km av sitt
veinett på Værøy. Det vil si at det
kommer ny asfalt fra fergeleiet på
Tyvnes til Vågen. Nordlandsveien er
også fylkesvei, men blir også denne
gangen avspist med noen få hundre
meter.

n n I forbindelse med asfaltarbeidet vil kommunen
utbedre en del skader på rørledninger som ligger i
veibanen samtidig som man legger nye gjen-
nomganger for videre utbygging av vann- og kloakk-
nettet. Dermed håper man å unngå å grave i den nye
asfalten. Men det vil nok si at det kan bli en rystende
opplevelse å kjøre på Værøyveiene i en periode mens
man venter på ny asfalt.

Bedrifter og private som ønsker asfaltering, vil bli

orientert når anbudsfristen for arbeidet er gått ut – 25.
juni - slik at de selv kan ta kontakt med asfaltfirmaet.
Asfalteringen er forventet i august måned, men opp-
start er avhengig av fylkets prioriteringer. 

Alexandersen 
ny rådmann 

n n Ole Benum Alexandersen er tilsatt som ny

rådmann i Værøy. Alexandersen er 37 år og

kommer fra Larvik der han har arbeidet i

sentraladministrasjonen. Han flytter til Værøy

med sin familie, og venter å være på plass i må-

nedsskiftet august/september.
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Asfalt denne sommeren

Breivikbakken trenger sårt ny asfalt, konkluderer

Terje Karlsen som også mener at veien i selve Nord-

landsgården bør få ny asfalt.

Nymalt
n n Kirka på

Sørland har fått

sin etterlengtede

vårpuss. Gjerdet

er rette opp og

malt – menig-

hetssalen har fått

det nødvendige

vedlikeholdet.

Det gjenstår

bare noen små,

innvendige

arbeider som vil

bli tatt til høsten.

I stigen med

malerkost Rune

Eliassen.
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n n Kystverket har vært på befaring på Værøy og er
presentert et gammelt Værøykrav – åpning i moloen i
Røstnesvågen. Modellforsøk gjort i Trondheim viser
nemlig at om man fjerner grunnen i innseilingen til
Røstnesvågen, vil havneforholdene bli vesentlig dår-
ligere. Derfor er det ”nye” alternativet med åpning i
moloen igjen aktuelt. – Det vil bli gjort modellforsøk
før vi konkluderer, sier Tone Sivertsen som har ledet
havneutbyggingen på Værøy. Sivertsen ser den nye
løsningen som et positivt innspill.

Kystverket vil i løpet av sommeren avslutte arbeidet
med havna i Værøy. En åpning i moloen vil derfor
være et helt nytt prosjekt for Værøy.

Leder i Værøy Havnestyre Gudrun Johansen og leder av havneutbyggingen på Værøy, Tone Sivertsen

Ny innseiling til
Røstnesvågen

Flere barn
n n Fra høsten av vil det totalt bli 34 barn i

barnehagen. Det er en fin økning fra fjoråret –

og det betyr at det opprettes en ny avdeling

fra høsten av. Barnehagen har ferie fra 17. juli

til 13. august.

Værøyhistorie
n n Kulturstyret har foreslått og kom-

munestyret har bevilget midler til at første

bind av bygdeboka for Værøy – Øyfolket –

kan trykkes opp i nytt opplag. Boka har vært

utsolgt i vel 15 år – men fra sommeren av kan

du igjen skaffe deg bygdeboka.
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utgitt av rådmannskontoret på Værøy, mai 2009

i gang på ”industriveien”
n n Plastringen av ”Industriveien” er nå i gang, og alt arbeidet med veien og sjarkhavna skal være avsluttet
11. juli. Asfaltering av veien vil imidlertid bli gjort samtidig med den øvrige asfalteringen på Værøy.
Det er firmaet Paal Arnesen & Sønner som utfører arbeidet.

Strålende nasjonaldag
Årets nasjonaldag ble en av de sjeldne dagene med godt vær fra morgen til kveld 

– slik vi gjerne vil at dagen skal være.

se oss i FARgeR
n n Går du inn på kommunens nettside –

varoy.kommune.no eller på siden varoyrhs.com

– vil du finne denne utgaven og andre utgaver

av informasjonen i farger.

Til HAdsel
Teknisk sjef Linda Johnsen er tilsatt som tek-

nisk sjef i Hadsel kommune og har sagt opp sin

stilling i Værøy. 


