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Påskehilsen fra ordfører  

Vi går nå inn i den andre «Covidpåsken» 

vår. Hvem hadde trodd det for ett år siden 

at pandemien skulle bli så langvarig? Ikke 

jeg! I tillegg er pandemien kommet 

nærmere oss, jeg tenker da på utbruddet i 

Bodø, som heldigvis er under kontroll nå.  

Vi går inn i en påske med veldig strenge 

restriksjoner som regjeringen har pålagt 

hele Norges befolkningen. Selv om 

tiltakene er strenge, så oppfordrer jeg alle 

til å følge påbud og anbefalinger, slik at vi 

på sikt kan komme oss ut av denne 

pandemien.  

Med avstand, god håndhygiene og at vi 

kommer oss i mål med vaksineringen vil vi 

forhåpentligvis kunne begynne å leve som 

normalt igjen om ikke altfor lenge. 

Per dags dato har vi ingen med påvist 

smitte på Værøy, testing foregår omtrent 

på samme nivå som tidligere og 

vaksinering går som planlagt. 

Jeg vet det er mange som er slitne, mange 

som er lei restriksjoner,flere som kjenner 

på savn og på ensomhetsfølelse. 

Det er ikke tvil om at det er en krevende 

tid vi står i nå alle sammen, derfor er 

det viktig å vise raushet og forståelse 

for hverandre og ikke minst vise at man 

bryr seg. 

Her om dagen tenkte jeg på hvor 

takknemlig jeg er for å bo i Norge og på 

Værøy- spesielt i disse tider. Vi er heldig. 

Vi bor i et land som har gode 

forutsetninger for å ta vare på  

 

 

 

innbyggerne, selv om vi har utfordringer 

her og. Vi har en velferdsstat som 

fungerer. På Værøy har vi god plass, god 

plass til å bevege oss utendørs og selv om 

restriksjonene er mange, må vi kunne si at 

i andre deler av landet og verden, er det 

de som har det verre enn oss.  

Nå går vi straks inn i den stille uke, og den 

blir nok mer stille enn noen gang.  

Når verden rundt oss er så uvanlig som 

nå, er det godt at vi som alltid kan hilse 

både påsken og våren velkommen. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fredelig, fin 

og frisk påske. Jeg ønsker også godt 

sjyver, slik at fiskerne kommer seg på 

havet og fiskehjellene blir fullhengt i løpet 

av kort tid.

 

 

Foto: May-Britt Eikseth 
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Barnehage-nytt 

Vi har pr i dag 27 barn fordelt på 2 

avdelinger. Fra nytt barnehageår av vet vi 

så langt at vi har 21 barn fra høsten av, og 

22 fra januar 2020.  

Værøy kommunale barnehage ble 

driftsgodkjent i april.  

Vi har jobbet med vinterfiske, og har sett 

på fiskehoder og fisk på hjellene, åpnet 

store torsk og sett inni dem, og laget mat 

av fisken i ulike varianter. Barna har laget 

fisker i ulike materialer som nå henger i 

fiskegarn på begge avdelingene. Kanskje 

får vi også til å lage vår egen tørrfisk.  

Foto: Beathe Jenssen 

Vi har markert barnehagedagen, som i 

2021 hadde tema miljø og bærekraft, med 

slagordet «Små steg for kloden». Barna 

har lært om hvordan vi sorterer søppelet, 

og om hvor alvorlig det kan bli for fisken 

 

 

 

 

hvis vi kaster plast i havet. I begge fiskene 

vi åpnet lette vi etter plast i magen, noe vi 

heldigvis ikke fant. Derimot fant vi små 

fisker den hadde spist. Barna på Tittingen 

laget en stor fisk som fikk limt på masse 

plastsøppel på magen. På Havørna laget 

en flott miljøstasjon, der de har øvd på å 

sortere søppel.  

Også har vi markert samefolkets dag med 

samisk musikk og samisk mat, og lært om 

den samiske kulturen. Nå er det snart 

påske og begge avdelingene har fått være 

på hvert sitt besøk i kirken, som er en lang 

tradisjon for barnehagen vår. Karneval og 

solfest har vi også hatt.  

Foto: Beathe Jenssen 

Lofoten Viking, Værøy Bunker og Bodø 

Elektriske har sponset oss med et flott 

skilt, som vi er så glad for. Det 

symboliserer hendene som, store og små, 

er i lag om en god barndom for gullungene 

i barnehagen.  
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Kulturminneplan for Værøy 

Værøy kommune har fått midler fra 

Riksantikvaren for å utarbeide den første 

kulturminneplanen for Værøy.  

Arbeidet med innsamling av materiale er 

utført av kulturkontoret. Vi har også vært i 

kontakt med flere private for å få 

nødvendig informasjon.  Innleid 

prosjektmedarbeider John Roald 

Pettersen har systematisert informasjonen 

og ført det meste av kulturminneplanen i 

pennen. 

Værøy kommune har i møte 08.01.21(sak 

06/21) vedtatt planen etter at den har vært 

ute til høring. 

Kulturminneplan skal gi økt kunnskap og 

forståelse til nålevende og kommende 

generasjoner om utviklingen av 

Værøysamfunnet. · 

Det å løfte fram og synliggjøre 

kulturminnene vil kunne bidra til økt 

bevissthet rundt kulturarven – og til å se 

denne som en ressurs. Det er også et mål 

at planen skal være et godt redskap både 

for private og offentlige utbyggere og 

næringsutviklere i kommunen. 

Gjennomføring av tiltak i planen vil 

forutsette at ekstra midler blir lagt inn i 

budsjettet. 

Formålet er ikke å verne mest mulig, men 

å skape økt bevisstgjøring og ta vare på et 

representativt utvalg kulturminner som er 

særlig viktig for Værøy. 

Planen vil ligge på hjemmesiden under 

avdeling kultur – link: 

https://varoy.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/ 

Planen skal rulleres/oppdateres årlig. 

Den er trykket i bokformat slik at interesserte 

kan kjøpe den på Coop Prix til kr 100 eller 

ved henvendelse til kulturkontoret. Planen er 

på 72 sider og inneholder mye historisk stoff 

og gamle bilder.
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Skole og flerbrukshall 

Nå er vi kommet dithen at kommunestyret 

har vedtatt at skole/hall prosjektet skal 

jobbes videre med ut fra skissen ovenfor. 

Administrasjonen skal nå innhente anbud 

og planen er å starte arbeidet med 

renovering av gymsal, vestibyle og 

tårndelen allerede i sommer. Målet er at 

nye Værøy skole åpnes og tas i bruk fra 

skolestart høsten 2023. 

Kulturminneavdelingen i Nordland fylke 

har gitt sine uttalelser angående dagens 

bygning fra 1969. Administrasjonen har 

hatt møter med Fylkeskommunen i 

forbindelse med deres tilrådning om å 

bevare bygget ut fra dets betydning som 

regional historisk viktig arkitektur. Bygget 

viser seg å ha ei levetid på ca. 50 år. 

Betongkonstruksjonene er gode og 

tårndelen er uttalt spesielt velegnet til 

universell utforming. Her planlegges blant 

annet heis i tilknytning til trapperommet. 

Da den gamle skoledelen fra 1956 ble 

revet og i påvente av nytt skolebygg, ble 

det nødvendig å ta i bruk alternative 

læringsareal. Undervisningen i 

kroppsøving foregikk i stor grad utendørs 

og/eller i leide lokaler. Med løsningen som 

planlegges vil lokalene som nå anvendes 

være tilgjengelige i perioden frem til 

flerbrukshall er kommet på plass. Dette 

gjelder også bassenget ved skolen. Når 

flerbrukshall er på plass, vil kroppsøving 

flyttes dit. Gymsalen vil da anvendes til 

undervisning. Det er planlagt 

musikkundervisning, dans, drama og 

andre aktiviteter innen de praktisk-

estetiske fagene i det som vi definerer 

som en kulturdel. Tanken er at disse 

arealene kan muliggjøres til fritidstilbud for 

det brede lag av befolkningen. 

 

 

 

Styringsgruppe, eksterne bidragsytere har 

i tett samarbeid med Værøyhallen AS 

jobbet frem det skisseprosjektet som vi nå 

jobber ut i fra. 

I økonomiplanen 2021-2024 er det avsatt 

57,5 mill. til skolen. I prosjektet som ble 

vedtatt 16. mars, er totalsummen. 56,2 

mill. dette er inkl mva. Mva får kommunen 

tilbake, så totalsummen blir 39.8 mill.  

Denne summen er todelt. 17 mill går til å 

renovere nyskolen og bygge et nybygg 

som blir bindeleddet mellom skole og hall. 

Her inngår også heis, nye tak og isolering 

av yttervegger for bassengdelen. I 

underkant av 23 mill går til å renovere 

Aula og tårnbygg. Det kan nevnes at det 

er søkt om tippemidler til denne delen av 

prosjektet, her har man mulighet til å få 1/3 

i støtte. ( 7,6 mill) Da blir summen for å 

renovere Aula/tårndel ca 15,5 mill. 

Dersom man skulle revet Aula og Tårndel, 

og bygd nytt, f.eks hall og skolelokaler har 

vi tall som viser at dette ville kostet ca. 173 

mill inkl mva. I dette tallet inngår også 

ombygging/renovering nyskolen. Ved å 

velge å rive Aula og tårndel, kunne man 

ha risikert riving av basseng. Kostnader 

ved nytt basseng ville da ha kommet i 

tillegg. 
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Ved å renovere får vi et større 

handlingsrom til å finansiere f.eks nytt 

sykehjem. 

Når flerbrukshallen står ferdig, skal 

kommunen være leietaker. Leiesummen 

vil selvsagt komme i tillegg til 

investeringene som er nevnt ovenfor. 

En mener at byggene samlet vil kunne 

tilby en god arena for læring, idrett og 

kultur som igjen vil skape bolyst og trivsel 

for oss som bor på øya. Videre vil 

anlegget gjøres åpent og innbydende for 

alle aldersgrupper og gi mulighet for å 

kunne dele interesser med sambygdinger. 

Med tanke på alle de ulike syn som må 

tas, mener vi planene på nåværende 

tidspunkt vil imøtegå mange behov blant 

øyas innbyggere.  

 

En gledens dag for Værøy! 

Da samferdselsminister Knut Arild Hareide 

la frem Nasjonal Transportplan (NTP), ble 

det bekreftet at regjeringen vil prioritere 

Værøy Havn på 1. plass i NTP. Et bedre 

bidrag til vekst og utvikling for Værøy er 

det knapt mulig å tenke seg. For 

kommunen, for innbyggerne, for fiskerne, 

og for de næringsdrivende for øvrig er 

dette avgjørende. Dette er distriktspolitikk 

som virker og gir resultater.  

Det er utrolig godt å erfare at det arbeidet 

som så mange har lagt ned gjennom 

mange år har ført frem. Vi kan takke de 

mange og gode medspillere som har 

kjempet for Værøys interesser i denne 

saken, tidligere ordførere, Lofotrådet, 

stortingsrepresentanter med flere. Men, 

ikke minst skal vi likevel løfte frem at uten 

Værøys flaggskip av bedrifter og ansatte 

med sterke og gode talspersoner– ville vi 

ikke nådd målet.  

Nå kan vi være optimistisk på vegne av 

Værøys fremtid.  

 

Nå starter arbeidet med å dra dette i havn. 

Når Værøy Havn først er prioritert på topp 

i Nasjonal Transportplan er det ikke noen 

grunn til å være engstelig for behandlingen 

i Stortinget. Men: Vi må stå på helt frem til 

vedtaket er fattet og følges opp med 

bevilgninger over statsbudsjettet. Målet er 

å komme så fort som mulig i gang med å 

ferdigstille forprosjektet. 

Foto: May-Britt Eikseth 
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Vinterfiskeuke på Værøy skole 
 
 
Her har vi med en oppsummering fra Edith 
Nybakk om temarabeid om vinterfiske, 
som har foregått på alle trinn ved Værøy 
skole. 

Foto: Ingrid Olsen 
 

Da er en travel uke til ende, og 
påskeferien er et faktum. Det har vært 
temaarbeid med full action på alle trinn. På 
mellomtrinnet har vi bl.a. sett på 
Lofotfisket i et historisk perspektiv, fra 
utror i åpne båter med årer og seil, til 
moderne fiskefartøyer med all tenkelig 
teknologi. Vi ville gi elevene et innblikk i 
den rivende utviklingen som har foregått i 
fiskeriet de siste (ca.) hundre år. Vi håper 
de har lært mer om det historiske 
skreifisket, og dets betydning for 
bosettingen på øya, om vekst og utvikling. 
 
Når vi hører om hvor tøffe 
Værøyværingene var, der de rodde ut i 
mørke og uvisse, med livet som innsats for 
å skaffe føde og inntekt til seg og sine, og 
om kvinnfolkene som holdt uroen i sjakk 
hjemme, mens de passet hus og fjøs, 
jobbet og slet fra morgen til kveld, jo da 
fylles man med ærefrykt og gjerne litt 
stolthet over heimplassen og det hardt 
arbeidende folkeslaget som la grunnen for 
vår eksistens her ute. 

 
Så er det lov å håpe at temaarbeidet har 
bidratt til at elevene kan se seg selv i et 
tidsperspektiv, der de er et produkt av 
historien, men med innvirkning på 
fremtiden. 
 
Jo sterkere rotfeste et tre har, dess høyere 
og kraftigere kan det vokse. Så for å 
avrunde i maritime termer, får vi tro at med 
trygg forankring i fortiden er det lettere å 
kaste loss med stø kurs inn i fremtiden. 
 
 

Foto: Ingrid Olsen
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Reiselivsplan 

Kulturkontoret har nå laget et utkast til vår 

første plan for reiseliv der vi vil se på 

muligheter og utfordringer som kan 

medvirke til at reiselivet blir en viktig 

næring i kommunen på en slik måte at 

både tilreisende og fastboende opplever 

trivsel. 

Reiselivet er en næring som er under 

utvikling. På Værøy er det allerede etablert 

bedrifter som også baserer seg på 

opplevelser, fisketurisme, kultur, matkultur 

m.m. Her er det et potensiale for videre 

utvikling. Med økende turisme følger også 

farene for økt slitasje på naturen og 

befolkningen. Også turistnæringen må 

tilpasse seg lokalbefolkningen og deres liv. 

Kommunikasjon er en viktig faktor i 

utviklingen av reiselivsnæringen. Værøy 

kommune ønsker derfor å utvikle en 

helhetlig reiselivsplan der vi peker på 

muligheter og utfordringer – både for 

kommunal infrastruktur og de oppgaver vi 

mener best ivaretas av det lokale 

næringsliv. 

Planen skal ta vare på Værøy som et 

bærekraftig og attraktivt reisemål. Det er 

også viktig å se at reisemålsutvikling også 

er stedsutvikling. For å kunne utvikle 

Værøy i ønsket retning et attraktivt som 

reisemål – vil det være betydelige 

utfordringer og kreve en innsats både fra 

næringsliv/private og kommunen.  

Reiselivsnæringen er sammensatt av ulike 

næringer som har fokus på opplevelser, 

mat, kultur, kunsthåndverk og natur. 

Tilsammen kan de tilby et unikt mangfold 

av opplevelser og muligheter. Ved å 

samarbeide, både i kommunen som 

tilrettelegger, og blant de ulike 

næringsaktørene, bør dette kunne skape 

økt attraktivitet, økt verdiskaping og økt 

sysselsetting på en bærekraftig måte. 

Værøy har etter manges mening et mye 

større potensiale innenfor reiseliv enn hva 

vi har fått utnyttet frem til nå. 

Planen vil være en temaplan som vil bli 

rullert/oppdatert etter behov. 

Planen ligger ute på kommunens 

hjemmeside. Ved forespørsel kan 

papirkopi fås ved henvendelse til 

servicekontoret eller kulturkontoret. 

For merknader og innspill - kontakt 

saksbehandler ved kulturkontoret: Erling 

Skarv Johansen, mail: 

erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 

Innspill som kommer inn, vurderes tatt inn 

i planen. Deretter vil planen legges frem 

for godkjenning til kommunestyret. 

Frist for innspill: 26.04.2021 

mailto:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no
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Status og tiltak i Værøy kommune oppdatert 24.03.21 

 Værøy følger de nasjonale smittevernreglene. Vi har ingen lokale forskrifter som 
omfatter egne regler kun for Værøy.  

Lokale tiltak 

 Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, 
bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. 
Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for 
sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene  

 Alle oppfordres til å holde seg i ro. Unngå unødvendige reiser og begrens sosial 
kontakt mest mulig 

 Alle oppfordres til å bruke munnbind på butikken samt plasser hvor det ikke er mulig 
å overholde 2-meters regelen  

 Værøy kommunes ansatte har nå hjemmekontor så langt det er praktisk mulig  
 Rådhuset er stengt for besøkende. 

o Du kan kontakte oss på sentralbordet; 754 20 600. 
o Eller sende oss e-post på: postmottak@varoy.kommune.no.  

 Treningssenteret er åpent med følgende regler for bruk: 
o Kun åpent for beboere på Værøy. 
o Studenter og elever som går på skole andre steder skal ikke benytte 

treningssenteret før de har vært på Værøy i 10 dager og er friske  
 Bassenget holdes stengt  
 Ungdomsklubben holdes stengt  
 De som velger å reise mellom kommuner, skal følge tiltakene i den kommunen hvor 

tiltakene er strengest. Det betyr at personer som kommer til Værøy fra Bodø, Salten 
eller andre områder med høy smitte, skal følge tiltakene fra den kommunen man kom 
fra. De enkelte plikter å sette seg inn i dette  

 Vi oppfordrer til at alle planlagte arrangementer avlyses  

 

Se vår oppdaterte informasjon om Koronaviruset på 
www.varoykommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varoykommune.no/
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Status vaksinasjon i Værøy kommune 

I uke 14 starter vi med vaksinering av gruppe 4, og har  følgende plan for vaksinering mot 

covid-19 i Værøy kommune: 

 12 doser av vaksinen som skal brukes til første dose. 
   6 doser av vaksinen som skal brukes til andre dose. 
 Inntil videre blir det ingen vaksine med AstraZeneca. 

Til sammen vil det etter uke 14 være satt cirka 150 doser av vaksinen på Værøy. 

Det er fastlegene som organiserer uttrekkslister fra pasientjournalen og gjør de nødvendige 

prioriteringer i de ulike gruppene. Den prioritering som blir fastsatt av lege blir den 

rekkefølgen som gjelder. 

Det oppfordres fortsatt til å registrere sitt ønske om koronavaksine ved å benytte 
registreringsskjema på kommunens hjemmeside og ikke ringe fastlegen for bestilling. 
Dersom du ikke har registrert deg vil man fortløpende gå videre på listene. Har du registrert 
deg vil du bli kontaktet for tid og sted. 

Når det gjelder intervallet mellom 1. og 2. dose er denne flyttet til 6 uker. Dette gjelder ikke 

for personer som har en del risikotilstander som nevnt. Her er intervallet 3-4 uker. Dette vil bli 

registrert og orientert om ved 1.dose. 

Kort varsel 

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til 
Værøy, skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen få dagers holdbarhet 
etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til 
vaksinen skal settes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto: May-Britt Eikseth 
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Kommunal kompensasjonsordning til lokale 

virksomheter 

Værøy kommune fått tilført 250.000 kr til ny tilskuddsordning. Hensikten med tilskuddet er å 
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 30. april. 

Støtten gjelder for omsetningssvikt 2021 

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt januar, februar, og mars. 2021. 

Prioriteringer 

1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre 
kompensasjonsordninger. 

2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og 
serveringsnæringene. 

3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle 
kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter. 

4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter. 

SøknadsportalSøknader mottas kun via https://regionalforvaltning.no 

Behandling av søknader  

Søknadene behandles av hovedutvalg for næring. Målet er at søknadene skal være 
behandlet innen 20. mai. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. 

For mer informasjon se:www.varoy.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne utgaven av Værøyposten er utgitt av ordførerkontoret i Værøy. Har du noe av interesse som 

du vil ha med, ta kontakt. 

Værøy kommune ønsker alle sine innbyggere en 

riktig God Påske! 

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2461&Cookie=0
http://www.varoy.kommune.no/

