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Offisiell åpning av Værøy havn 
 
Værøy nye havn ble offisielt åpnet 11.juni av kyst og fiskeriminister 

Helga Pedersen. 

Anleggsvirksomheten som har preget øysamfunnet har pakket 
sammen, det gjenstår bare noen kommunale arbeider som vi håper 
kan ferdigstilles innen rimelig tid. 
Værøy kommune har investert noen hundretals tusener, det samme 
har næringen som er tilknyttet havna også gjort. Vi har fått en havn 
for framtiden la oss håpe at fiskeriene som er det bærekraftige i vår 
kommune få utvikle seg i positiv retning, og kan få dra nytte av den 
og de investeringer som er gjort. 
Med et tomt havnebasseng ble det for brukerne av havna mange 
ulemper og utfordringer, som vi i ettertid muligens kunne ha løst på 
andre måter. Værøy kommune vil takke dere alle for samarbeidet og 
den tålmodighet som ble vist i denne anleggsperioden. 
Vil også benytte anledningen å ønske hele øyas befolkning og 
feriegjester en riktig god sommer. 
 
Harald Adolfsen 

Ordfører     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et stort antall fiskebåter deltok            Elever ved Værøy skole bidro med sang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Åpningstider Værøy kommune 
Ekspedisjon formannskapskontor/kommunekassen: mandag – fredag 09.00 – 14.00 
Værøy sosialkontor: mandag-torsdag-fredag: 09.00 – 14.00, tirsdag-onsdag: stengt 
Telefontid alle dager unntatt onsdag mellom kl. 12.00 og 14.00(gjelder sosialkontoret) 
Værøy folkebibliotek: man 17.00 – 19.00 tirsdag og torsdag 12.30 – 15.30 
Teknisk etat: ekspedisjonstid mandag, onsdag og fredag fra 09.00 – 14.00 
 
Under ferieavviklingen kan åpningstiden bli redusert ved noen av kontorene. Vi vil uansett prøve å 
hjelpe til så godt vi kan, slik at innbyggerne kan få dekket sine behov. 
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Informasjon fra teknisk etat 
 
Lokal forskrift om åpen brenning og 
brenning av avfall i småovner 
Kommunestyret vedtok forskriften i saknr 
019/08. Forurensningsloven tillater ingen 
form for brenning av avfall. Forskriften åpner 
for noen unntaker til forbudet, herunder 
grillinnretninger og utepeiser, bål ved 
friluftsliv, St.Hansbål av rent trevirke, 
bråtebrenning og hageavfall. 
Forskriften vil bli tilgjengelig på kommunens 
nettside eller kan fås i ekspedisjon på 
Rådhuset. 
 

Eiendommer og kommunens kart 
Kartbasen til Værøy kommune inneholder en 
del grenser mellom eiendommer av usikker 
kvalitet. I tillegg er kommunen pålagt å gå 
over til nytt kartsystem. I den forbindelse er 
det nødvendig for kommunen å kvalitetssikre 
eiendomsgrensene i kartbasen før vi går over 
til nytt system. Derfor ber vi alle grunneiere 
om å ta kontakt med kommunen for 
gjennomgang av sine eiendomsgrenser innen 
utgangen av august 2008. Vi har hengt opp 
flyfoto i gangen ved kommunestyresalen på 
Rådhuset. Her kan merknader skrives direkte 
på bildene. Alle merknader blir gjennomgått 
og legges til grunn for et endringsmanus som 
sendes over til Statens kartverk. Dersom det 
er noe som er uklart, så ta kontakt med 
teknisk sjef. 
 

Skolens og barnehagens uteområde 
Teknisk etat har i samarbeid med elever, 
ansatte og foreldre gjennomgått et kreativt 
verksted for å kartlegge ønsker og 
utfordringer for utearealene på skolen og i 
barnehagen. 
Med bakgrunn i forslagene, som kom frem 
ble det utarbeidet en tiltaksplan for begge 
områdene. Begge planene ble vedtatt i 
kommunestyret den 26.06.08.  
Tiltaksplan for skolen inneholder diverse 
apparater ved småskolen, sykkelstativ, flere 
benker i skoleområdet, ” 2 ballbaner for 
basketball, volleyball, badminton m.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært viktig å ha flytbare aktiviteter i 
området rundt aula og basseng, fordi 
områdene vil bli berørt av 
renovering/bygging. 
Tiltaksplan for barnehagen inneholder nytt 
gjerde og port, hinderløype, sykkelbane, 
gapahuk, grønsakshage med drivhus, 
snekkerbod m.m. Ved planlegging av 
barnehagen har det vært viktig å utnytte 
variasjonene i terrenget, slik at ungene får et 
variert og spennende uteliv. 
 

Vanntilførsel på Sørland 
Teknisk etat har mottatt flere 
bekymringsmeldinger om vanntilførsel på 
Sørland. 
Kommune har feil på utstyr på vannettet som 
i disse dager utbedres. 
Imidlertid vil reparasjonene føre til tidvis 
mindre brudd i vanntilførselen, redusert trykk 
og luft i rørene. Dette er også årsaken til 
forbud mot hagevanning. Teknisk etat 
beklager de ulemper dagens situasjon påfører 
abonnementene og jobber kontinuerlig med å 
få gjennomført nødvendige reparasjoner 

 
Trær langs veiene 
Langs veien i Værøy kommune henger det 
flere steder greiner fra trær i hagene. Disse 
fører til problemer for all transport av større 
kjøretøy. Derfor oppfordres alle til snarlig å 
fjerne greiner, som henger utenfor 
hagegjerdene inn i kjørebanen.  
Dersom dette ikke blir gjort av eierne selv, vil 
Værøy kommune ta initiativ til å fjerne 
greinene. Eierne vil få tilsendt regning i 
ettertid. 
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10.klasse har hatt en kjempeflott klassetur til Oslo. Vi har besøkt Freia sjokoladefabrikk, operaen, 
stortinget, VG mediesenter, NRK opplevelsessenter, Tusenfryd, vært tilskuere på innspilling av 
”Beat for Beat” og sett musicalen ”Singing in the Rain”.  Elever og foreldre ønsker å sende en stor 
takk til alle som har bidratt til å gjøre turen mulig med pengegaver, kjøpt lodd og kakebokser og 
ellers støttet opp om de arrangementene vi har hatt for å tjene penger til turen.    
Vi benytter anledningen til å gratulere 10.klasse med kjempegode resultater på muntlig eksamen. 

Snittkarakteren lå på over 5! –Og lykke til videre! 

 
 

 

Informasjon fra FYSAK 
Værøytrimmen startet igjen 1.mai. Dette er en postkassetrim med løyper av forskjellig vanskelighetsgrad.  
Det er lagt ut bøker på Turstien (10 poeng), Heia (20 poeng), Sørlandshagen (10 poeng), Kvalnes (5 poeng), 
Breiviksdalen (15 poeng),  
Gjerdeheia (20 poeng), Flyplassen på Nordland (5 poeng) og Slettstranda ( 20 poeng). De som er over 50 år får 
dobbel poengsum.   
Deltakerne skriver navn og alder i bøkene, og alle som oppnår 200 poeng kan få en praktfull T-skjorte i premie. 
Kontingenten er kr 80,- 
Vi trekker også vinnere i dame og herre klassen, over og under 50 år.  
God tur! 

 
Sykkelkampanje 
”Sykle eller gå til jobben ” aksjonen startet igjen uke 23 og varer ut uke 43.  
De som sykler 30 ganger får en T-skjorte i premie (gratis). De blir også med på trekning av en splitter ny sykkel.  
Dessuten blir en vandresykkel overrakt den etaten eller bedriften som har størst gjennomsnittlig oppslutning.  
Premieutdeling for 2006 ble avholdt før jul. De som ikke var tilstede kan hente T-skjorten hos fysioterapeuten. T-
skjorter for 2007 er bestilt og vil bli utdelt så snart vi får dem.  
Eldretrimmen har tatt sommerferie, men starter opp igjen i september.  
Værøy Gym har åpent mandag, onsdag og fredag kl 17-19.  Onsdag er det instruktør til stede. Det er også mulig å 
trene utenom disse tidene, etter avtale med fysioterapeuten.   
Fysak ønsker alle en fin og aktiv sommer!! 

 
SPINNING! 
Spinning er en glimrende treningsform for alle, uansett form og utgangspunkt! Det er enkelt, effektivt og ikke 
minst GØY… En sitter eller står på sykkelen, følger musikken og instruktøren. Det er en super måte å trene 
kondisjon på, og gir også et høyt kaloriforbruk hvis en bare trår på litt! Du bestemmer selv hvor hardt du vil trene. 
Etter eget initiativ startet jeg spinning på Værøy i oktober 2007. Dette er en trening jeg ønsker å holde på med, og 
håpet at flere kunne få dele det med meg. 
Det har blitt veldig populært, og stadig nye prøver seg. Over 20 stk har vært innom, og over halvparten trener fast 
flere ganger i uka.  
Vi skulle gjerne hatt flere sykler… Pr i dag har vi 6 stk, og 2 nye er bestilt. 
 
Eldri S Eilertsen 
Instruktør 
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Ny sokneprest 
Marie Elisabeth Mjaaland er tilsatt som ny 
sokneprest i Værøy. Det blir 
ordinasjonsgudstjeneste i Nykirka søndag 
13.juli ved biskop Tor B. Jørgensen.  

 
Værøy menighetskontor 
Værøy menighetskontor har åpent mandag 
og onsdag fra kl. 11.00 – 15.00. Kontoret 
betjenes av kirkeverge Jill Arntsen. Jill ble 
fast tilsatt som kirkeverge i vår, etter at hun 
har vikariert ved kontoret siden sommeren 
2006. 
 

Turistinformasjonen 2008 
 

 
 

I år er turistinformasjonen betjent av 
Marianne Thomassen. Marianne er 17 år 

og født og oppvokst på Værøy. 
Turistinformasjonen er betjent ute på 

fergekaia ved fergeanløp hver morgen. I 
tillegg er informasjonen åpen mandag til 

fredag fra kl. 10.30 – 14.30 på 
Husfliden(Gammelskola) i sentrum. 

 

 

Nytt om navn 
Økonomisjef Laila Holvaag har sagt opp sin stilling i Værøy 
kommune. Laila har vært tilsatt siden februar 2007. 
Anita og Normann Sørensen har sagt opp sine stillinger etter 
henholdsvis ca. 6 og 4 års tjeneste i Værøy kommune.  
Jan Arne Strøm har sagt opp sin stilling som rektor etter å ha vært 
tilsatt i Værøy kommune siden 2002, først som lærer, og deretter 
som rektor fra januar 2006. 
Else Britt Nese har sagt opp sin stilling som lærer ved Værøy 
skole. Else har vært tilsatt siden 2002. 
Vi takker for innsatsen og ønske alle lykke til videre! 

 
Linda Johnsen tiltrådte stillingen som teknisk sjef i Værøy 
kommune i februar. Linda er 38 år og er oppvokst på Myre i 
Vesterålen. Linda er utdannet ingeniør, og kommer direkte fra 
jobb som arealplanlegger i Sortland kommune. 
 

NAV Værøy trygd informerer: 
 
Det vil inntil videre som hovedregel bli gitt dekning av 
reiseutgifter til spesialist/sykehus o.l med helikopter Værøy – 
Bodø t/r. 
Dette forutsetter dog at reisen foretas same dag, og at det derfor 
ikke til kommer utgifter til kost og overnatting i tillegg. 
I de tilfellene hvor det er timeavtale før helikopteret ankommer 
Bodø og hvor man må reise dagen før, vil det måtte påregnes å 
benytte ferge en vei og helikopter den andre. Det vil da i tillegg 
bli gitt dekning av kost- og overnattingsutgifter jf. Reglene for 
dette. 
Personer som av medisinske årsaker da ikke er i stand til å 
benytte ferge, vi ved fremleggelse av bekreftelse fra lege få 
dekket utgifter til helikopter begge veier. 
 

Kommunal informasjon 
Offentlighetsloven pålegger kommunene å 
legge til rette for at enhver som ønsker det 
skal kunne gjøre seg kjent med 
saksdokumenter som er offentlige. Hver 
uke legges det ut postliste på kommunes 
hjemmeside. Ved henvendelse til 
kommunen kan alle som ønsker det få 
utskrift av saksdokumenter som ikke er 
unntatt offentlighet med hjemmel i lov.  
 

Ledsagerbevis for funksjonshemmede 
Ledsagerbeviset skal sørge for at funksjonshemmede som har 
behov for en ledsager skal kunne delta i samfunnet på lik linje 
med funksjonsfriske, uten å måtte betale dobbelt. 
 
For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov 
for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og 
fritidsarrangement samt benytte offentlige transportmidler. 
 
Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges passfoto 
samt uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent 
helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den 
funksjonshemmedes behov for ledsager. 
 
Søknadsskjema og mer informasjon fåes/sendes til Værøy 
sosialkontor, 8063 Værøy.      
 

Veileder ved dødsfall 
Det er laget en oppdatert veileder ved 
dødsfall i Værøy kommune. Veilederen er 
lagt ut på menighetskontoret, rådhuset og 
ved Værøy omsorgssenter. Du finner den 
også på kommunens hjemmeside 


