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Godt nytt år!

Det nye skolebygget på Værøy ble levert av 
firmaet Malthus AS. Nå har firmaet vært på 
befaring og har sammen med kommunen gått 
gjennom bygningsmassen for å rette opp even-
tuelle feil og mangler. 

Rapporten vil foreligge i løpet av en ukes tid, 
og selve utbedringsarbeidet vil starte opp så 
snart det er praktisk mulig. Det var særlig gol-
vet ved inngangspartiet som voldte problemer. 
Dette arbeidet er svært omfattende og kan 
ikke utføres mens skolen er i bruk, sier Vidar 
Marthinsen fra Malthus AS. Firmaet vil derfor 
komme tilbake og utføre reklamasjonsarbeidet 
til sommeren. En rekke mindre feil og mangler 
vil som nevnt bli reparert fortløpende.

Gjennomgang på skolen

Stormen «Yngve» herjet vilt

Natt til nyttårsaften satte stormen «Yngve» 
inn med full kraft i Lofoten. Her på Værøy 
resulterte uværet i en del materielle skader.  
De voldsomme vindkastene slo blant annet 
ned tørrfiskhjeller, og kommunehuset fikk 
også hard medfart under nyttårsstormen.    
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Skole og praksis
– Det er i alt 6 elever som går på «utkant-
skolen» på Værøy. Det vil si at de tar første 
årets grunnkurs på videregående skole 
– forteller Hege Tangen Christensen som er 
veileder for elevene. 

– De har valgt forskjellige linjer som bygg 
og anlegg, restaurant og matfag, service og 
samferdsel, studiespesialisering eller det vi 
gjerne kaller allmennfag og naturbasert linje 
eller fiskeri. Det fine er at vi her på Værøy 
også kan tilby samtlige elever praksisplass-
er, for store deler av studietiden er elevene 
ute i praksis. Resultatene er gode – og vi har 
fått tilbakemelding på at elevene på Værøy 
er ekstra dyktige når det gjelder nettbruk.

Nå skal elevene på «utkantskolen» få nye 
lokaler i den såkalte «tårndelen» på aula-
bygget. Så snart internettforbindelsen er i 
orden, flytter elevene over fra rådhuset til de 
nye lokalene.

Kokken: Ruben Olaussen er en av elevene på 
«utkantskolen» som har valgt restaurant og 
matfag og som nå er ute i praksis på kjøkkenet 
på Omsorgssenteret. – Den jobben liker jeg 
godt, og her trives jeg – kan Ruben fortelle.

Lina Aarstrands Minde
Det vil være nødvendig å bygge nytt sykehjem på 
Værøy. Komiteen som har arbeidet med saken, 
har nå lagt fram sitt forprosjekt til kommunestyret. 
Forslaget går ut på å rive «Lina Aarstrands Minne» 
– den gamle helseheimen på Stranda – og så bygge 
nytt sykehjem i to etasjer på tomta. Komiteen fore-
slår også at legekontor, fysioterapeut og tannlege 
blir å finne i samme bygg. Dagens omsorgssenter 
blir gjort om til PU-boliger.

Næringsfondet
Skal du søke Værøy kommunale næringsfond, min-
ner vi om søknadsfristen som er 1. februar 2009. Se 
ellers oppslag. Søknadsskjema kan du få på for-
mannskapskontoret eller på kommunens nettsider.

Nytt telefonsystem 
Værøy kommune vil i løpet av kort tid ta i bruk et 
moderne IP-telefonsystem. Det gamle telefonsyste-
met var i ferd med å bryte sammen, og valget falt da 
på ny og moderne teknologi. Telefonsystemet gir en 
lang rekke nye muligheter, men fortsatt er det nok 
personen som svarer som er det viktigste.

Vintervedlikehold
Vintervedlikeholdet – det vil si brøyting og strøing 
av veiene i kommunen, har vært utlyst. Fram til 30. 
april 2012 er det firmaet Paal Arnesen & Sønner 
som står for dette arbeidet.
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Første jule-
bordsesong

– Årets julebordsesong startet i slutten av november, og Eva 
Mathisen som er daglig leder på Værøy Brygge forteller at hun er 
svært godt fornøyd med bedriftens første julebordsesong.
– Vi var redd vi kunne få en del innkjøringsproblemer, men alt 
har løst seg til det beste. Nå tar vi fatt på et nytt år med opti-
misme og forventning, sier Eva Mathisen.

Værøy Brygge åpnet som kjent dørene i høst, og har i en periode 
også prøvd med «dagens» på lørdag og søndag.

Svømming 
likevel!
Svømmehallen ved Værøy 
skole vil neppe komme i drift 
inneværende år. 
– Men det skal likevel bli en 
råd med svømmeundervis-
ning for skolens elever, tenkte 
Linda Johnsen. 
– Som mor ville jeg gjerne 
gjøre noe, og søkte Gjensi-
digestiftelsen om midler slik 
at elevene ved skolen vår 
kunne få den obligatoriske 
undervisningen. På skolens 
juleavslutning kunne Johnsen 
bringe den gledelige nyheten 
at Gjensidigestiftelsen hadde 
bevilget hele 50.000 kroner til 
prosjektet. 
– Nå blir det å dra til Ramberg 
eller Røst for å benytte bassen-
get der, sier Johnsen som får 
stor takk både fra små og store 
for sitt positive engasjement.

Vannledningen
til Kvalnes 
Arbeidet med å flytte vannled-
ningen til Kvalnes fra sjøen 
til land, har pågått en stund. 
Arbeidet skal være avsluttet 2. 
februar i år.

Sjøvannsledningen reparert
Kommunestyret har bestemt at den såkalte «by-pass»ledningen for sjøvann over Sørlandsvågen 
skal repareres. Ledningen sikrer sjøvann til bedriftene i Vågen om noe skulle skje på den ordinære 
sjøvannsledningen.

Oppdraget har vært på vanlig anbudsrunde der to entreprenører la inn anbud. Anbudsrunden viste 
at tilbudet fra Paal Arnesen & Sønner var vesentlig rimeligere samt at firmaet opererte med den 
korteste tidsfristen. Arbeidet ble sluttført 22. desember 2008.
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Nye åpningstider 
på biblioteket

Postgangen
Det er mulig verden stort sett er blitt mer effektiv. 
Men posten sliter. Fra denne informasjonen blir 
levert inn på posten på Værøy til du har den i din 
postkasse, går det rundt 7 til 10 dager. Årsaken er at 
informasjonen først må sendes til Fauske før den så 
sendes tilbake til Værøy. Denne informasjonen ble 
levert til posten torsdag 15. januar. 

Nye rutetider for 
helikopteret 

Fra 1. februar begynner helikopteret med 2 daglige 
avganger. I februar måned er ruteopplegget slik:

Lundehundtreff i 
sommer
I år vil Norsk Lundehundklubb arrangere sitt tradis-
jonelle lundehund-treff på Værøy. Treffet vil være i 
perioden 6. til 9. juli der 7. juli er avsatt til utstilling. 

Du kan forøvrig lese mer om både lundehunden og 
lundehundtreffet på www.lundehund.no 
På nettstedet www.varoyrhs.com kan du blant annet 
se filmer fra tidligere lundehundtreff og fra fugle-
fangsten i Måstad.

Vi minner om de nye åpningstidene på biblioteket:

mandag 17.00 -19.00
onsdag 13.30 -15.30
fredag 13.30 - 15.30

Daglig unntatt søndag

Daglig unntatt lørdag

Fra Bodø

09.15

15.00

Fra Værøy

10.00

15.45

Det vil bli nye rutetider fra 1. mars.

Husmangel på Værøy
Til tross for at folketallet går ned, er det stor husmangel på Værøy. Grunnen er at det blir stadig flere 
fritidshus i kommunen. Det er selvsagt vel og bra at utflyttede Værøyværinger vil holde kontakten 
og besøke hjemplassen noen sommeruker. Det faktum at det ikke blir omsatt boliger på Værøy, er 
imidlertid et stort problem for dem som vil etablere og bosette seg her. Bankene har vært, og vil 
fortsatt være, svært restriktive med å gi lån til nybygg i kommuner utenfor de store byene.

Løse deler...
Stormen «Yngve» viste hvor farlig det kan være når 
gjenstander blir tatt av vinden. Det er huseiers ans-
var å ta vare på og rydde på egen eiendom. Kanskje 
best å sikre seg før neste storm kommer – ansett hva 
navnet på stormen blir.

Kultursekretær
Lill Eilertsen fra Oslo er tilsatt som kultursekretær. 
Hun vil starte opp på kulturkontoret i slutten av 
februar.

Ansettelser i 
Værøy kommune
Håvard Torbergsen – vikariat Værøy skole
Carina Torstensen – vikariat barnehagen
Lill Eilertsen – kultursekretær

Utgitt av rådmannskontoret i Værøy, januar 2009


