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Skolegården på Værøy har utvilsomt trengt et aldri så lite ansiktsløft. Nå er man endelig kommet i gang med 
arbeidet. Noe av utsyret er nå kommet på plass, men fortsatt gjenstår det en del arbeid. Det er Værøyfirmaet 
Paal Arnesen og Sønner AS som har fått ansvaret for å utføre jobben.

Kulturpris og 
næringspris
Værøy kommune oppfordrer alle til 
å sende inn forslag på kandidater 
til både Næringspris og Kulturpris. 
Forslagene sendes til Værøy kom-
mune innen 15. november. 

Prisene vil bli utdelt i desember. 

Kulturmidler
Lag og foreninger kan nå søke kommunen 
om midler til drift. Det er utarbeidet eget 
søknadsskjema som man kan få på rådma-
nnskapskontoret. Søknadene kan selvsagt 
også sendes elektronisk.

Boligstiftelsen
Værøy kommunale boligstiftelse har 
fått ny daglig leder.  Asmund Berg har 
overtatt etter Roger Eliassen.
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Ingen asfal-
tering i år
De fleste har nok konstatert at det 
ikke ble noe av den annonserte 
asfalteringen inneværende år. Nå 
er håpet at det blir reasfaltering 
tidlig neste år – når blant annet 
den mye omtalte ”Industriveien” 
blir ferdig. Veinettet på Værøy er 
på 22 km og mesteparten av stre-
kningen er av akseptabel kvalitet 
– men da bør man helst ikke 
kjøre ”Åtteveien” som virkelig 
har fått føle både tidens tann og 
en regntung høst. Forrige gang 
veinettet ble asfaltert var i 1995.

I gang på nyslippen 

I slutten av september kunne den 
nye Lofotslippen på Værøy en-
delig tas i bruk.
– En gledens dag, sa Tor Magne 
Arnesen. Nå er jeg virkelig glad, 
det var helt utrolig å se de første 
båtene bli satt på land, etter en 
ventetid som er blitt i lengste 
laget. Vi skulle egentlig ha vært i 
gang her allerede i slutten av mai, 
men lang leveringstid på blant 
annet stål har ført til stadige utset-
telser, forteller Arnesen.

– På sikt ser vi for oss et sted 
mellom fem og åtte arbeidsplasser 
ved slippanlegget. Vi kommer til å 
tilby tjenester både for den mindre 

sjarkflåten og de større fartøyene, 
sier Arnesen, som både håper og 
tror at storparten av Værøys fiske-
flåte kommer til å benytte seg av 
det nye anlegget. 

– Og slippen er dimensjonert til 
å ta opp store snurpere, noe som 
innebærer at vi kan tilby tjenester 
til svært mange av de båtene som 
leverer sild på Værøy i sesongen. 
Dette har jeg virkelig tro på, og på 
sikt skal vi også bygge hall over 
slippen slik at vi får enda bedre 
muligheter til helårsdrift. Det vil 
bety svært mye for både det totale 
tilbudet og ikke minst lønnsom-
heten, sier en fornøyd Arnesen. 

FOTO: Remi Johansen

Værøy Fiskarlag har søkt kommunen om å få disponere 
en del av flytebryggene på Tyvnes. Fiskarlaget skal ikke 
bruke bryggene til liggekai, men her skal fiskere og fiske-
fartøy ha fortrinnsrett.

Flytebryggene på Tyvnes

Omsorgs-
senteret er 
for lite 
– Vi har et flott omsorgs-
senter og et meget godt 
omsorgstilbud på Værøy. 
Men senteret som sto 
ferdig i 1991 er nå blitt 
i minste laget. I dag har 
man 17 beboere inne på 
senteret – og da blir det i 
trangeste laget, kan Eva 
Sørheim fortelle.
En komite skal se på de 
framtidige utfordringene 
omsorgstjenesten på 
Værøy står ovenfor de 
neste årene. Det gjelder 
selve sykehjemsdelen, 
men også PU-tjenesten 
der man allerede i dag 
sliter med plassmangel. 
Vivi-Ann Olsen er leder 
i komiteen som har tatt 
mål av seg å komme med 
forslag til løsninger på 
denne siden av jul.
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Værøyungdom 
på Exit-Camp 
5. september dro 26 ungdommer og to voksne fra Værøy 
kommune til Kalle i Vågan for å delta på Exit Camp 2008. 
Arrangøren var veldig fornøyde med den store deltagelsen 
fra Værøy. Vi representerte vel 40 prosent av deltagerne. 

Helgen inneholdt aktiviteter som dykking, klatring, første-
hjelp, topptur, havpadling og skyting. Blant Værøy-un-
gdommen var det skyting som var en klar favoritt. Med 
sen ankomst på fredags natt og mange timer med aktiv-
iteter, var det en sliten 
og fornøyd gjeng som 
dro tilbake til Værøy på 
søndag. 

Værøy kommune sponset 
reisen til og fra Kalle for 
samtlige deltakere.

Vannledning 
til Kvalnes
Vannledningen til Kvalnes ligger 
fortsatt i sjøen. Det har skapt en 
del problemer. Nå ønsker kom-
munen å legge ledningen på tørt 
land. Prosjekteringen er foretatt, 
finansieringen i orden og anbud 
innhentet slik at det kun er selve 
arbeidet som gjenstår.

11 menn og 75 kvinner
Tallenes tale er krystallklar. Kommunen er 
den største arbeidsplassen på Værøy med 
totalt 86 ansatte. Herav er det kun 11 menn 
– mens kvinneandelen er betydelig – 75 
kvinner har sitt arbeid i kommunesektoren. 
Nå bør vi ikke glømme at mange, spesielt i 
omsorgssektoren, er deltidsansatte. Det totalt 
antall årsverk i kommunen er derfor 62,21.

Kommunen er en tjenesteytende bedrift og 
barnehage og omsorgssektoren er tradis-
jonelle kvinnearbeidsplasser. På skolen er det 
kun ansatt en mann, i barnehagen ingen og i 
omsorgssektoren kun en mann. 

På bildet ser du værøyværingen Roger Tor-
stensen. Han er for tiden den eneste mannlige 
læreren ved Værøy skole.

Svømme-
hallen
Kommunestyret har besluttet 
at arbeidet med å få restaurert 
svømmehallen skal prioriteres. 
Det er foretatt en forundersøkelse 
som viser at en god del bygn-
ingsmessig arbeid må utføres. 
I første omgang arbeider man 
med å få kostnadsberegnet disse 
reparasjonene.
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Lys i ballbingen
Omsider skal det bli lys i ballbingen. Det er 
idrettslaget som har tatt initiativet til å gjøre 
ballbingen mer tilgjengelig i den mørke årstida 
– og det er næringslivet som har støttet opp slik 
at utstyret nå er på plass. Nå venter man bare 
på vær slik at lysmastene kan bli montert.

JULEMAT
fra Værøy

Lutefisksesongen er over oss. På Værøy er det tre 
firma som produserer delikatessen. Den største pro-
dusenten er Br. Andreassen AS. Hver uke i sesongen 
kjøres 2-3 trailere fullastet med lutefisk fra Værøy.
– Det totale kvantumet kan komme opp i rundt 
500 tonn, sier Terje Andreassen som kan fortelle at 
man tidligere kun sendte tørrfisk til Oslo der selve 
luteprosessen foregikk. Nå er produksjonen hentet 
«hjem» til Værøy. Det gir travel aktivitet og mange 
arbeidsplasser på Værøy i sesongen som stort sett 
er hele høsten fram mot jul. Hovedmarkedet er Oslo 
og Østlandsområdet. Restaurantene i hovedstaden 
reklamerer med at de har «lutefisk fra Værøy» på 
menyen – til en unevnelig pris. 
På bildet ovenfor Terje og Jan Roar Andreassen.

TV-aksjonen...
Årets TV-aksjon er for lengst avsluttet og viser at 
folk i Lofoten og på Værøy har stor giverglede og 
godt hjertelag. Nok en gang toppet Værøy med kr 
73,37 pr innbygger tett fulgt av Røst med kr 69,54. 
For de øvrige Lofotkommunene var resultatet 
Moskenes kr 40,19, Flakstad kr 36,52, Vestvågøy 
kr 34,25 og Vågan kr 30,61.

En kvart million 
besøkende
Værøys mest besøkte nettsted har nå passert en 
kvart million besøkende. Bak nettstedet www.
varoyrhs.com står Rolf Helge Skavhaug som ikke 
har noen kommersielle hensikter.
Grunnen til den store populariteten er at her finner 
du bilder, filmer, stoff om og fra Værøy, nyheter, 
musikk og mye mer. Du finner også en rekke ny-
hetsinnslag både fra NRK og TV2 som du nå kan 
studere i ro og mak i din egen stue.

Mørkt som vanlig
Som vanlig er det mange mørke 
gatelys. Imidlertid er Lofotkraft satt på 
saken og skal i løpet av relativt kort tid 
sørge for en forbedring. 
Men Lofotkraft er avhengig av litt 
bedre vær enn vi har hatt den siste 
tiden for å få arbeidet utført.


