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Nytt tilbud i Røstnesvågen
4. april åpnet «Røstnesvågen Pub» dørene sine for 
første gang. – Det var godt over 100 besøkende på 
åpningsdagen, kan en fornøyd Stein Tore Johansen 
fortelle. «Røstnesvågen Pub» holder til helt nede ved 
havna i en av de gamle «Vegaværingbuene» som Jo-
hansen har bygd om til serveringssted, men pietets-
fullt beholdt den gamle stilen og atmosfæren.

– Foreløpig er planen å holde åpent i helgene, men 
når sommeren kommer, kan det bli åpent fl ere dager 
dersom interessen er til stede, sier innehaveren som 
kan fortelle at han arbeider med planer om utvidelse. 
– Ønsket er å lage et serveringssted der det er mulig 
å få kjøpt varm mat. Spesielt tenker jeg da på lokal 
tradisjonsmat, sier Johansen.

RYDD OPP!
I forbindelse med høytidsdagene i mai regner vi med at riktig mange vil 
foreta sin årlige vårrydding. Spesielt er det viktig at grøftene blir ryddet, 
for i slutten av juni vil grøfteslåtten foregå.  
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Strømkabelen 
til spørretimen

NAV blir 
omorganisert
I løpet av høsten vil den store 
NAV-reformen være i funksjon i 
Værøy. NAV-kontoret har med de 
to lokalt tilsatte fra henholdsvis 
trygdekontoret og sosialkontoret. 
Administrativt vil kontoret ligge 
under NAV i Bodø. Arbeidet med 
ombyggingen og innredningen av 
de nye kontorlokalene starter opp 
tidlig på sommeren. Som alle andre 
offentlige anskaffelser vil også 
dette arbeidet bli lagt ut på anbud.

– Jeg synes det er underlig at staten bruker 130 millioner kroner 
på forbedring av havna på Værøy uten samtidig å sikre tilstrek-
kelig strøm til næringslivet på øya, sier stortingsrepresentant Ken-
net Svendsen fra Frp da han besøkte Værøy. 
– Jeg skal love at saken blir tatt opp i Stortingets spørretime. Da 
vil ministeren være nødt til å gi et svar på hvilke planer det er for 
utskifting av strømkabelen mellom Lofotodden og Værøy. Sam-
tidig skal jeg bringe saken videre til de nødvendige komiteene på 
Stortinget, sier Svendsen.
Sammen med stortingsrepresentant Svendsen var også direktør 
Winther i Lofotkraft. Saken ble fulgt opp av reporter Kari Skeie i 
NRK Nordland.

Kennet Svendsen (Frp) på Værøybesøk: Her sammen 
med Arne Mathisen i Lofoten Viking AS i midten og ord-
fører Harald Adolfasen til høyre. 

Kirka på Sørland
Det foregår nå vedlikeholdsarbeid på kirka på Sørland slik at bygningen og området rundt kan vise 
seg fra sin beste side til sommeren.
Reparasjonen av selve spiret er avhengig både av været og av en stor kranbil. Også dette arbeidet 
håper Fellesrådet vil være utført før sommeren.

Omfattende 
restaurering
Omsider har man foretatt en gjen-
nomgang av status for gammelkirka 
på Nordland. Det viser seg at den 
nå over 250 år gamle kirka har en 
rekke skavanker som bør rettes opp. 
– Men det vil være et omfattende 
arbeid, sier Bjarne Eriksen som etter 
henvendelse fra Værøy kommune 
har foretatt gjennomgangen. Det er 
riksantikvaren som bestemmer hva 
som kan gjøres med bygningen, 
men det er kommunen som må bære 
kostnadene. Når rapporten forelig-
ger, vil kommunestyre bestemme 
hva som skal gjøres. Imidlertid 
mener Eriksen at enkelte reparas-
joner slik som sikring av kuppelen 
bør gjøres denne sommeren. 
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Omsider arbeid på Industriveien

Det har tatt sin tid, men omsider starter arbeidet med den såkalte «Industriveien» fra «gammelbanken» på 
Stranda til Hjellholmen. Arbeidet har vært ute på de nødvendige anbudsrundene. Det kom inn tre anbud – et 
av anbudene var fra en lokal entreprenør. Siden «VP» er sendt ut 14 dager før du leser dette, kan vi ikke oppgi 
hvilke av de tre anbyderne som har fått oppdraget. Men forhåpentligvis er arbeidet startet opp når du leser dette.

Værøy ungdoms-
råd opprettet

Nye vinduer på 
Rådhuset

Kvelden 17. mars troppet ti målbevisste ungdom-
mer opp på rådhuset for å stemme fram kandidater 
til Værøy ungdomsråd. Motivasjonen for å stille 
til valg for samtlige av kandidatene var å gjøre noe 
med det magre aktivitetstilbudet som finnes på øya.

Toyni Tindslett 
(t.h.) ble valgt 
til leder, med 
Tommy Bens-
vik (t.v.) som 
støttespiller i 
nestlederfunk-
sjon. Toyni har 
erfaring fra 
elevrådet på 
Værøy skole.

Rådhuset som 
sto ferdig på 
midten av 
1970-tallet 
trenger en opp-
rusting. Ikke 
minst gjelder 
det vinduene 
i 2. etasje av 
bygningen som 
lenge har vært 
modne for utskifting. Nå starter arbeidet opp. Det 
er to lokale snekkere som har gått sammen om å gi 
inn anbud i konkurranse med tre firma utenfor øya. 
Asbjørn Myklebust og Leif R. Røstgård skal nå 
starte på arbeidet. Vinduene blir for øvrig levert av 
trelasten på Værøy.
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Lodde til Japan
I forlengelsen av sildesesongen tok 
Lofoten Viking AS imot over 5.000 
tonn lodde. Mye var rognlodde som var 
beregnet til konsum i Japan. Japanske 
kontrollører (bildet) var hele tiden til 
stede og overvåket produksjonen. 
Ifølge «FiskeribladetFiskaren» ble det 
totalt levert 16.000 tonn konsumlodde 
fra Norge til Japan.

Utgitt av rådmannskontoret i Værøy, april 2009

Det satses 

I løpet av forsommeren starter utvidelsene ved 
Værøy Fryselager AS. Lageret vil nesten fordoble 
sin kapasitet, utbyggingen er på 1.750 kvm og har 
en prislapp på rundt 13 millioner.  
Samtidig vil Lofoten Viking AS bygge både nye 
frysetuneller og nytt produksjonsbygg. – Prislappen 
her vil nok komme opp i rundt 80 millioner kroner, 
kan daglig leder Arne Mathisen fortelle. – Men ut-
fordringen er, sier Mathisen – at øysamfunnet får ny 
strømkabel snarest. Med denne utbyggingen i 
Vågen vil kapasiteten på kabelen mellom Lofot-
odden og Værøy være sprengt. Det vil være liten 
mulighet for videre ubygginger av industrien både 
på Værøy og Røst.

Tøff slutt på 
vinterfi sket
Årets vinterfi ske fi kk en brå slutt da den ene bed-
riften etter den andre stoppet kjøpet. 
– Vi hadde forutsett dette, sier ordfører Harald 
Adolfsen. Til tross for en rekke «krisepakker», 
har det til nå ikke vært noen pakke som har vært 
innrettet mot fi skeriene. Formannskapet i Værøy 
sendte derfor tidligere i vinter brev både til kyst- og 
fi skeriminister Helga Pedersen, fi nansministeren og 
til næringskomiteen på Stortinget der man forklarte 
den vanskelige situasjonen alle kystsamfunnene vil 
stå ovenfor dersom fi skeriene stopper opp. 

– Til nå har vi ikke fått noe svar, konstaterer ord-
fører Harald Adolfsen.

STORT


