DEN NORSKE KIRKE
VÆRØY

MENIGHET

Værøy kommune
v/ Rådmann Erling Sandnes

S knad om ekstra tilskudd til Vær

kirkeli e fellesråd.

Værøy kirkelige fellesråd vil med dette søke Værøy kommune om ekstra tilskudd for å få utført
nødvendig vedlikehold på kirkebyggene og kirkegården.
Regnskapet for 2020 er ikke ferdig ennå, men vi vet allerede nå at vi vil få et betydelig
underskudd på driften i 2020. Dette skyldes hovedsakelig unormalt mange begravelser i fjor,
med tilhørende ekstra utgifter på graving m.m. Vi har også hatt mange ekstra og uventede
utgifter i forbindelse med Covid-19.
Vi har ikke fått noe ekstra tilskudd fra kommunen i forbindelse med Covid- 19.
Værøy kirkelige fellesråd ønsker åta tak i enkel vedlikeholdsoppgaver snarest slik at det ikke
kommer følgeskader slik at utgiftene etter hvert blir større.
Fellesrådet ønsker å:
•

Reparere taket på redskapshuset - kirkegården

•

Tette lekkasje på taket - Gammelkirka

•

Pusse og male muren, samt bytte tre vinduer - kjeller menighetssal

•

Ny varmtvannsbereder-

•

Reparere kirkegårdsgjerdet ved inngangen • kirkegården

Nykirka

Arbeid og materialer til disse prioriterte reparasjonene er beregnet til 90 000,Værøy kirkelige fellesråd søker derfor om kroner 90 000,- i ekstra tilskudd, slik at disse
reparasjonene kan utføres raskest mulig, før skadene forverrer seg.
AIie disse punktene haster med å få i orden og vi anser det derfor ikke som vanlig
vedlikehold men nødvendig reparasjon for å unngå følgeskader.
Legger ved liste over nødvendig vedlikehold hvis kommunen ønsker å prioritere anneledes.
Værøy 16.02.21.
På vegne av Værøy kirkelige fellesråd,
Jill Arntsen, kirkeverge.

Værøy kirkeligefellesråd
Værøy menighetsråd
Veroy sokn

Sorland33,
8063 Værøy

Telefon: 75420628/93486907
e-post: postvaroymenighet@gmail.com

VEDLIKEHOLDVÆR V KIRKELIGEFELLESRÅD-

lan 2021

Reparasjon av kirkegårdsgjerde- Est. 10 000,- materiell og
arbeid
Tak på redskapshuset kirkegården -16 500,- + arbeid ca. 33
000,Ferdigstille gjerdet KGPortstolpe lys - 3000,- ink. Jobb.
Vannpost - 5000,- ink. Jobb.
Takstein -- 5000,- ink. Jobb.
Fasadebelysning GK - 25 000,- ink. arbeid+ dugnad.
Flaggstang GK-8 000,- + 4 000,- betong.
Sjekk Utebelysning Nykirka 5 000,Hoveddor - pusses og lakkes 4 000,Ytterdør Menighetssal - 24 000,- ink. arbeid.
Vindu kjeller menighetsalen - 20 000,- innsetting 10 000,Kjellermur pusses/males -6 000,Varmvannstank - 10 000,- ink. arbeid.
Vindu gang nede mensalen - 3300,- insett 3300,4 vindu - 28 000,- insett 20 000,- Kjøkken/sakresti.
3 Vindu kjeller mensal 20 000,- innsett 10 000,Se på lyspåler ved inngang Nykirka.

