Herøy kommune

Flostadveien 7 • Tlf. 75 05 99 80
E-post: post@heroyasvo.no

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, som er kjent for sin
vakre natur, særpregede fjell og unike skjærgård. Innbyggerne er
bosatt på flere øyer, hvor de største er knyttet sammen med bruer.
Det bor omtrent 1800 personer i Herøy, og vi vil gjerne bli flere.
Du er hjertelig velkommen!
Fra kommunen er det god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt
til regionsentret Sandnessjøen. Her finnes det gode kommunika
sjoner videre med fly, buss, båt og tog.
I Herøy finnes det et hav av muligheter – kom og grip dem!

Det vakre øyriket vårt gir deg alle muligheter til å kjenne på frihets
følelsen. Utforsker du skjærgården i båt eller kajakk, kommer du
tett på naturelementene, og får oppleve det rike dyre- og fuglelivet.
Det er gode fiskemuligheter, og du kan i tillegg leie båt hos de fleste
overnattingsstedene i kommunen. Velger du en guidet RIB-tur fra
Seløy Kystferie, får du oppleve kreftene på storhavet. Samtidig får
du også høre spennende og dramatiske historier når du besøker
gamle fiskevær.
Å oppleve Herøy på sykkel gir deg mulighet til å dra innom en rekke
interessante steder på veien. Helgelandskatedralen er en steinkirke
bygget på 1100-tallet, som har et mangfold av kulturskatter. Alter
tavlen og prekestolen er fra 1760, og kirken utgjør, sammen med
Alstahaug kirke og Dønnes kirke, de såkalte triangelkirkene. Disse
har flere felles særtrekk, og forteller om poesi, historie og kunst på
Helgeland. Ved kirken finner du også Herøy bygdesamling, som har
en av Nordlands største samlinger av bruksgjenstander.
På Hestøya ligger butikken Etcetera, som virkelig er verdt et
besøk. Den spektakulære blomsterbutikken bugner av både friske
blomster, lakris, sjokolade og spennende interiør.

Bra-Vask AS ble etablert i 1999 og er lokalisert på Herøy i Nordland Fylke.
Selskapet har spesialisert seg på vasking av nøter i sjøen og dykkeinspeksjoner relatert til oppdrettsnæringen. Bra-Vask har langsiktige avtaler med
flere større aktører.

MIX Albrigtsen kiosk AS

Notvask • Vask av luseskjørt • Undervanns-inspeksjoner
Diverse dykkertjenester • Reparasjoner av nøter i sjøen
Undervannsarbeid filmes og lagres

Nord-Herøyv. 29, 8850 Herøy • Tlf. 750 58 322
Tradisjonsrik kiosk med bredt utvalg kioskvarer, blader og bøker.
Vi serverer varme- og kalde retter, bakverk, softis, kuleis, kaffe,
milkshake, slush, frappe og smoothie.
Norsk Tipping kommisjonær.

Silvalveien 4, 8850 Herøy • Tlf. 902 99 885 • E-post: post@bra-vask.no
www.bra-vask.no

På Herøy kan du engasjere deg i en rekke lag
og foreninger. Idrettslaget o
 rganiserer aktiviteter
innen mange ulike idrettsgrener. Vi har et allsidig
kulturliv og flotte idrettsanlegg. Herøyhallen er
kommunens storstue, og er sentral både i drett
og kulturlivet. Her finnes det både barneidrett og
oldboys-lag, så her er det plass for alle.

Herøy ligger midt i øyriket på Helgeland, og er et
eldorado for kajakkpadling, havfiske, og a
 ndre
sjørelaterte aktiviteter. Hvis du skulle savne
fjellivet, er kommunen omkranset av velkjente
sagnfjell som «Syv søstre» og «Dønnamannen».
Sykkelturisme med øyhopping er også en
populær aktivitet.

Herøy ligger i et av landets største oppdretts
områder og har opplevd en positiv utvikling
med fremveksten av en sterk havbruksnæring.
Verdens største oppdrettsselskap Mowi har en av
Norges største og mest moderne lakseslakteri i
Herøy. Hovednæringen i kommunen er fiskeopp
drett. Andre viktige næringer er landbruk, fiske,
transport og verkstedindustri. I tillegg kommer
tjenesteytende næringer som reiseliv og handel.

Tilrettelagt for vekst
Kommunen har en næringspark som er s pesielt
rettet mot marine næringer. Parken er under
stadig utvikling og huser blant annet de to største
private bedriftene Mowi og Seløy Undervanns
service. Næringsparken har ledige arealer som
tas i bruk etter hvert som bedrifter melder behov.

Herøy kommune er opptatt av å legge til rette
for nye boligbygging, og det har blitt bygd 78
nye boliger i kommunen i perioden 2012 – 2018.
Kommunen har også etablert et eget bolig
selskap for å få fart på boligbyggingen.
Herøy kommune har hatt en negativ befolknings
utvikling siden 1970-tallet. Dette tok k
 ommunen
tak i 2009 og startet opp et målrettet arbeid

som snudde utviklingen, og førte til at folketallet
økte betydelig fra 2010 og fram til i dag. Arbeidet
førte til at Europarådet kåret Herøy kommune til
tredje beste Europeiske kystkommune i 2012.
Herøy er den første kommunen i Norge som
har fått en slik premiering. K
 ommunen mottok
også Fylkesmannen i Nordland sin fornyingspris
samme år.

Nærbutikken Brasøy
Handelssamvirke AS

Salmon is good. Mowi is Goodness

Assorterte dagligvarer • Post i butikk
Kommisjonær Norsk Tipping
Bensin • Apotekvarer

Øksningsveien 43, 8850 Herøy
mowi.com

På cafeen er det daglig salg av kaffe. Enkelte dager
matservering og pubkvelder.
Åpningstidene er utvidet i sommersesongen.

Herøy kommune har gode offentlige tjeneste
tilbud, og vi tar godt vare på innbyggerne våre.
Vi har to barnehager som sørger for full barne
hagedekning og som har opptak hele året. Herøy
skole dekker hele kommunen og har rundt
200 elever fra 1. til 10. trinn.
Herøy omsorgssenter er sentralt plassert i flotte
omgivelser med utsikt mot Herøysundet. Her gis
det tilbud om dagopphold, sykehjemsplasser og

dagsenteraktiviter. Et nytt og moderne helse
senter ligger like ved. Her finner du helse og
tannhelsetjenester samlet på et sted.
Skolen og omsorgssenteret samarbeider om
prosjektet «Humørsprederne», som innebærer at
en klasse besøker omsorgssentret og har opp
gaver tilknyttet beboernes ønsker og behov.
Dette bidrar til meningsfulle aktiviteter for både
unge og eldre.
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Med et av kanskje verdens mest hardfære kystområder som arbeidsplass har
Seløy Undervannsservice vunnet tillit som en profesjonell og pålitelig leverandør
av maritime tjenester.
Kabel og rør i sjø • Dykking • Survey av sjøbunn • ROV-tjenester
Berging/heving av fartøy • Forankring • Slep • Entreprenør
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