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Fosnavåg Shippingklubb og Bulystprosjektet i Herøy. 
 

Mandag 10. februar arrangerte Fosnavåg Shippingklubb årets første ordinære 
mandagsklubb. Rundt 20 medlemmer møtte opp.  
 
Er det nok med vakker natur ? 
spør prosjektleiar Camilla Storøy Hermansen ei interressert forsamling. 
 
Vakker natur i seg sjølv er bra nok men vil vere berre ein av fleire viktige 
faktorar som gjer at vi som lokalsamfunn skal lykkast med arbeidsinnvandring til 
kommuna seier prosjektleiar Camilla Storøy Hermansen. 
Vesentlige element for å lykkast er blant anna språk, bustad, kultur og fritid. 
 
Språk 
Språk er den viktigaste faktoren for å lykkast. Som arbeidsgivarar må vi kanskje 
legge enda meir til rette for norskopplæring, stimulere til aktiv læring også 
gjennom arbeidet. Ein parallell er at barn og unge som går på skule og deltek i 
fritidsaktiviteter lærer seg språket mykje raskare enn vaksne. 
 
Mangel på bustader 
Fleire møter vanskar med å skaffe seg bolig i Herøy. 
Generelt er det for få boligar til leige. Fleire av dei frammøtte tok til orde for at vi 
treng eit spleiselag mellom næringsliv og kommune som kan legge til rette for 
bygging av utleigebustadar. Det er eit skrikande behov for sentrumsnære 
utleigebustadar med eitt og to soverom. Det er beklageligvis fleire eksempel på 
at arbeidsinnvandrarar har valgt å flytte til nabokommuner da tilbodet av 
utleigebustader og kommunal tilrettelegging oppleves som bedre. 
 
Frukostseminar 
Bulystprosjektet inviterer til frukostseminar i Herøy frikirke tirsdag 25.02.2014 
med tema “Integrering i arbeidsliv og kvardagsliv”. 
Frukost serveres fra kl. 08.15. 
 
 
Neste møte i Fosnavåg Shippingklubb 
Neste møte avholdes torsdag 27. mars. 
I tillegg til eit innhaldsrikt program avslutter vi med tradisjonelle 
”Torskemiddagen”. 
 
Fosnavåg Shippingklubb er en medlemsorganisasjon for all maritim verksemd i 
distriktet, samt at enkelt personer fra bransjen kan være medlemmer, også 
pensjonister. Målsettingen er at det skal være en sosial treffplass for bransjen.  
 
Bilde: Deler av forsamlingen samt av prosjektleiar Camilla Storøy Hermansen 
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For ytterligere opplysninger vennligst kontakt: 
 
Daglig leder Fosnavåg Shippingklubb 
Hallvar Ulfstein 
mobil +47 481 80 010 
 
Vedlagt 2 bilder til fri benyttelse 
 

 
 

 


