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Velkommen til det gode liv i herlige Bø

Bø kommune omtales som den hippeste kommunen i Vesterålen for tiden. Næringslivet preges av mange 

små bedrifter, men noe er i ferd med å skje i denne eventyrkommunen. Det snakkes om en gründerbølge.

Foto: Bjørnar Hansen



De siste årene har det kommet flere nyetableringer og tilbud. Over 300 forskjellige foretak, selskap og bedrifter 
tilbyr sine tjenester i Bø. Her finner du:

dagligvare, 

konfeksjon, blomsterbutikker, døgn-

kontinuerlig beredskapstjeneste og alarmmottak, snekkere, 

bedrifts- og økonomirådgivere, regnskapsbyrå, eiendomsutleie, kiosk, 

bensinstasjoner, kafèer, gatekjøkken, posttjenester, banktjenester, fiskere og fartøy for  

hav- og  kystfiske, fiskeindustri, tørrfiskproduksjon, bønder, brannalarmselger, vaktmester-

tjenester, gartneri, rørleggere, arkitekt, konsulenter, frisører, gullsmed og smykkeprodusenter, 

audiovisuelt utstyr, restauranter, bar, bok- og papirhandel, programvareselskap, vinmonopol, 

verksteder, drosjer, agentur, plateselskap, lekebutikk, dykkere, naturterapi, kroppspleie og 

fysisk velvære, nettbutikker, maling og fargevarer, interiør, gavebutikker, reparasjon og ved-

likehold av båter og fartøy, kunstnerisk virksomhet, healing, reiseliv, fotografer, overnattings-

tilbud, nettsideproduksjon og support for data og teknikk, utstyrsbutikk for hjem, 

hytte, hage og fritid, sveisere, lokalradio,musikere, produksjon og utgivelse av  

musikk og lydopptak, godstransportører, maskin- og 

utstyrsutleie, opplevelsesaktiviteter og mye, 

mye mer. 

Bli med, du også!



I Bø har vi plass til deg, ektefelle, samboer, partner, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre – ja, hele slekta!

Kjempeflotte oppvekstvilkår. Godt og bredt service- og tjenestetilbud. Et mangfold av fritid, kultur og 
idrettsaktiviteter. Vakker, spektakulær og storslått natur. Et varmt, inkluderende samfunn. Her er det godt 

å bo, vokse opp og bli gammel. 

Vi er stolte av, og glad i kommunen vår. Vi vil gjerne dele vårt trivelige lokalsamfunn med deg. 

Velkommen til det gode liv i herlige Bø

Veien er kort til resten av Vesterålen, gjennom et fantastisk landskap uten kø. Det tar deg bare en drøy time 

til nærmeste flyplass, en av Norges største småflyplasser. 

Utsikt over Hovden. (Foto: Anne-Lise W. Robertsen)



I Bø har vi pågangsmot, dugnadsånd og en sterk frivillig sektor. Her kan du leve det gode liv, behagelig 

skjermet fra høyhus og asfaltjungel, dårlig luftkvalitet, overfylte skoler, dårlig barnehagedekning, vanvittige 

boligpriser, endeløse bilkøer og øvrig køproblematikk, kriminalitet og innskrenket frihetsfølelse. 

Fjærvollsanden, med utsikt mot Gaukværøya. (Foto: Rune Eriksen)

Det gode liv krever også et næringsliv som endrer seg og tilpasser seg i takt med samfunnsutviklingen, 

som fornyer seg gjennom forskning, utvikling og tilpassing til nye og endrede marked. Vi arbeider sammen 

med næringslivet i bygda aktivt for å etablere virksomheter og arbeidsplasser for å tiltrekke oss ulike typer 

kompetanse. Det utredes flere spennende prosjekter basert på planer for nye kompetansekrevende virk-

somheter.

        Tørrfiskproduksjon. (Foto: Stocco AS)                                    Kobbvågen Knuseverk. (Foto: NorNet AS)

Synes du disse tankene for Bø høres spennende ut, så ber vi deg ta kontakt. Vi kan love deg at vi skal gjøre 

det som er mulig for at du skal finne mulighetene for å flytte hit. Og, om du tar med deg flere blir vi ekstra 
fornøyd.
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Nærmiljøet og omgivelsene: Steine/Vinje

Lengst sør i bygda, på Steine ligger Bøhallen, med idrettshall, treningsrom, 25-meters basseng, kultursal/

kino, samlingslokale og ungdomsklubb.

I tilknytning til Bøhallen har vi barneskole, barnehage, gressbane, lysløype og friluftsområde.

Steine/Vinje. (Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen)

Foto: Bjørnar HansenKultursal/kino



Tettstedet har blant annet dagligvarebutikk, konfeksjon, blomsterbutikk, interiørbutikk, bokhandel, rørlegger, 

kafeer, avdeling for vinmonopolet, lekebutikk, reiselivstilbud, overnattingstilbud, båtutleie, museum, kontor-

hotell, restaurant/bespisning, frisører, hudpleiesalong, utested/bar, bilverksted, bank, lekebutikk, 

galleri, lokalradio, kiosk, post, bibliotek. 

Bø Skytterlag er etablert i området med tre elektroniske skytebaner og leirduebane med automatkaster.  
(Foto: Bjørnar Hansen)



Nærmiljøet og omgivelsene: Straume

Kommunesenteret Straume ligger omtrent midt i bygda, med dagligvarebutikk, bilverksted, bensinstasjoner, 

post i butikk, grillmatutsalg, jernvare, tannlege, kafè, treningssenter, utstyrsbutikk for hjem, hytte, hage og 

fritid, taxisentral, blomsterbutikk, rørlegger, regnskapsbyrå, safunnshus, galleri og frisører. 

Her ligger også rådhuset i bygda, en av kommunens tre barneskoler, barnehage, helse- og sosialsenter og 

lensmannskontoret. 

Straume. (Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen)

En av de største arbeidsgiverne i Bø, Aleris tilbyr ulike tjenester innenfor barnevern og psykisk omsorg.  (Foto: Roy Rønne)



På Straume har vi fotballanlegg med utendørs og innendørs kunstgressbane, skianlegg med alpinbakke og 

lysløype, treningssenter og hestesenter.

Det gode liv i Bø. (Foto: Bjørnar Hansen og Randi Hansen)



På Eidet, nord i bygda finner du blant annet trevarehandel, maskinentreprenører, dagligvarebutikk, trans-

portselskap, reiselivsbedrifter, utested og gartneri. Også her ligger det barneskole og barnehage.

Nærmiljøet og omgivelsene: Eidet

Foto: Bjørnar Hansen

Foto: Bjørnar Hansen



Generelt for Bø kommune
Bø kommune har et godt fritids- og aktivitetstilbud basert på en kombinasjon av frivillige lag, foreninger og 

private næringsdrivende. Blant annet flere kor, musikkforening, kajakklubb, dykkerklubb, fotball og 
forskjellige andre idrettsaktiviteter. Kommunen har en særlig godt utbygd havnestruktur med store 

muligheter for båtliv.

Den storslåtte naturen med stor variasjon fra lune viker og skjærgårdsidyll, via dramatiske fjell, langstrakte 

myr- og ferskvannsområder, til det golde, værbitte og åpne landskapet ut mot havet, byr på rike muligheter 

for friluftsliv. Kommunen har også flere flotte badestrender.

Ta deg veldig gjerne en titt i den digitale brosjyren «Eventyrlige Bø» for å lese mer nærmiljøet og omgivelse-

ne i den herlige bygda vår. Brosjyren finner du på kommunens hjemmesider, www.boe.kommune.no under 
menyvalget «Turistinfo».

Og skulle det være noe du ikke finner i Bø, så er det kun 50 minutters kjøretur, gjennom et fantastisk 
landskap og uten kø, til regionssenteret i Vesterålen. 

Det gode liv i Bø

Foto: Bjørnar Hansen



Boe.kommune.no

Facebook.com/boekommuneinordland

Facebook.com/boogjobbeibo

Følg oss på internett og Facebook



Fra Straume er det ca.

• 0,8 mil til Vinje (9 min)

• 0,8 mil til Eidet (9 min)

• 5,5 mil til Sortland (50 min)

• 6,2 mil til Myre (57 min)

• 7,6 mil til Stokmarknes lufthavn, Skagen (1 t 10 min)

• 10 mil til Melbu (1 t 30 min)
• 15 mil til Andenes (2 t 20 min)

• 17 mil til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes (2 t 30 min)



Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og 2009-15. 

Skulpturene er plassert i landskapet i 35 kommuner i Nordland, i tillegg til en i Troms. Prosjektet er 
produsert av Nordland Fylkeskommune i samarbeid med deltakende kommuner.

Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland er en permanent fotoutstilling som viser skulpturene i 

Skulpturlandskap Nordland. Prosjektet er initiert av Bø kommune. Tanken med friluftsgalleriet 

harmoniserer med selve ideen om Skulpturlandskap Nordland: En samling nåtidskunst ute i det fri i det 

storartede nordlandske landskapet. Kombinert med scenen og det nærliggende museet skal området være 

et kultursentrum for innbyggere og besøkende til Bø. H.M. Dronning Sonja foretok den offisielle åpningen 
av Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland den 24. juni 2015. 

Kjell Erik Killi Olsens skulptur «Mannen fra havet» står også bare noen hundrede meter fra 
Friluftsgalleriet, på museumsområdet sør i kommunen. Hans markante silhuett på den værharde 

bergknausen er lett synlig selav på lang avstand.

Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland - Mannen fra havet

Mannen fra havet er en 4,3 meter høy skulptur i støpe-
jern. I hendene holder han en obelisk formet krystall. 

Dette er en mann som har forlatt havet og nå står på 
fast grunn. Krystallen er en offergave til hans tidligere 
bosted. En åpning i ryggen gir en trygg nisje for fa-
milien, symbolisert ved en gullfarget kvinne. Figuren 
skal stå som et fyrtårn og hylle havet, noe plasseringen 
ytterst i havgapet er med på å understreke, en takk 
til rikdommen som folk i uminnelige tider har hentet 
derfra.

Foto: Bjørnar Hansen


