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LØRDAG 5. MAI 2012

Holst melder avbud
SVOLVÆR: Invitasjon til statsborgerseremoni 12.mai i år i Bodø, som Fylkesmannen i Nordland arrangerer for nye
statsborgere, har ordfører Eivind Holst i
Vågan måtte takke nei til.
– Jeg har ikke anledning til å delta,
men ønsker lykke til med dette flotte
arrangementet, skriver Holst i avbudet.

SEND INN TIPS OG BIDRAG TIL: red@lofotposten.no

Bykioskdugnad
Fra venstre ses ildsjelene Bjørn Kenneth Hansen, Viggo Berg og Håkon Gjertsen i Svolvær Historielag, og stående bak Tor Andreas LilleVi, som er innleid fagmann.

Foto: Knut Johansen

Gamle Bykiosk i
Svolvær er kommet
ut av vinterdvalen,
og blir nå sluttført
for å kunne åpnes
formelt på Svolvær
torg 17. mai.
Knut Johansen
knut.johansen@lofotposten.no

Ildsjelene i Svolvær historielag
jobber nå hektisk for å få gamle
Bykiosk ferdig til nasjonaldagen.
Etter å ha stått lagret inne på saltlageret til L. Bergs Sønner i Svolvær i vinter, er dugnadsgjengen i
gang med å feste taket, som skal
kles innvendig.
I tillegg skal det elektriske anlegget monteres, vegger og benker
innvendig skal lakkes, golvbelegg
skal legges, rafter kles utvendig,
takrenner monteres, samt at bykiosken får et malingsstrøk til.
Taket er nesten ferdig kledd

Fredag 4. mai ble taket løftet på, og det gjenstår å bordkle det innvendig,
som man ser.

Tor Andreas LilleVi fra Olderfjord og Viggo Berg fra Svolvær jobber på
gamle bykiosk for å få den ferdig til 17. mai.

med kobberplater som Svolvær
Blikkenslagerverksted har montert. Sluttfinish med montering av
selve tårndelen på kiosken skal
gjøres når den er oppsatt på Svolvær torg, der sokkelen allerede er
støpt.
Svolvær Historielag har fått
5000 kroner i støtte til bykiosken
fra Vågan kommune og 35.000 fra

og buss, Byggmakker, Bil i
Nord, Advokatfirma Robert Robertsen, Dalhberg & Sønner,
Lofothavn, Svolvær Blikkenslagerverksted, Økonor, og Tre
Team, og 100 privatpersoner har
gitt 300 kroner hver, samt 10.000
fra Svolvær Innbyggerforening.
De siste månedene har dugnadsgjengen bestående av Rune Gre-

fylkeskommunen. Vågan Eiendom har forskalt fundamentet som
kiosken skal stå på sørvest på
Svolvær torg. Betong sponser Betong&Entreprenørsenteret i Kabelvåg.
Totalt er det samlet inn 160.000
kroner. De største bidragsyterne er
Stokvik & Nøren, E. Nilsen
Bygg, Fr Wangsvik, Nordic Last

en, Atle Petersen, Bjørn Kenneth Hansen, Knut Arne Johnsen og Viggo Berg i Svolvær historielag stått for bygging, innredning og maling for å få kiosken
ferdig.
SIL skal drifte kiosken fra 17.
mai. når den åpnes etter planen.
Les mer på www.svolvaer-historielag.com.

