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Boots har ingen planer i Svolvær
Det har svirret rykter i Svolvær
om at apotekkjeden Boots skulle etablere et nytt apotek i byen.
Lofotposten kontaktet Boots
for å få bekreftet eller avkreftet
ryktene, og kommunikasjonssjef Vibeke Hoff Norbye har følgende informasjon:

-Jeg har nå sjekket dette med
dem som jobber med nyetableringer hos oss, og de kan fortelle at de ikke har noen konkrete
planer om etablering i Svolvær
akkurat nå.
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Bykiosken begynner å ta form

Disse har bidratt med dugnad, råd og veiledning: Kåre Solheim, Knut Varberg, Atle Pettersen, Rune Green, Håkon Gjertsen, Bjørn Kenneth Hansen og Terje Abrahamsen.

Kopien av den gamle
Bykiosken i Svolvær
begynner å ta form,
takket være dugnad
og gavmilde givere.
Hugo Johansen

taket. Alle byggfirmaene har bidratt på forskjellige måte, og firma
Eskil Nilsen Bygg har stilt med lokaler hvor kiosken kan bygges samt
råd og veiledning underveis.
-Vi jobber for å bli ferdige så
snart som mulig, men trenger hjelp
fra snekkerkyndige, som kunne
tenkt seg å bidra med dugnadsarbeid. Når kiosken er ferdig skal den

plasseres på torget i Svolvær, og
være tilgjengelig for frivillige lagog foreninger. Men også leies ut til
ulike formål for å skaffe penger til
driften.
Kioskgruppen i historielaget håper at kiosken kan plasseres på torget så nær den opprinnelige plasseringen som mulig. Helst i sommer.

hugo. johansen@online.no

Det er Svolvær historielag som står
bak arbeidet med å gjenskape en
kopi av Bykiosken som sto på torget i Svolvær fra 1913 fram til slutten av 1960-tallet.
Skallet til kiosken er snekret, og
vinduer kommet på plass. Nå arbeides det med gjenskape det gamle
kobbertaket som ga kiosken det
særpregete utseendet.
Bjørn Kenneth Hansen i Svolvær
Historielag forteller at de er svært
takknemlige for all bidrag og beløp. Det er samlet inn til sammen
rundt 200.000 kroner fra bedrifter
og privatpersoner. I tillegg er det
lagt ned mange dugnadstimer med
arbeid. Tre Team har stilt gratis
med snekkere for å bygge kobber-

Bykiosk, også kalt Lichtwarck-kiosken, fotografert på 1960-tallet. Arkivfoto

Nærbilde av Bykiosken.

