Andepenger

SV flagger
oljevern

Andeløpet innbragte
350.000 kroner.

Inga Marte
Thorkildsen i Lofoten.
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Tom oljetank blir

HYTTEDRØM
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Odel i
retten

Magnus Ellingsen frykter
for gårdsamdriften.
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Festivalåpning

Kate Pendry er festivalkunstner for SIT, som
åpner tirsdag.
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Blir ny
rektor
FOTO: KNUT JOHANSEN
www.nordvik.no/kampanje

Sommerklar bil?
• Oljeskift
• Takboks

• Barnesikring
• Dekk

Kontakt oss i dag!
®

Toyota Nordvik AS
Svolvær: Tlf 76 06 66 00.
Leknes: Tlf 76 08 88 00

Leknes-mann blir
Svolvær-rektor.
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Bygger hytte
i Mobil-tanken

MS «Trollfjord» i Raftsundet.
FOTO: BJØRNAR LARSEN

Besøksforbud
Noro-frykt gjør at
kaffegjestene ikke
lenger slipper om bord.
MORTEN MOE

I mai var det som kjent to av
skipene til Hurtigruten som
ble rammet av Noro-viruset.
Derfor har ledelsen i selskapet nå bestemt seg for å innføre besøksforbud i en ukes
tid.
– Det gjelder «en liten
uke», sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Ragnar Norum, som understreker at det gjelder alle skip på
alle anløp.
– Et preventivt tiltak fordi
vi vet at det er sesong for
omgangssyke akkurat nå. Til
enhver tid har vi syke
ombord på skipene, men vi
holder et strengt øye med tilstanden på skipene og har
god kontroll akkurat nå.
Faktisk er det færre syke om
bord nå enn vi har normalt,
sier informasjonssjefen, som
håper tiltaket denne uka
fører til at man kan unngå
en epidemi.
Han tror besøksforbudet
kan bli kortvarig.
– Vi håper å kunne løse
opp i dette mot slutten av
uka.
– Har dere hørt noe mer
om tyskerne som saksøkte
Hurtigruten i Tyskland fordi
de fikk ødelagt ferien på
grunn av sykdom?
– Nei. Vi vet jo at de tapte
i første instans i Tyskland,
men har ikke hørt noe mer
derfra. Det er vårt Tysklandkontor som tar seg av den
saken, sier Norum.

Ja til
stipend
VESTVÅGØY:
Sykepleierstipend
Kristin Dyrseth
Strømnes har takket ja
til utdanningsstipend
Vestvågøy kommune.
Som gjenytelse forplikter
hun seg til å jobbe i to år
i hjemkommunen.

Oslo-paret Martin
Otterbeck og Agnete
Brun bygger hytte i
sommer i den gamle
oljetanken til Mobil i
Skrova.
KNUT JOHANSEN

Kanskje Skrovas fineste utsiktstomt inne i værret blir altså til
fritidsbolig, og delvis arbeidsbolig
for kunstnerne Agnete og Martin.
Lofotposten skrev om fotoutstillingen til Agnete Brun i fjor
sommer på Fotobrygga i Skrova,
og dette var første gang paret tok
kvalfangersamfunnet i nærmere
øyesyn.
– Vi satt en stakket stund og
slappet av nede på utestedet
Zachariasbrygga, og tittet opp
mot Mobil-tanken på naboøya. Da
sier plutselig Martin at der hadde
det vært fint å ha ei hytte.
Ordet tok tanken, og de tok
tanken nærmere i øyesyn. Etter
å ha stått tom i vel 30 år, var all
lukt borte. Den lå der som skapt
for et hytteprosjekt.
– Vi tok derfor kontakt med
Vågan kommune, og søkte deretter om å få bygge hytte inne i tanken. Det var det ikke noe i veien
for, og vi har allerede brukt ti
stive timer på å sage ut for dør,
vinduer og andre ting slik at man
kan bygge hytta vår inne i selve
ståltanken.
– Når tenker dere å komme hit
og sluttføre prosjektet?
– Vi kommer dit rundt den 10.
juli, og blir da å jobbe i tre stive
uker på tamp for å bli ferdige med
mest mulig.
– Vi håper at Skrova-folket ser
positivt på dette, og at tanken får
et liv også etter sin forrige eier,
selv om formålet endrer seg. Vi
tror kanskje vi til å begynne med
vil beholde fasaden på tanken slik
den opprinnelig var, og ikke kle
den inn på noen måte, men bare
male den opp. Vi får se...
Coop Marked har sist onsdag
etablert seg og holder åpen post i
butikk, dagligvaretilbudet og
viderefører kommisjonærordningen for Norsk Tipping.
Agnete sier dette er veldig bra.
Hun sier en levende lokalbutikk
er veldig viktig for annen
næringsvirksomhet og hele lokalsamfunnet. Hun håper også at
fergetilbudet til og fra Skutvik
bedrer seg.
Selv er hun landskjent fotograf,
mens samboer Martin Otterbeck
egentlig er utdannet finsnekker,
og derfor gleder seg til å gå i gang
med innredningen av oljetanken
- til ei veldig original hytte.

Her i denne gamle oljetanken bak Olsen-bruket i Skrova skal Agnete Brun og Martin
Otterbeck fra Oslo bygge seg hytte.
BEGGE FOTO: KNUT JOHANSEN

knut.johansen@lofotposten.no
Tlf. 76067815/90085805

– Vi gleder oss til juli og Skrova, sier Agnete Brun, som i fjor hadde fotoutstilling på
Skrova da hytteideen i oljetanken kom.

