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Fredag 3. september 2010

Enorm tetthet med vogner:

Øksnes i norgestoppen
Vi har hørt en påstand vi
ønsket å sjekke litt nærmere. Det sies faktisk at
Øksnes har en av norges
største tetthet av campingvogner og bobiler. Norsk
Caravan Club går langt i å
bekrefte våre påstander.

tommy@oksnesavisa.no

Tommy Hansen
90 62 59 55

– Vi har litt vansker med å
hundre prosent bekrefte eller
avkrefte det dere hevder ut i
fra våre tilgjengelige dataer.
Men det vi ser i deres region er
at vi har hele åtte lokale avdelinger i området Lofoten og
Vesterålen, og da med over
1000 medlemmer, og det sier
da meg at dere kan ha mye rett
i påstanden. Det slår meg også
når jeg er på reise i regionen at
det er svært mange som ferdes
med campingvogn eller bobil
langs veiene eller folk som har
valgt å la vogna stå mer eller
mindre fast på ett og samme
sted, forteller daglig leder i
Norsk Caravan Club (NCC),
Kristian Wangberg til ØA.
FELLESSKAPET
I om lag ﬁre år har Bjørn Åge
Nilsen fungert som leder for
NCC avd. Øksnes, da han
overtok stafettpinnen etter
Fredmund Granli som da hadde hatt vervet i hele 25 år. Nilsen deler Wangbergs betraktninger rundt tettheten av vogner og bobiler i distriktet vårt.
– NCC er en god organisasjon for vår del, som er med på
å legge til rette for det arbeidet
vi gjør lokalt. I NCC avd. Øks-

Tetteheten av campingvogner og bobiler i Lofoten og Vesterålen hevdes å være helt i norgestoppen, der Øksnes igjen bidrar med sitt.
nes har vi medlemmer fra om
lag 25 år og opp til nesten 80
år. Det sier litt om spennet i
organisasjonen, og det er bra,
sier han.
For noen år tilbake så det ut til
at campinglivets organiserte
lokale del kunne være i ferd
med å dø ut, men heldigvis så
stoppet den trenden. I dag er
det mange småbarnsfamilier
som deltar aktivt, og det er fellesskapsfølelsen og det sosiale
som Nilsen trekker fram for å
forklare hva som gjør cam-

pinglivet så spesielt.
– Man trenger ikke være
uvanlig sosialt eller utadvent
anlagt for å være med. Av og
til har vi sosiale tilstelninger
på huset her på campingplassen i Steinlandsfjord, og da er
det lov til de som ønsker det å
delta. Dersom man heller har
lyst til å være for seg selv ved
sin egen vogn så er selvsagt
det helt greit. Her er det ingen
form for sosial tvang, understreker lederen av NCC avd.
Øksnes.

NABOEN I SVERIGE
– Men man hører jo historier
om øksnesværinger og vesterålinger som reiser til Sverige kun
for å treffe på naboene hjemmefra.
Er det noe stas da?
– Hehe, ja slike historier
har vi alle hørt. Det er helt
klart at mange velger å reise til
for eksempel Boden, Piteå eller
Skjelefteå, der man ofte møter
kjentfolk hjemmefra. Vi for vår
del har ikke hatt campingvogna på veien siden 1998, og savner ikke akkurat den delen av
campinglivet. Folk må få lov

til å gjøre akkurat det som passer best for dem. Vi har det i
alle fall helt topp når vi kommer fram til vogna etter kun
15 minutters kjøring, og det er
akkurat slik vi ønsker å ha det.
Det blir litt som å komme hjem
til en annen verden her ute i
fjorden, sier ekteparet Bjørn
Åge og Annbjørg Nilsen.
Med over 1000 registrerte
medlemmer i NCC i distriktet
Lofoten og Vesterålen mener
Nilsen og Wangberg at det reelle tallet av vogneiere er langt
høyere. Det er tross alt ikke
alle som ser verdien av å være
med i en organisasjon for å
nyte livet som campere.
– Det reelle tallet er nok
over dobbelt så høyt, mener
Nilsen.
NCC har nå som hovedmål å
rette fokus mot barn og ungdom, og har som slagord «familien i sentrum». Dette mener Nilsen kommer godt fram
gjennom hvordan man drifter
avdelingen her i Øksnes. Ved
campingplassen i Steinlandsfjord er det et ﬂott forsamlingshus som rommer kino og
en rekke forskjellige spill-aktiviteter, utendørs ﬁnner man
strandvolleyballbane, lekestativ og basketbane, og foreningen har planer om å ordne
strandkanten slik at det blir
bedre forhold for å bade.
– Det aller meste gjøres på
dugnad, og vi har det helt
topp i lag, avslutter ekteparet
Nilsen ved vogna deres i fjorden.
Ekteparet Annbjørg og Bjørn Åge
Nilsen storkoser seg ved campingvogna i Steinlandsfjord.
– Dette er livet, mener de.

