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Spyling av ledningsnett
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STAMSUND: I forbindelse med
rengjøring av hovedvannledningene til vannet i områdene Skifjord, Svarholt, Stamsund og Steine vil vannet i disse områdene
være delvist stengt i tidsrommet
22.00-07.00 fra og med tirsdag
14. juni og til lørdag 18. juni.

-Vi oppfordrer abonnentene til
å unngå tapping av vann mens
arbeidet pågår. Etter spylingen vil
det kunne forekomme misfarget
vann i ledningene og det anbefales en grundig uttapping, opplyser Torbjørn Samuelsen i Mesta
Drift AS.

På sitt første caravantreff

Odd Eriksen, Aud Jakobsen, Turid Winther med hunden Lady på fanget og Walter Winther, storkoste seg på sitt første caravantreff da NCC Vest-Lofoten arrangerte pinsetreff på Leknes.
Alle foto: Geir Inge Winther

I helgen arrangerte
Norsk Caravan Club
(NCC) avd. Vest-Lofoten pinsetreff på Leknes i strålende sommervær. For noen
gjester var det deres
første caravantreff.

mens hunden Lady kryper opp på
matmor sitt fang.

Kjempefornøyd arrangør
- Vi er kjempefornøyd med at rundt
om 130 vogner og bobiler deltar på
treffet, og så langt er det bare fornøyde gjester, forteller leder i NCC
Vest-Lofoten Torbjørn Slydal.

Tidligere på dagen hadde ordfører
Jonny Finstad vært med på åpningen av Pinsetreffet på Leknes, der
presidenten i NCC Oddbjørn Olsen
fra Bodø sto for den offisielle åpningen.

Dugnadsånd på familietreff
- Hadde ikke medlemmene i klub-

ben vært med på dette, hadde det
ikke vært mulig å arrangere treffet,
sier Torbjørn Slydal og Stig Nilsen,
og roser alle i arrangørkorpset. De
forteller videre at de har satset på at
dette skal være et treff for hele familien.
- Vi har hatt flere arrangement i
Lekneshallen, og på søndag etter-

middag arrangerer vi familiefest
med musikk, leker og underholdning. Vi arrangerer også tur opp til
gammen, forteller de, mens solen
skinner og grillmaten ligger klar til
caravanister fra Vardø i nord – til
Follo i Østfold i sør, ja liketil gjester
fra Sør-Sverige.

Geir Inge Winther
red@lofotposten.no

- Ja det kunne ikke blitt bedre, forteller Aud Jakobsen og Odd Eriksen
fra Sørreisa, mens de på sitt første
treff koste seg med kaffe og is utenfor campingvognen sin på lørdag.

– Vim storkoser oss
Eriksen forteller at da de meldte seg
på, spurte han arrangøren om de
hadde bestilt godvær.
- Jeg fikk til svar at det var bestilt, og at de hadde fått kvittering,
humrer han, mens «naboene» Turid
og Walter Winther sammen med
hunden Lady kommer på besøk. De
er også på sitt første treff.
- Kjempefint treff, forteller de,

På rekke og rad og i et antall av 130, koste caravanistene seg på Pinsetreffet på Leknes.

Grillsjef Dag Hansen, leder i NCC Vest-Lofoten Torbjørn Slydal, Merete
Hjertø og Stig Nilsen fra arrangørene, strålte i kapp med solen på Pinsetreffet.

