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Hår fått 215.000 kroner til å lyse opp Svolvær:

Vil gi lys: Knut Johansen, Steinar Jøraanstad, Viggo Berg og Knut Nordby i Svolvær Lysets By ønsker å lyssette Biblioteksparken og Kuba.

Stor gave Skal
gi mer lyS i byen
Svolvær Lysets by har
store planer i byen. Nå
skal de lyssette både
Biblioteksparken og
hjellene på Kuba.
Synne MauSeth

synne.mauseth@lofotposten.no

Svolvær: Nylig fikk interesseforeningen tildelt 150.000
kroner til lyssetting av fiskehjellene som er lokalisert langsmed moloen i Svolvær. Midlene kommer fra Olav Thon Stiftelsen.
– Dette er vi veldig fornøyd
med. Det er en stor gave, og en
tillitserklæring. Nå får vi lyssatt
enda mer av byen, sier Baard
Nordby til Lofotposten.

Vil samarbeide
På sikt er målet å lyssette enda
mer ute på Kuba.
– Ved å lyssette fiskehjellene
er vi på god vei, men fram i tid

har vi som mål å lyssette selve
moloen også. For å få til dette
mangler vi imidlertid noen
midler, forteller Nordby.
Sammen med resten av Svolvær Lysets by, som består av
Steinar Jøraandstad, Viggo Berg
og Knut Johansen, ønsker han å
komme i kontakt med stiftelser
der ute, som ser at slikt arbeid
faller inn under deres kriterier.
De ønsker også å samarbeide
med eiendomsutviklerne i
byen.
– Det bygges, og skal bygges
enda mer, i Svolvær. Vi ønsker
at Lysets by skal være en naturlig sparringpartner for disse,
slik at vi får en helhetlig prosess
som bidrar til at kompetente
krefter løfter i lag, sier Jøraandstad.
De peker også på lys i det offentlige rom, må sees i sammenheng med det som omhandler den generelle trivsel
for byens innbyggere, som et
ledd i et folkehelseperspektiv.
– Vi vet at det er mange som
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benytter seg av moloen når de
er ute og går tur, likeledes rundt
i gate i byen. Da er det hyggelig
med lys på mørke kvelder slik
at flere fristes til å ta bena fatt,
sier Johansen.

Lyssetter parken
I tillegg til å lyssette moloen,
har Svolvær Lysets by planer
om å lyssette paviljongen i Biblioteksparken i sentrum.
– Denne parken er veldig fin,
og lys skaper glede, sikkerhet
og bolyst, sier Nordby, og legger
til at de ser for seg å få lyssatt
paviljongen allerede i starten
av oktober, litt avhengig av når
strømtilkoblingen er på plass.
Vågan Eiendom skal ordne
med strøm, og Vågan kommune har bidratt med 65.000 kroner til videre drift av interesseforeningen.
– Vi har et godt samarbeid
med Vågan kommune, og er
takknemlig for at Vågan Eiendom stiller med strøm. Det gjør
det mye enklere for oss. Det

lys: Svolvær Lysets by ser for seg at å lyse opp paviljongen i Biblioteksparken.
som er spennende med Biblioteksparken er de store trærne.
På sikt ønsker vi å lyssette også
dem, og da blir parken enda finere, sier Nordby.

Avventer Svolværgeita
Vågan kommune ga i fjor tillatelse til et prøveprosjekt for å
lyssette Svolværgeita fra oktober i fjor til april i år.
Nordby forklarer at en eventuell lyssetting i år må vedtas i
NPU.

– Vi avventer Svolværgeita
inntil videre, men har mye annet å konsentrere oss om for tiden. Lyssettingen på kapellet er
i orden, og nå venter vi på at
Svolvær kirke skal bli ferdigmalt slik at vi også kan lyssette
den. Kirka har alltid vært fint,
men når den nå blir nymalt blir
det majestetisk, smiler Nordby.

