100.000 til Kvitholmen
Kvitholmens Venner har fått 100.000 kroner fra prosjektet "Atlanterhavsvegen BudKristiansund". Dermed kan tjenesteboligen bli pusset opp innvendig i løpet av året.
Iver Gjelstenli
iver.gjelstenli[AT]r-b.no

EIDE: Prosjektleder Nina Torske i verdiskapingsprogrammet "Atlanterhavsvegen BudKristiansund" presenterte den hyggelige nyheten på årsmøtet i Kvitholmens Venner på
Vevang skole torsdag kveld.
– Målet for prosjektet er at Atlanterhavsvegen og strekninga Bud - Kristiansund skal bli det
fremste reisemålet i Sør-Norge, og ett av våre fyrtårn er Kvitholmen, sa Nina Torske.

Historisk: Johnny Lyngstad samler inn gamle bilder og opplysninger om liver på Kvitholmen
gjennom tidene.
Tjenesteboligen.

De 100.000 kronene er øremerket til innvendig restaurering av bygningsmassen.
– En svært gledelig nyhet. Dette gjør at vil blir i stand til å sette i stand tjeneste boligen slik at
den kan brukes til utleie og arrangement, sa lederen i Kvitholmens Venner, Bjarne Smørholm
da han takket for pengene.
Han kunne for øvrig røpe at han hadde fått vite det på forhånd. Det kom da også fram av
forslaget til budsjett, som ble vedtatt enstemmig seinere på kvelden, der innvendig oppussing
av tjenesteboligen var satt opp med 140.000 kroner.
Andre viktige oppgaver som de vel 70 medlemmene i Kvitholmens Venner skal jobbe med på
sine mange dugnader i løpet av året, er rekkverk på toppen av den gamle fyrtårnet og
flytebrygge (der Nordmøre og Romsdal Friluftsråd er inne med et tilskudd på 100.000
kroner). På budsjettet står også innkjøp av inventar til tjeneste bolig og to kajakker.

166 år: Kong Carl Johans merke forteller oss at Kvitholmen fyr ble bygget i 1841.
Historie.

Historiegruppa, Jonny Lyngstad og Henry Ståle Farstad, arbeider med innsamling av bilder og
annet historisk materiale om Kvitholmen. Dette skal stilles ut i et eget lokale ved fyrstasjonen.
Historiegruppa oppfordrer folk som har opplysninger eller for eksempel gamle bilder, om å ta
kontakt.
30 medlemmer møtte opp på årsmøtet. Bjarne Smørholm ble gjenvalgt som leder. De øvrige i
styret er: Lisbeth Smørholm, Kjell Arild Grindvik, Ingolf Mork og Leif Bendik Hustad.

Publisert: 16.04 06:00 Romsdals Budstikke

