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A"u-l.ofotfiske. Mange spådde al det ville hli 
Aim-l.ofotfiske i dr. og på st'tl og vis fikk de rei/. 
Fvr Jisker ble bra langs hele J.ofo1veggen. Men 
forst rund/ ptl!ketider ble det klaff i Aust-Lofoten. 
Men da ble det problemer med vannforsyninga. 
ikke minst i Henningsvær hvor bildel er tau. 
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Vannmøngel p4 Røst og V.irrøy. Den tørre som
meren og den nedbørsfattige vinteren skapte krise bdde 
pd Varøy og Røst. Det ble den verste vannmangelen i 
•manns minne•. «Bare vann li/ kaffen• kunne Lofot
posten fortelle. Senere prme de seg lykkelige som hadde 
sd pass vann 01 de fikk pd kaffekjelen! Men noe god/ 
førte i hvert fall tørken med seg. Vannverksakm fikk 
høyeste prioritei bdde pd Røst og Vinøy. 

Vandalisme i Borgeelva. Sd vid/ vites er det bare i 
Borgeelva pd Vestvågøy ai man kan finne fersk
vannsmus/ing i Vest-LofOlen. Tidligere har uten
forstående renske/ vel 200 meter av elva for perle
musling. pd jakl elter perler. Nå har 1•andalene 
slått til pd nyu. flere hundre perlemuslinger er 
ødelagl og sleng/ langs elvebredden. En av grunneierne. 
Kjell Rystad. viur fram et av de få perleskjel/ simfinnes 
igjen i elva. Borgeelva ble for 111•rig fredet i 1968! 

om bJ•gdtheim. Ingen sak har vel makte/ d 
.retle j1ere sindige f1nk.uadwuillgers sinn i har
nisk enn planem• 0111 u1hyggi11g av hygdi:heimen i 
Skje(fjordt·n. J.okai<11·i.rc•ne har vært ji11/e av inn
legg håd" for og mut - ikke alle har vær/ like mk
lige. Men nå har k ommunestyre/ sag/ silt - og 
bygdeheimen i Sk)t•(fjorden blir bygd ul med en 
kostnadsramme på vel 4 mil/ionet . 
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Positivt initiativ. Lenge har de psykisk u1vik/ings
hemmede vart tn forsømt gruppe, ikke minst i 
Lofoten. Men da svømmehal/en kom pd Leknes, 
wk flue fortninger i fdlesskap et initia1iv for d fd 
istand. svømmeoktfrireter for de psykisk ulvik
lingshemmede. Nd er 1ilbudet ull•idei 1il ogsd d 
om/alle formingsaktivileter. E1 populart 1i/1ak hvor 
deltakerne hadde det akkurat like koselig og hyggelig 
som det går fram av bildel. 
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