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På én-to-tre ble 30
meter med gamle
merder til 60 
meter båtplass på
Karlsøya. 
Tekst: Yngve Olsen Sæbbe
yngos@nordlys.no

Tirsdag kom Lerøy Auroras båt
«Lero» med ei merde. Karlsøyfes-
tivalen har fått den helt vederlags-
fritt, og etter fem dager er de lange
plastrørene klargjort til det som i
dag framstår som ei fiks ferdig fly-
tebrygge. 

Gir til lokalsamfunnet
De gamle merdene har gjort sin mi-
sjon for å oppdrette fisk. No er det
båtfolket på Karlsøy og tilreisende
som kan fortøye til den nye brygga.
Flytebrygga er fraktet gratis fra
Skjervøy av Lerøy Aurora. Bedrif-
ten har flere anlegg i Karlsøy kom-
mune, og det er ikke første gang de
bidrar for «øyfolket». Fiskeprodu-
senten Lerøy Aurora har levert laks
til Karlsøyfestivalen de siste to
årene. Gratis det også. 

Gjenbruk i praksis. 
– Vi fikk en idè om dette, forteller
Magne Solheim, som driver fiske
fra Vannøya. Ved hjelp av primus
motor på øya, Svein Egil Haugens
gode kontakter i Tromsø og Stig
Nilsen hos Lerøy Aurora fikk vi
fraktet den gamle merden til øya,
forteller Solheim. Magne har vært
en pådriver med å få kaia sjøsatt og
ferdig. 

– Vi har fått masse bilder fra
Kattfjord hvor de har gjort noe til-
svarende, forteller Solheim. Det
i tillegg til egne spekulasjoner har
gjort brygga klar for bruk, sier
handymannen.

Samlet inn penger
Øysamfunnet har samlet inn
28.000,- kroner til brygga, og no er
regninga for material og levert.
25.112,- kroner kostet herligheten. 

Flytebrygga har en verdi på et par
hundretusen kroner der den ligger
og dupper i det krystallklare van-
net.

– Dette skulle kommunen ha sør-
get for – for lenge siden, sier Svein
Egil Haugen, som er fungerende
ordfører i kommunen. 

– Denne brygga er bedre enn vi
noen gang har hatt. Det blir flott
for både oss selv og besøkende,
sier Haugen. 

Og ikke minst for bedriften på
brygga. De er helt avhengig av båt-
plass for å overleve.

– Allerede ser vi at båter som re-
ker forbi reker innom. Tidligere har
de snudd på havna, smiler Haugen
fornøyd. 

Stilte med traktor
Yrkesfiskeren har snekret og orget
sjøsettinga av den lange brygga
med god hjelp av sin sønn, Kjetil
Andersen. 

Svein Egil Haugen og Tor Arne
Hansen stillte med hver sin trak-
tor, og fredag ettermiddag fløt
den lange slangen ut i havet.
Flere nysgjerrige fulgte med på
sjøsettinga, og applausen kom
raskt og spontant når den nye fly-
tebrygga skled ut i havet. 

To småbåter sørger for å trekke
den lange slangen på plass, og
brygga blir festet både foran og
bak.

Døpt i vann 
Gudmor Hanne drar fram ei grønn
flaske med vann, og etter to forsøk
smeller flaska i nybrygga. Spruten
sørger for at brygga har fått navnet
Aurora-brygga etter den generøse
giver fra litt lenger nord i fylket. 

Offisiell dåp skjer under
Karlsøy-festivalen i august med
giver Stig Nilsen til stede. Der er
antagelig Magnes sønn også. Han
skulle få en festivalbillett for job-
ben.

Magne har tinget seg reservert
plass på Aurora-brygga som takk
for sin innsats. Og det er vel for-
tjent!

Dette skulle kommunen ha sørget for 
– for lenge siden

Svein Egil Haugen, fungerende ordfører

Gaven som k

Fikk ny brygge før festivalen
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GUDMOR: Hanne
Nilsen døper
brygga med
navnet til 
giveren;
Aurora-brygga.
Alle foto: Yngve
Olsen Sæbbe

sjøsettinga med stødige hender. FAR OG SØNN: Med sønnen Kjetil Andersen i båten styrer Magne Solheim
brygga på plass.

SKUELYSTNE: Mange av beboerne overvar begivenheten.

kom flytende


