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Som ein av to menn frå
Manger
prestegjeld,
vart ein vikamann vald
til å vera med og bestemma kven som skulle
sendast til Eidsvoll.
I Manger prestegjeld var det fire
sokn: Tre av kyrkjene var på
Radøyna (Manger, Bø (no kalla
Hordabø) og Sæbø); den fjerde
var på Herdla, som Vik sokna til.
Prestegjelda var på første halvdel
av 1800-talet store. Grensene
for soknet var dei same som for
heradskommunen som besto til
1964.
Ole Andersson Vik var sonen
til Inger, som har gjeve namn til
ei av slektene på Vik. Han var
fødd hausten 1763, og altså 50
år våren 1814. At han var ein
dugande mann, er det fleire ting
som syner: Han var det som i ei
folketeljing vart kalla kongeleg
losformann; oftare var tittelen
losoldermann brukt. Det var
noko meir enn å berre vera los.
Losoldermannen var ein administrator som ikkje sjølv utførte
losinga.

Kunne lesa og skriva

Han måtte kunna lesa og skriva.
Det var den gongen ikkje vanleg
– i alle fall ikkje det siste. Kor
mange som kunne lesa for 200 år
sidan, er me ikkje sikre på, men

BARNDOMSHEIMEN: Harald Vik framfor Pålestøvo der han vaks opp.

Vikamann involvert
i grunnlovsarbeidet
at det var få som kunne skriva, er
sikkert. Lensmannen på den tida,
som også var av bondeætt, hadde ei
dårleg øvd skrivehand. Ole var stødigare, det ser me på dokumentet
som her er avbilda. Pennen er ført
med ei trena hand som er van med
å skriva. Bøker var ikkje vanleg å
eiga på den tida, men i skiftet etter
Ole ser me at han åtte eit eksemplar
av biskop Johan Nordahl Brun sine
talar.

Visste at 1814 var spesielt

Folket var klar over at det skjedde
noko spesielt våren 1814, som
korkje dei sjølve eller forfedrane
hadde vore med på. Dei må ha
fortstått alvoret då dei fekk opplest orda frå tronarvingen Kristian
Fredrik (som seinare vart vald til
norsk konge på Eidsvoll) i kyrkja
18. mars.
Manger var hovudkyrkja, og det
er difor ikkje uventa at det var der
det skjedde. Men truleg var det ikkje vanleg at folk frå Vik reiste
til denne kyrkja. Det syner at det
hadde skjedd ei kunngjering.
Valet av Ole Vik og Johannes J.
Myking var ikkje lettsindig. Dei
skulle representera folket i rådstova i Bergen då representantane frå
heile fylket samlast ti dagar seinare,
28. mars. Dei hadde hastverk denne
våren. Riksforsamlinga byrja 13
dagar etter forsamlinga i Bergen,
den 10. april. Dei tre eidsvollsmennene frå Søndre Bergenhus amt
(Hordaland utanom Bergen) var
alle frå indre strok: sorenskrivaren
i Hardanger, soknepresten på Voss
og ein gardbrukar frå same staden.

Få fekk reisa til Eidsvoll

Det er utifrå talet på delegatar
usannsynleg at Ole hadde fått reisa
til Eidsvoll – berre ein av dei tre var
av “vanlege folk“, to av tre var embetsmenn. Men me skjøner at det av
geografiske grunnar uansett ikkje
var realistisk.
Det kan altså sikkert seiast at folk
på Vik vart godt informerte om det
som skjedde våren 1814. Men det

FULLMAKT: Eidsvollsfullmakta frå Manger som dei tre hadde med seg til
riksforsamlinga. Ole Andersson Wiig underteikna til venstre for midten blant
signaturane nedst på sida. Han brukte tittelen „Lods Oldermand“ (losoldermann).

hadde vore interessant å vita kva
dei fekk greie på etter at Ole sitt
oppdrag var over.
Grunnloven vart kunngjort på
eit overordentleg ting for Manger, Herdla og Bø 15. august. Det
var dagen etter våpenkvila mellom Noreg og Sverige (Mossekonvensjonen), som hadde slått
fast unionen med svenskane – og
gjorde det truleg at Grunnloven
ikkje kom til å tre i kraft. Konven-

sjonen vart kunngjort på hausttinget i oktober, og 4. november er datoen på den reviderte grunnloven,
som i hovudtrekk vart den som
vart laga på Eidsvoll. Kva bøndene i Herdla meinte om at kongen
no budde i Stockholm og ikkje i
København, skulle me gjerne ha
visst. Ole hadde sikkert ei meining
om det, opplyst og engasjert som
han var.
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Bygging av
jonsokbålet
Du kan levera pallar og
brennbart trevirke til jonsokbålet som Vik grendalag lagar til på moloen frå
14. juni. Bålsjef Johnny
Dåvøy reknar med at det i
år som i fjor berre vert levert
brennbart materiale.

Påskefrukost
på bedehuset
Det vert tradisjonen tru
påskefrukost på Vik bedehus
skjærtorsdag 17. april klokka
10.00. Alle er hjarteleg velkomne!
KREATIVE TVILLINGAR: Alexander Torsvik (til v.) går på skule i Wales. Broren Joakim går på Askøy.

Kombinerer
skule og musikk
Tvillingparet Alexander
og Joakim Torsvik (17)
har vald ulike utdanningsvegar, men begge
er levande interesserte i
musikk. Musikkinteressa
har dei arva frå bestefaren
Anton Torsvik.

han teken ut som ein av tre elevar
frå skulane i Hordaland. Dei andre
to elevane er frå Bergen.
– Me var med fylkesordføraren
i Hordaland og tente den norske
julegrana i Cardiff. Dette var stas
for oss hordalendingar, fortel Alexander. Cardiff er vennskapsby med
Hordaland fylkeskommune, og har
ei befolkning på om lag 320 000.

Alexander spelar tuba i Toftøy
skulekorps og Rong Brassband,
medan Joakim likar gitaren best.
Heime i kjellarstova i Knappen har
dei arva bestefar Anton sitt trekkspel og ei velbrukt fele som oldefaren Anders brukte mange gonger
i ulike samkome på Toftøy. Fela har
fått ein sentral plass i kjellarstova,
og dei skulle gjerne lært seg å spele
fele og.
Alexander går andre år på ein vidaregåande skule i Cardiff i Wales.
Etter ein hard opptaksprøve vart

Stiller krav til elevane

KIWI

– Skulen eg går på heiter
Whitchurch High School. Det er ein
offentleg skule med 2400 elevar. I
klassen min går det 25 elevar, men
heile 500 på same klassetrinn.
Alexander likar best realfag og
musikk, og nyttar fritida til å spela i
korps i Cardiff.
– Undervisninga der borte er litt
annleis enn heime. Elevane har ikkje datamaskiner i klasserommet,
me har som regel to lærarar som
underviser i ein klokketime og me

mini
pris

øygarden

må vera konsentrerte når undervisninga pågår. Det meste av læringa
skjer i klasserommet, og det er ikkje
mykje lekser. Desto viktigare er det
å vera konsentrert og få med seg det
som foregår i klasserommet.
Når skuleåret er slutt til sommaren
skal Alexander fortsetja på tredje
året på Sotra vidaregåande skule.

Interessert i data

Joakim interesserer seg for IKT og
elektronikk. Han går andre året på
Askøy vidaregåande skule. Ingen
av dei har bestemt seg heilt for kva
yrke dei vil jobba med.
– No gjeld det å suga til seg mest
mogleg lærdom dei neste åra, smiler tvillingbrørne.

elektriske as

Tlf. 5638 9424
Epost:
post@oygarden-elektriske.no

Toftøy størst
i Øygarden
Med 1288 innbyggjarar er
Toftøy no den største krinsen
i Øygarden kommune, ifølgje tal frå 1. januar i år. Rong
er nest størst med 1254 innbyggjarar. Toftøy (74), Rong
(16), Blomvåg (42), Breivik
(10) og Alvheim (10) opplever alle netto befolkningsauke i forhold til i fjor. Krinsane Hatten (-5), Bakken (-2)
og Hernar (-1) har nedgang
i folketalet frå i fjor til i år.
Totalt auka folketalet i Øygarden med 144 personar
frå 2013 til 2014. No bur det
4704 personar i kommunen.

Tente varde
for grunnlova
Søndag 16.februar presis kl.
2014 om kvelden vart bålet
tent på Mildeshaugen på Vik.
Vardebrenninga markerte at
det var 200 år sidan Grunnloven vart vedtekten av
riksforsamlinga på Eidsvoll.
Denne søndagskvelden var
det óg Vardebrenning i andre
kommunar vest for Bergen.
Det var liten oppslutning
rundt vardebrenninga frå
toftøyfolket. På Turøyvarden, derimot, var det stor
frammøte. Der møtte over
100 personar opp.
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Ubrukelege vatn i all
overskueleg framtid
Stegeviksvatnet
kan
ikkje drikkast, og Norlavatnet bør ein ikkje bada
i. Årsaka er at begge vatna er forgifta med algar.
– Både Norlavatnet og Stegeviksvatnet (biletet) har fått blågrønalgar. Me veit ikkje korleis algane
har kome i vatna, og kan difor
heller ikkje seia noko om når
eller om dei vil forsvinna, seier
Jon Ivar Friborg, leiar for teknisk
etat i Øygarden kommune.
Toftøy er ei øy med mange vatn
som bebuarane har nytt godt av.
Stegeviksvatnet har bydd på drikkevatn, og Norlavatnet har vore
ein favorittstad for badelystne
folk på fine sommardagar. Men
naturen har gjort det slik at begge
vatna no er forgifta. I 2011 kom
det såkalla blågrønalgar i vatna.

Storfe har døydd

Desse algane er ifølgje Store
norske leksikon vanlege i heile
verda, både i ferskt og salt vatn.
Nokre arter av blågrønnalgen er
giftproduserande, og storfe har
døydd som følgje av at dei har
drukke vatn med slike algar i.
Algane kan også tilsetja jordaktig
lukt og smak til vatnet, noko som
er eit problem for drikkevatn.
Kommunen tek jamnleg prøvar
av spesielt Stegeviksvatnet som
er drikkevatn, og ein har førebels
ikkje funne bevis på at algane er
giftige. Grunnen til at ein ikkje
lenger brukar vatnet som drikkevatn, og at ein vert frårådd å bada
i Norlavatnet er at ein ønskjer å
vera føre var.
– Me veit ikkje når algane er

giftige eller om dei kan verta
det. Men dette er eventuelt gift
som ikkje kan kokast vekk,
men som må reinsast vekk. Og
anlegget tilknytt Stegeviksvatnet har ikkje det som trengs for
å reinsa vatn med blågrønalgar,
seier Friborg.
– Om nokon skulle bada i
Norlavatnet er det ikkje sikkert at dei vert sjuke, men om
det er gift i algane, kan det gå
gale. Difor rårådar me bading.
Når me eventuelt kan endra det
rådet, er uråd å seia. Då må me
ha målingar tatt over tid som
tilseier at det er trygt, held den
tekniske sjefen fram.
Kommunen har nytta seg
av ekspertise frå mellom anna
Mattilsynet og andre konsulentar for å finna ut av situasjonen
med algane, men førebels veit
ein ikkje korleis algane har
infisert Norlavatnet og Stegeviksvatet. Det pussige er
også at desse to vatna ikkje
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heng saman, og slik må ha fått
algane kvar for seg.

Byggjer nytt anlegg

Det er ikkje aktuelt å bruka Stegeviksvatnet som drikkevatn
att før ein har fleire målingar
som viser at algane er vekke.
Inntil vidare vil difor folk
på Toftøy få vatn frå Blomvåg vassverk som hentar vatn
frå Steinsvatnet. Men også her
har det som kjent vore problem. Mykje humus (biomasse)
gjorde at vatnet vart for farga
til at det var akseptabelt. Det
høge fargetalet gjorde at desinfeksjonen vart redusert, og
difor måtte folk ein periode
koka vatnet.
I februar fekk kommunen på
plass nye og kraftigare UVlys som desinfiserer også ved
mykje farge. Men om ikkje
lenge kan folk rekna med ei
endå tryggare vassforsyning.
– 1. september neste år vil eit

• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken
• Moderne bilverksted m EU/kontroll
• Reparasjon av alle bilmerker
• V askehall
• Kaffiavtale
• Gass

BLOM
SERVICESENTER AS

5331 RONG - tlf. 56 38 72 80

Godkjent bilverksted

nybygd Blomvåg vassverk stå
ferdig som skal forsyna heile
søre Øygarden. Dette er budsjettert til 42 millionar kroner
pluss moms. Då reknar me med
å levera vatn som er utan smak,
lukt eller farge, slik det skal
vera, seier Friborg.
Om det skulle koma
blågrønalgar også i Blomvåg,
vil det nye reinseanlegget vera
i stand til å takla det.
For at innbyggjarane skal
ha ekstra tryggleik skal vassforsyninga for søre Øygarden
koplast saman med Alvheim
vassverk – som også vert utvida. I tillegg skal ein kopla
seg på vassystemet i Fjell kommune, og det finst også reservevatn som kan nyttast i ein krisesituasjon.
– Etter situasjonen med algane på Toftøy og det farga
vatnet i Blomvåg, har me sett
at det kan gå gale, ganske fort.
Så det er godt å vera førebudde.

Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

Rong Catering a/s
Tlf.: 56 38 74 54
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blandemaskin ombord, som ruva
godt då dei for avgarde sjøvegen til
nye prosjekt.

Molokaien er Ole sitt verk

Entrepenøren
som bygde Vik
Ole Monsen hadde
mange jern i elden, og
han hadde arbeidsdagar
og arbeidsvilkår som
var langt frå krava i
dagens arbeidsmiljølov.
Ole M. Vik var den eldste av dei
seks borna til Randina og Mons
i Karistova, som er omtalt på dei
to neste sidene. Dei som vaks
opp på Vik på 50-60-talet hugsar godt Ole Monsen, som han
vart kalla.

innsikt i det han gjorde, spesielt
innafor bygg-og anleggsbransjen. Men det var nær sagt ikkje
den ting han ikkje fann løysing
på.
Det fans neppe nokon på Vik
som ikkje hadde Ole som bygningsmann. Hustomtar, grunnmurar, vegar og anna anleggsarbeid
viser fottrykket etter han. Etter kvart som husa fekk innlagt
vatn, kloakk og køyreveg, var
det Ole som vart tilkalla. Han
kunne det meste, og var kort og
godt uunværlig for bygda på den
tida.

Fann alltid løysing

Var eit arbeidsjern

Ole hadde eit klokt hovud og ein
sterk kropp med store og flittige
arbeidshender. Han kombinerte
kunnskap og arbeid, og hadde

ENTREPRENØR

Eit særtrekk med Ole var at han
ikkje brukte mange ord eller
mykje papir når han konstruerte tiltak han skulle løysa. Men

30 år

11
1981–20

Jostein Oen as

5337 RONG
Mobil 920 88 415 – 482 50 447

GRAVING
SPRENGING
TRANSPORT

han såg fort løysinga for seg, og
lagra «prosjektet» i hovudet før
han gjekk i gong.
Han var ein mann som ikkje
strødde om seg med fakter og
høgrøysta tale, men arbeidde i
det stille. Folket i bygda fekk
stor tillit til han fordi han alltid
fann den enkle og billegaste
løysinga. Han var utolmodig.
Arbeidet måtte gå fort unna.
Slik sparde han oppdragsgjevaren for pengar.
Det var ikkje berre på Vik Ole
Monsen vart etterspurd. I nabobygdene Misje, Turøy, Toft
og Torsvik vil ein finna varige
spor etter denne arbeidsmannen. Saman med broren Monrad for dei i ein liten motorbåt
som folk kalla «Blanno», fordi
dei ofte hadde med ei betong-

Ole følgde med på den teknologiske utviklinga og fanga opp nye
ting og ideear som han gjorde bruk
av. Mineboren og smia skifta han
ut med boremaskin då den kom på
marknaden i slutten av 50-åra.
Timar og dagar stod han bøygd
over borehammaren med høgt
støynivå som etter kvart svekka
høyrsla. Det største prosjektet han
gjenomførde var då han leia arbeidet
med molokaien aust i Vikavågen i
1968 saman med nokre andre frå
Vik. Han henta jernbaneskjener frå
NSB i Bergen og frakta dei til Vik
med «Skarsund», sveisa konstruksjonen saman på kryss og tvers og
laga betongdekke som vart til kai og
veg langs fjellsida.

Sprengde møka

Dei fleste i Ole sin generasjon var
fiskarar, men det vart Ole aldri.
Rett nok var han med «Sigra» og
«Emly» på vinterfiske i fleire år for
å spe litt på inntekta, men han likte
seg betre som bygningsmann og
skytebas med dynamitt og småstein
rundt seg.
Fritid hadde han ikkje, og han
brukte heller ikkje kveldane på butikken med «dykjing», slik dei fleste
mannfolka på Vik gjorde på den
tida. Småbruket med dyra i fjøset
krov sitt. Ole vart tilkalla til fjøsa
omkring både ved fødsel og slakt,.
Jorda gjødsla han ved å fyra ein
dynamittgubbe i frosen kumøkk so
skiten fauk.
Ole var heilt fram til helsa svikta
trufast på bedehuset. Han døydde
11. juni 2003, nær 89 år gamal.

Toftøy Nærmiljøutval
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Gebursdag

Set i stand det elds

85 år
Mons Andreas Vik
15. mai 1929
80 år
Ingvald Martin Vik
19. mai 1934
65 år
Gudrun Vik
9. april 1949
Nils Magne Birkeland
11. april 1949
55 år
Bjarte Kjell Landro
20. april 1959
Britt Kari Torsvik
2. april 1959
50 år
Anders Toft
28. april 1964
Morten Torsvik
30. april 1964
40 år
Ingvill Vik
2. april 1974
Peder Elias Vik
5. april 1974
Evy Njøten Vik
28. mai 1974
35 år
Arne Morten Vik
20. april 1979
20 år
Maria Vik
21. april 1994
10 år
Stian Vik
18. mars 2004
Simon Romarheim Vik
4. april 2004

Død
Marie Skråmestø
fødd Vik
fødd 15. januar 1933
død 19. januar 2014

Karistova er truleg det
eldste huset på Vik. Dei
siste åra har huset vorte
sett i stand att.
Karistova vart bygt i 1860-61, og
var ein del av det gamle klyngetunet på Sjoleitet – Tofthaugen. Fram
til 1918 sto husa på Vik i ei klyngje i området der bedehuset står no,
før dei vart flytta rundt om kring på
garden. Karistova står derimot der
ho alltid har stått.
Det er truleg det eldste bustadhuset på Vik. Huset er eit typisk
vestlandshus med to stover og ope
kjøken nede, to lemar og gang
oppe. I tillegg er det ei ”svøl” i sør,
og ein ”stup” i vest.
Dei mest omfattande endringane
i huset har kome etter krigen. Då
kom straumen, og utover i 195070-åra vart grua på kjøkenet fjerna,
og kjøken og gang var delt. Utedoen vart bytt ut med innandørs
vassklosett, og bad med varmekablar i golvet. Alle veggar og tak
vart kledde med plater og tapet, og
belegg på golva.

Folket

I følgje Bygdeboka for Vik i Øygarden (ref.), var Karistova den
gamle Larsestova, og dei første 25

åra budde Larsefolket i huset. Ole
Olson Vik (f.1859) var den av brødrene frå Larsefolket som overtok
br. nr. 5, altså Karistova.
I 1887 gifta Ole seg med Kari
Monsdotter Toft. Huset og etterkomarane deira, fekk namn etter
henne: Karistova og Karifolket.
Dottera Randina gifta seg med
Mons Andreas Olai Martinusson
Gulbrandsøy i 1913, og dei seks
borna Ole Martin (1914), Kristoffer
Gjertin (1916), tvillingane Ragna
og Monrad (1917), Kathinka Paulina (1921) og Martinus Rasmus
(1927), vaks opp i huset.
Då Mons døydde i 1956, fekk
Ragna og Kathinka skøyte på
Karistova. Randina budde i huset
saman med Ragna, og seinare flytta
også Kathinka inn. Dei budde alle i
huset livet ut.
I 2006 overtok Ruth Berit Vik
(dotter til Ole Martin) og mannen,
Gunnar Holst, huset.
Gudsfrykt og nøysemd har prega dei tidlegare generasjonane av
Karifolket. Ragna kombinerte stor
kreativitet med engasjement for
misjonen, og dreiv ”Gutten” i fleire
tiår. Ho rosemalte og snekra, fiska
og røykte laks. Kulturpris og Kongens fortenestemedalje i sølv fekk
ho for si formidling og arbeid for
andre.
Det er mange som opp gjennom

åra har gått inn og ut av Karistova,
og som har budd der i periodar.
Familien Ryland (søster til Mons
som budde i Bergen) var mykje i
Karistova før, under og etter krigen. Kristoffer og familien budde
på søre lemen om somrane i mange
år. Når det var fullt i huset, kokte og
åt Karifolket sjølv i svølo.
Storfamilien feira jul i Karistova
i mange år framover til 1980 talet,
og det var ei særskild atmosfære i
huset i førjulstida.

Rehabiliteringa

Dei nye eigarane overtok Karistova
med eit ynskje om å ta vare på huset for framtida. Dette er ikkje eit
restaureringsprosjekt, men eit arbeid med mål om å finna fram til
det som kan bevarast, og å fornya
det som er naudsynt. Det har diverre vorte mykje av det siste.
Miten har øydelagt det meste av
det opphavlige treverket som ikkje
er tømmerveggar. Det tek tid å riva
det gamle og å byggja opp nytt.
Men arbeidet går framover, og det
er gledeleg å sjå kvart rom som vert
ferdig. Karistova er meir enn hundreogfemti år gamal, og eit hus med
sjel og historie det er vel verd å ta
vare på.
Av Ruth Berit Vik (på biletet)

ldste huset på Vik
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Stor julegåve
til Vik-Gedeo
Ein privatperson på Austlandet har gitt ei stor gåve
på 30.000 kroner til VikGedeo-prosjektet.
Gåva
fullfinansierer vasstanken til
internatet som kom på plass
i haust. Vik-Gedeo er eit jenteinternat i Etiopia med plass
til 48 jenter. Vik Gedeo-prosjektet ønskjer å gi jentene frå
Gedeofolket
i
Etiopia
sjansen til å ta utdanning.
Oddbjørg Vik og Gerd Lillian Vik, som starta dette bistandsarbeidet, kunne opna
det andre internatet i haust.
På bygdetreffkvelden, som
grendalaget hadde sist haust,
vart det gitt ei stor gåve til
prosjektet. I februar i år var
det Vik-Gedeo kveld på bedehuset. 70 personar møtte
fram og det vart seld lodd for
32.500 kr.

Velukka
loppemarknad
Det var stor oppslutnad om
loppemarknaden som Toftøy
skulekorps hadde på Toftøy
skule 8. og 9. mars. Thora
Vik, som er sjef for loppemarknaden, var svært nøgd
med det økonomiske resultatet på over 50.000 kroner.
– Dette kjem godt med i ein
slunken kasse, seier ho.

Ikkje la skit
liggja att!
Altfor mange hundeeigarar
ryddar ikkje skikkeleg opp
etter hundane sine. Det er
uakseptabelt at skit ligg att
på vegar eller skogsstiar.
Spesielt ille er det når folk
pakkar skiten inn i svarte posar, for så å kasta desse frå
seg i naturen.

Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
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8

Stor fangst
på breiflabb
Fiskaren og pensjonisten
Per B. Vik har fått mykje
breiflabb i år. Garna han
brukar for å fiska breiflabb
har store masker. Dei gode
fiskeplassane er på djupet i
Hjeltefjorden, frå Vikaneset til Vindeneskvarven.
Dei største breiflabbane han
har fått i år har ei vekt på
om lag 50 kg. Det er berre
bakparten på fisken som er
fiskekjøt, og det vert sett
på som delikatesse. Denne
delen av fisken utgjer om lag
40 prosent av vekta. Prisen
på breiflabb er mellom 80100 kr. pr. kg. – I år har eg
hatt eit fint fiske, seier Per.
Kor mykje han har drege inn
i båten i løpet av året, vil han
halda for seg sjølv.

Vikaskarven
Redaktør:
Øystein Vik
I redaksjonen:
Norvald Vik
Ottar Vik
Internett og e-post:
www.vikaskarven.net
oystein.vik@gmail.com
Fire nummer pr. år.
Trykkeri: Bodoni AS

Framtidas nett
har kome til Vik
Utbygginga av fibernett på Vik og i Knappen gir folk fart på
internett som hittil
ikkje har vore mogleg
i bygdene våre.
BKK er i full gong med å
leggja til rette for fiber til
internett, TV og telefon på
Vik og i Knappen. I Knappen og delar av Vik er kabelen lagt i grøft, resten vert

luftstrekk. Trass i at heile
vegstrekningar har vore
gravd opp for å leggja fiberen i grøft, har arbeidet vore
raskt og effektivt og til liten
sjenanse. Det er stor oppslutnad frå alle husstandar om
å får innlagt fiber. Heile 90
prosent har teikna seg som
abonnentar hos BKK. Når det
nye nettet er kopla opp, vil
det verta betre kapasitet og
stabilitet på PC- TV- og telefonsamband.

Vi formidlar blomster til innland og utland

Rong Senter
Telefon:56 38 92 65
Postboks 107, 5331 Rong

