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Familietradisjonen blir ført vidare på Rabben 05.04.2012

Dei har overteke drifta og ønskjer velkomen bak ny dsk: Magne Heggøy,Tove Myklebust Heggøy, Camilla Heggøy og Kristian Myklebust
 

Det starta med Solveig og Sverre og vart ført vidare av Steinar.
No har Magne, Tove g Camilla teke over drifta ved Rabben
Feriesenter. Familietradisjonen blir med andre ord ført vidare og 
Magne Heggøy konstaterer at det har utløyst mange positive reaksjonar.
- Vi hadde 3 alternativ, det var salg, utleie eller å driva 
vidare sjølve og vi valte
altså det siste, seier Magne.Han har teke eit års permisjon frå
leiarjobben for radiologisk avdeling ved sjukehuset på Stord,

 
Han svingar no om dagens hammaren saman med nesten av slekta
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på Rabben.. I første omgang skal  resepsjonsområdet rustast opp og
der skal det mellom anna selgjast husflidsprodukt og vera kiosk..

 

Ellers på investeringsplanen no i første omgang står utskifting av
dørar og vindage i dei små, 12 kvadatmeter store hyttene. Magne 
gjer det klårt at det ikkje blir nokon millioninvestering i fyrste ongang.

 
- Vi startar med opprusting av det eksisterande anlegget og så
får vi se korleis det går, seier svigerson Magne som har 28 års teneste bak seg
ved sjukehuset og allereie har gjort ein jobb på Rabben gjennom mange år.
Han gleder seg over at det no i påska er kva ein kan kalla normalbelegg.
I tillegg til alle nordmennene er det  ein polsk kollega av Magne som er
hekta på fisking.

 
Ein annan av påskegjestene akter heller ikkje å ta så mykje ferie i denne
påska. Det erTorleif Jensen frå Nå som var teltbuar på Rabben dei fyrste 2 åra
men som no har vore treteltbuar i  3 år. Og han stortriv s på Rabben.

 
Tekst og foto: Ola Matti Mathisen

 

Thorleif Jensen frå Nå legg siste hand på treteltet
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