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Yngve Olsen i Holmesund er
oppsynsmann oå
Møkkalasset. Pa b¡Het ¡
toppen av törnet, med
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Kystdirektoratet.

Yngve Olsen i Holmesund er oppsynsmonn på Møkkalasset. På bitdet i toppen av tårnet, med
panoram_outsikt over Skagerrak og skjærg,ården. Men nå har dette lysbtuiset utspilt sin rolle,
m ener Kystdirektorotet.
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Et mørklogt Møkkalass - hva blir det?
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