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’Ryggsekkane’ tur 25/5

rast, før turen gikk tilbake via ’fest
plassen’ og videre syd
over til vi fikk sett den
flotte usikten mot Skåtøy
og fjorden.
Etter nok en rast fort
satte vi nedover mot
Steinsund og tilbake til
fergeleiet. Det ble som
vanlig en flott tur i fint vær
med god deltagelse og en
liten samling på kafeen til
avslutning. Tusen takk til
Vårsesongens siste tur gikk til Tåtøy vår guide for en flott tur!
hvor Birger Blankenberg møtte oss
ved brygga og guidet oss til Tønder Neste tur blir i september og vil bli
huset hvor vi fikk omvisning inne i annonsert i flaskeposten + oppslag.
den imponerende lystgården.
Deretter gikk turen videre til
Takk for en fin vårsesong!
Breibukta hvor vi stoppet for en god
Per m/bikkja

Idealisme og
dugnads-"galskap" på
Skåtøy i 201 3
Øyfolket er seiglivet og lar seg
ikke knekke. En rekke store opp
gaver gjøres defor på frivillig basis
for vårt eget ve og vel, men dette er
også oppgaver som er av stor verdi
for hele kommunen og for våre
sommergjester.
Grove anslag av dette følger:
Festivalen: ca. 3000 timer i juli og
1500 timer i resten av året

Sommermarked på Lokalet:

3400 timer i juli og ytterligere 8900
timer på årsbasis for andre
arrangementer og for vedlikehold av
bygget.
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Kirken:

Åpen for publikum og med myra, Stø Kurs, Sangpoeter har alle
orgelresitasjoner i juli ca. 100200 styreaktiviteter og arrangementer
timer og det er andre dugnads i som er dugnadsbasert.
resten av året.
Flaskeposten med ca. 2300 timer.
Heldigvis får de fastboende hjelp
fra "Skåtøyvenner" fra
hele øy Noe er sikkert glemt og tallene er
distriktet, fastlandet og sommer grove, men ca. 45000 timer i juli og
gjester. Det er mye entusiasme og ytterligere 45000 i resten av året,
moralsk og støtte å hente fra både utgjør i størrelsesorden 8 årsverk
kommune og folk flest, men jobben hvorav ca. 4 årsverk i juli alene.
gjøres hovedsaklig av lokale.
De mest aktive jobber hele året
Turstier: Det turstier på øya og det med ledelse og styring ofte med 12
arrangeres turer lokalt og i måneders arbeid, på årsbasis.
Mange andre gjør mer 12 ukers
nabolaget ca. 2300 timer.
fulltidsarbeid som til dels utføres i
Skolen: 1. juli overtok vi skole ferien. Verdien anslåes til 12 mill.
bygningen og den skal pusses opp
Er ferieparadiset Skåtøy nå mer
litt, her går det med ca. 400 timer. I
tillegg krever oppstarten av selve som en arbeidsleir? Hvorfor gjør vi
skolen at mange små og store alt dette? Hva får vi igjen for
praktiske og administrative detaljer jobbene? Hvorfor brukes ikke mer
avklares og kommer på plass her av skattepengene våre og ikke
går det med ca. 100 timer i juli og vi minst eiendomsskatten, til slike
har brukt mer enn 1200 timer i det fellesskapsoppgaver?
året det har tatt å planlegge og
Humor og glede kjennetegner
realisere skoleprosjektet.
heldigvis alt og alle som bidrar, men
Foreninger: Skåtøy Vel, Mellom hvor dette skal ende?

Er vi nå på vei mot en større
uavhengighet fra kommunen for
eget ve og vel?
Vi er nær grensen for hva lokal
befolkning tåler, heldigvis får vi en
god del hjelp fra utenomøys folk og
sommergjester.
Vi tror kanskje vi kan få mobilisert
flere av våre sommergjester til
frivillig arbeid. Dugnad sammen
med lokalbefolkning er gøy og en fin
måte å komme tettere på lokal
miljøet fordi de som ønsker det.
Det er også mulig å støtte
foreninger,
skoler
og
andre
aktiviteter rent økonomisk og det
setter vi stor pris på. De som støtter
oss økonomisk skal vite at
bidragene blir effektivt utnyttet
direkte til lokalmiljøets beste.
Ta direkte kontakt med foreninger,
lag eller Flaskeposten dersom du
ønsker å komme med ditt bidrag til
liv og trivsel i lokalmiljøet.
Tor Dønvik
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Det skjer på Skåtøy
Sommeråpent
Alle dager fra 11 00-2300
Hagekonserter
Fr 26. jui 2000 Ida Jenshus, solokonsert
Lø 3. aug kl 1 400 - Øyfollk gratiskonsert
Lø 1 0. aug kl 2000 - Ingun Ørnhøi Band
Lø 3. aug kl 1 900 - utekonsert - Bjørn Eidsvåg m/band
og Bo Kaspers Orkester

Skåtøy Kirke

To 25. juli kl 1 900 Karsten Isachsen kåserer om
Livsglede. Dørene åpnes kl 1 830 med
orgelresitasjoner ved Gunnvor Fjellheim.
Olsok-musikkandakt, Harald Gulstad og kantor Gunnvor
Fjellheim.
Orgelresitasjon ons. 31.07. er AVLYST,men kirken er åpen.
Sø 11 .08 Kl. 11 30 Gudstjeneste i kirken, Håvard Norendal
og kantor Gunnvor Fjellheim. Offer til Menighetsarbeid

Velkommenen til kirken!

Hulekonserten arrangeres fullmånekvelden 22.07.1 3.
AD UNDAS er en a capellagruppe bestående av 3 unge

Tradisjonelt sommermarked på Lokalet.

damer; Marte Fillan, Margrete Wilhelmsen og Sunniva
Fossly. De har utvikla en konsert med teatralske virkemidler
som åpner årets Hulekonsert!
Kjetil Valldal m/ band , Tor Einar Rogn gitar, Per J
Johannessen bass, Grunde Arnesen elpiano, Ken Louis
Knudsen perkusjon. De spiller arrangementer med
utgangspunkt i Edvard Munchs tekster, Alf Cranners kjente
vise Adrians hus, samt Kjetil Valldals egne låter.
Espen Dyrkorn med gitar & vokal avslutter årets
Hulekonsert. E. Espen spiller nå alene, både egne og
andres sanger.
Billettpris kr. 200, for voksne og kr. 100, for barn under 16
år. Båtturen koster kr. 100, t/r. Båten går fra Kiwibrygga kl.
19.15 og 20.00 Returen fra Krikken 23.15 og 24.00

Vafler, pølser, kaker, kaffe, brus og is.
Loppemarked, husflidprodukter, utlodning og (steinsalg?)

Sommer-YOGA på Skåtøy!

Utstillinger kafegalleriet
Sø 1 4. jul - ma 2. sep - Nina Resch - tegning og maleri
On 1 7. jul - ma 2. sep - Tone Gyrid Nilsen  smykker
Utstillinger Bak Fasaden
Lø 29. jun - man 1 2. aug - Augon Johnsen - billed
utstilling i Galleri Bak Fasaden

Lø 29. jun - ma 1 2. aug - Mette Grindstad Fyen - billed
utstilling i Galleri Bak Fasaden

Det kan komme mer: Sjekk kafeens hjemmesider

Ma, on og fr i hele juli, fra kl. 1 200 til kl. 1 600

Velkommen Lokalstyret

Tir, tor og lør kl 09301100
lø 29.6.  ti 30.7.Velkommen! VESLEMØY tlf. 99 25 48 45

Lese tidligere Flaskeposter ?

Tor Dønvik
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Siste nytt

Siste nytt

Hvis det fremdeles hersker noen tvil? Vi har etablert en
Montessoriskole på Skåtøy i rekordfart. På tross av dårlig tid
har vi jobbet grundig og systematisk med god kontroll på
prosjektet. Vi overtok skolebygget 1. juli og har allerede gjort
en masse (dugnad) slik at elevene møter "en ny skole".
Den første læreren starter 22. juli, og neste lærer er rett
rundt hjørnet. Det er god tid til tilrettelegging og planlegging
av undervisningen. Dette blir en god skole fra første året.
Skolen er gratis, økonomien er under kontroll og preget av
nøkternhet. I likhet med andre virksomheter som startes opp
har vi tatt opp et lån på kr 150000 for å finansiere
ekstrakostnader for oppstarten. Vi har mottatt gaver fra
støtteforeningen for skolen vår "Stø Kurs". Det er en massiv
støtte blant lokalbefolkningen i skjærgården for KSM, alle
ser at dette er viktig for at øydistriktet skal være et godt sted
å bo for alle.
Sommergjester ser også verdien av lokalsamfunn i skjær
gården, de besøker oss blant annet for å oppleve en
levende kystkultur. Derfor får vi gaver og støtte på alle
bauger og kanter, ofte også overraskelser fra uventet hold.
Petter Kure's initiativ med Karsten Isachsen er et
eksempel på dette. Vi håper på topp oppslutning om
livsglede i Skåtøy kirke. Hvem vet, kanskje dukker andre
overraskelser opp før sommeren er over også. Med litt flaks
unngår vi kanskje å trekke fullt ut på oppstartslånet vårt.
Alle vet at jo mindre gjeld, jo enklere blir hverdagen.
For KSM er det jo slik at foreldrene "eier" skolen og det betyr
at alle midlene skolen rår over går direkte til barnas beste.
Tor Dønvik
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Leilighet til leie på Lokalet fra 1 . sept.
Lokalet i Åsvika leier ut leiligheten i overetasjen.
Leiligheten er nyoppusset, og fremstår som lys og
trivelig. Leiligheten består av 2 til 3 soverom, stue,
kjøkken og bad. Leiligheten leies ut delvis møblert
(hvitevarer). Leieforholdet omfatter også en Pedell
instruks for Lokalet (det vil si at leietaker påtar seg noe
drift og vedlikeholdsansvar for huset). Lokalets styre vil
vurdere innkomne søknader ut fra våre krav til Pedell,
men ønsker samtidig å prioritere barnefamilier.
For utfyllende informasjon om Pedell instruks og andre
forhold, kan søkere kontakte Jan Cranner på epost:
crann@online.no
Husleie er kr. 2500, pr. mnd + strøm.
Det følger parkeringsplass og båtfeste med leiligheten.
Lokalet ligger i vakre, sjønære omgivelser i Åsvika på
Skåtøy.
Skriftlig søknad sendes Lokalets styre innen 20 august.
Skriv litt om deg/dere selv.
Lokalstyret
v/Jan Cranner
Stoppedalveien 19
3780 Skåtøy

crann@online.no
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Kafeens konserter i høst:
Ida Jenshus Lø 26. jul kl. 2000 i hagen

”Om ikke Jenshus gir deg tilbake troen
på musikken og dens indre stemme, kan
ingen gjøre det” skreiv Dagsavisen da Ida
Jenshus slapp sitt tredje
album
”Someone To Love” i oktober 2012. Dette
bekreftes etter å ha opplevd denne
konserten på årets bylarm. Hun har skapt noe helt nytt
og uventet og sammenlignes med de største.
Aftenpostens anmelder skriver at Ida Jenshus
stadfester sitt totale musikalske mesterverk med
”Someone To Love”, samt at dette er en uforbeholden
kjærlighetserklæring til musikken.

Lø 3.aug, kl.1 4.00 i hagen (gratis)
Øyfolk besøkte Skåtøy i fjor. Møter

med mennesker og gode opp
levelser resulterte i to sanger og en
av dem ble fremført på kafeen den
kvelden. Øyfolk bruker en del av sin fritid til å besøke
og undersøke hvordan livet er på øyer. Opplevelser og
erfaringer fra øyer deler de med seg, gjennom ord,
bilder og musikk, på sin blogg Øyfolk.no. Med dette
som tema kommer Øyfolk tilbake til oss med konsert.

Lø 1 0.aug, kl.2000 i hagen

Tradisjonen tro byr Ingunn Ørnhøi
Band på sensommerfest med kjente
og ukjente, nye og gamle låter.
Annika Westgård/Tor Jarandsen/Peter
Dahll/Kjiko/Arne Moe Vindedal

Lø 1 7.aug kl.2000 i hagen

Morten Lindbæk, trofast
kafe og sommergjest på
Skåtøy,
skapte
stor
stemning da han sammen
med Sviskeprinsene av
sluttet fjorårets sommer
sesong. Derfor blir det ønskereprise med dette
akustiske bandet fra Tønsberg.
Bandet består av Magne Arild Hausvik, Willy Aagre, Per
Mjeldheim, Stein Storsve og Morten Lindbæk.
De spiller gamle rock og blueslåter fra 60 og 70 tallet
og 1800 talls fra Vestfold fra 180 og Margrethe Munthe
sanger m.a.o. et variert utvalg av "svisker".

Bjørn Eidsvåg og bandet holder konsert på utescenen

på Skåtøy kafé & galleri også denne sommeren. I år
sammen med Bo Kaspers Orkester. Dette kommer til
å bli en festaften! Lø 3.aug, kl.1 6.00 på jordet

Bo Kaspers orkester
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Langsetter Skåtøyveien

tid til å prate en gang, forteller
veivokteren.
i 1930 åra Del 6, av Lars Bråtane.
Ja vist er veien dårlig, men å skal
jeg
gjøre da? Her finnes jo ikke et
Så er det siste stykket fra
trillebårlass
med grus og finner jeg
Kirkesund og ut til Nødodden, og
enda en grind, området rundt litt i en skorte, kommer det snart
Karisvik og Hellsengtjenna var noen å bruker kjeft.
Like gærent er det om jeg finner
havnegangen til Kirkesund dyra.
Ved veis ende på Nødodden litt stein og fylle i et
sauleholl, den steinen
har jeg og holde meg
unna. Så det blir mest å
bruke det jeg tar opp av
grøftene, jaja en får
gjøre så godt en kan,
sier
veivokteren
og
jobber videre. Det er to
Jeg tviler på om det fantes en år siden det kom noe makadam ut
eneste fylkesvei i hele Telemark, her, men jeg er lovet et par
som hadde så mange grinder og jakteladninger i år, bare jakta er
stengsler, som veien over Skåtøy.
ledig. Veivokteren er pratesyk, og
Men så var det også liten trafikk, forteller videre at det er Ola
det kan veivokteren som vi treffer Kobbersmedbråten som skal frakte
på tilbake veien fortelle, det kan gå den utdelt blir vel en 13040 tonn,
flere dager som jeg holder på her han laster vel 70 tonn om han laster
uten at jeg treffer et menneske. I skuta helt ned.
dag har jeg nettopp hvert nede i
Som vanlig blir det lossa på
Buvika for å spise middagen min, Skåtøybrygga, så kjørt videre med
jeg synes jeg måtte treffe folk, men hest og kjærre. Det verste er at det
de holdt på i åkeren og hadde ikke er så lenge mellom hver gang jeg

får et lass at det går vel med borte i
sentrum denne gangen også. Akk,
ja den som bare hadde hatt et
grustak her på øya, så skulle jeg
nok fått vei ut av det resonerer
veivokteren.

Fortsetter i neste nummer

Ryggsekkanes ferie:
Ingen grunn til IKKE å ta frem
ryggsekken selv om de organiserte
turene har tatt en pause for
sommeren. Det finnes skatter på

tørre/godt drenerte plasser (som
Grete ikke har funnet).GOD TUR!
Per med bikkja

7

Stø kurs informerer:
Det nye styret i Stø kurs er:

meninghetsråd, arrangerer et kåseri
med Karsten Isachsen i kirka tors.
25. juli. Karsten Isachsen skal
snakke om livsglede.
Kantor Gunvor Fjellheim spiller.
Karsten Isachsen stiller opp gratis
og overskuddet fra arrangementet
går i sin helhet til Stø kurs.
Vi i styret er kraftig imponert over
all denne innsatsen!

Terje Sødal, leder
Trine Ørsvik, sekretær
Ingvill Mattson, kasserer
Randi Roer, tilknytta medarbeider

mellom Stø kurs / Kragerø
skjærgården Montessoriskole og
Skåtøy Vel.
Til slutt vil vi oppfordre alle, ikke
minst våre kjære sommergjester, til
å støtte skolen. Den trenger penger
nå i oppstartsfasen. Henvend dere
til Ingvill Mattson (se over).
For Stø kurs: Terje Sødal

Heidi på kafeen har spurt oss om
vi kan skaffe frivillige vakter til Bjørn
Eidsvåg / Bo Kasperskonserten
lør. 3. august. Til gjengjeld går
På Skåtøy skoles (endelige) vaktenes honorar til Stø kurs.
Vi organiserer garasjesalg i buss
avslutning overrakte rektor Trygve Arbeidstida er kl. 17  23.
på Bråtøy 23. juli fra kl. 13
MELD DERE til Ingvill Mattson garasjen
Børresen en sjekk på 10 672 kr til
og utover.
Stø kurs. Dette var gjenstående på tlf. 47 33 38 22!
Det blir også salg av vafler, saft og
penger etter Clare Island Irland
kaffe.
Stø kurs vil delta med et infobord
utvekslinga i fjor. Disse pengene
ville lærerkollegiet skulle brukes til på Skjærgårdsmarkedet, som Ann
Kontaktpersjon: Lise Juel
reisevirksomhet ved den nye Kristin Lund arrangerer lør. 20. juli
montessoriskolen. Stø kurs takker på Tores jorde. Vi kommer også til å
For Mellomyra: Lise Juel
alle som har vært med på å gi og selge kaffe, saft og skoleboller. 10
samle inn disse pengene. De skal få % av overskuddet fra salget på
markedet går til Stø kurs.
bein å gå på...

Mellommyra
Fritidsforening.

Vi har satt opp ei ny oppslags
Petter Kure, (hytte på Krikken)
tavle
i Sentrum. Den skal deles
med praktisk assistanse fra Skåtøy
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Månedens båe:
Dyrlegebåen

Denne historien utspiller seg langt
tilbake til begynnelsen av dette
årtusenet. Den gang var det som
kjent langt flere båer her i skjær
Man skal særlig passe
gården, særlig under vann. Jeg
seg for båer som er i drift
hadde nettopp ankommet Skåtøy.
Riktignok pr. kogg fra Gvarv, men all med møtende badegjester,  de
min båterfaring var fra Nordsjø. Og kjører jo som høner, de tror det er
da snakker jeg ikke om den med 25 som å kjøre bil i byen.
m høye bølger og oljeplattformer.
Og akkurat da kom denne
Vel, jeg var på vei ut Eidkilen og skrapende lyden av bånnstoff som
hadde besøk i jolla av min kamerat møter tang, for å si det på en pen
dyrlegen, som rimeligvis også var måte. Der sto vi fast, med sommer
mest vant med landjord(er) under gjester på alle kanter. Au da. Vi
beina.  Man må vel være veldig måtte klatre ut og skyve båten flått.
godt kjent for ikke å kjøre på noe, Så tilforlatelig som mulig, uten at
ikke sant? spurte han og jeg svarte det skulle se ut som om dette var
så nonchalant jeg kunne at dette er noe vi gjorde ofte. Fillern. Denne
jo erfaring og kunnskap man bygger båen skulle jo ikke være her! Jeg
seg opp etter hvert. Jeg viste f.eks. har forresten hørt erfarne båtfolk,
til at det like i nærheten, ved utløpet etter å ha kjørt på en båe, hevde
av Eidkilen er en båe, riktignok litt med stor tyngde at båen har flytta
utafor "skipsleden", på høyre, seg! Da kan man jo ikke engang
unnskyld, styrbord side, som jeg stole på Statens Kartverk!
godt kan vise deg, men akkurat nå
må jeg bare parere denne banden
Vi kom oss videre til konserten på

kafeen. I alt bråket og røret seint på
kvelden var det noen som ropte ut:
 Hvem er det som eier den jolla
som ligger på plassen til Helge og
Bitten? Nå ligger den på tørt land.
Alle lo. Vi også. For noen duster! Ha
ha.
Men det var ganske slitsomt for
oss to å løfte den ut på det veldig
lave vannet da vi skulle dra seint på
natta.
Terje Sødal

Redaksjonell kommentar(Tor D).
Ser en nøye på bildet skimtes
små hvitmalte biter fra en Yahama
propell. På slutten av forrige årtusen
var jeg på den samme båen en stille
høstkveld med lange landskygger,
skyggene fikk skylda for flausen.
Flaut, etter 50 års fartstid i far
vannet, men ingen så meg, så jeg
snakket ikke om "grunnberøringen"
som de pleier å si i Fjordbåt
selskapet.
Jeg glad for at Terje, med støtte i
legevitenskapen, konstaterer at
denne båen av og til flytter på seg.
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Agurknytt

Juli er tid for agurknyheter i stor
avisene, så også i Flaskeposten.
Historier om månedens båe er
egentlig helt unødvendig i juli.
Realty serier har overtatt nyhets
bildet og fins overalt, det er bare å
se seg rundt på båtvanviddet blant
feriefolket.
Ellers herjer monsterflåtten i år
verre enn noensinne og gigant
myggen angriper i flokk som aldri
før. Selv ute på Skåtøy er du ikke
trygg. Du må ta en tur utpå vannet,
men du er neimen ikke trygg der
heller (selv om politibåten nå er
stasjonert i Brevik).
På vannet vingles det rundt i
rasende fart i meningsløse oppblås

bare gummijoller med hundrevis av
hestær på atterspeilet styrt av gutte
valper med klut på hue eller i alle
fall lua bak fram.
Dypper du legemet ned i sjøen
forsøker lynraske monstermaneiter
å ta livet av deg også, men her
slipper heldigvis Aftenposten en av
sine agurknyheter som løser det
problemet.

Det går også an å spise maneten
rå etter at tentaklene er fjernet. Men
da må man skylle hendene godt. Rå
manet har en god smak.

Lykke til med suppa, de av dere
som prøver suppa oppfordres til å
dele med Flaskepostens lesere sine
erfaringer i neste nummer.
Min ringe erfaring med manet
spising er fra et herværende gutte
Maneitsuppeoppskrift:
selskap der en av gjestene i ren
Damp noen skjell og strand vanvare kom til å ta feil av en
snegler i en blanding av sjøvann og glassmanet og en bolle sitrongele,,
ferskvann (halvparten av hver).
og det så ikke godt ut!
Tilfør småhakket tang av ulike
typer, gjerne også noen småfisk og
Tor Dønvik
strandkrabber.
Ta ut alt som skal spises og legg
det på et fat. La kraften være igjen i
I år, som tidligere år, holder vi
gryten.
sommermarked
på Lokalet.
Skjær bort og kast brenn
Åpningstider er mandag, onsdag
manetens tentakler (her kan det
og
fredag hele juli, fra kl. 1200 til kl.
være lurt å bruke hansker). Hakk
1600.
opp resten av maneten og kok
Her blir salg av vafler, pølser,
bitene i kraften.
kaker,
kaffe, brus og is.
La manetbitene koke i ca. 5
Vel
møtt
til loppemarked, salg av
minutter, til de krymper til halv
husflidprodukter og utlodning.
størrelse.

SOMMERMARKED 201 3

Nyt din ferske brennmanetsuppe!

Lokalstyret
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En levende kystkultur, hva
er nå det?
Det er rett og slett at det bor og
arbeider folk-, og at det finnes
sjøbaserte aktiviteter- på øyer og
langs kysten.
Kragerø er historisk sett tuftet på
sjøbasert virksomhet, med seil
skuter, fiske og handel. Is, trelast,
stein, fisk og skalldyr var produkter
som ble solgt og skipet ut på kjøl fra
hele distriktet.
Vi skal ta vare på og ha respekt
for historien, men vi må ikke
glemme å ta vare på og å videre
utvikle den sjøbaserte virksomheten
som foregår nå og inn i fremtiden.
Fossen trelast er et eksempel på
en levedyktig og viktig del av kyst
kulturen. Det er aktivitet på brygga
året rundt. Resultatet er et levende
sentrum i Kragerø og at fastboende
og feriegjester i skjærgården gis et
godt og nødvendig tilbud for
anskaffelse av byggevarer rett i
båten.
Jeg våger å påstå at å ta vare på
og tilrettelegge for sjøbaserte

virksomheter, som trelasthandel, stor attraksjon for Oslofolk og andre
fiskemottak, passasjerbefordring og turister.
varetransport er 10 ganger viktigere
Jeg tror derfor jeg har store deler
for kulturen vår, enn det er å bygge av skjærgården med meg når jeg
et (signal)kulturhus i 100 millioners hevder at en trelasthandel på
klassen i vannkanten i sentrum av brygga er et nødvendig tilbud for
Kragerø. Et slikt bygg kan fortrenge kystfolket og at det er en svært
en levende kystkultur og kan i viktig del av kystkulturen. Dette
bestefall kun presentere fragmenter kommer hele kommunen og ikke
av Kragerøs historie, dog presentert minst alle sommergjestene til gode.
i en feil kontekst; Seilskuter, fiske
Denne type handel og aktivitet,
båter, is og trelast hører ikke sentralt på brygga er trolig i ferd
hjemme i glass og betong.
med å bli unik i Norge, i alle fall i en
For turister som ønsker å oppleve turistkommune som Kragerø.
en levende kystkultur, er lokal
virksomhet og tilgjengelighet til
Vi spør, hvem er egentlig Fossen
denne, viktige element.
Trelast? og daglig leder Frank
Monumentale bygg i glass og Johnsen svarer:
betong i sjøkanten er neppe noen
 Fossen Trelast er en
Unikt med salg av trelast og byggvarer
lokal
privat eiet bedrift,
fra brygga i sentrum i Kragerø.
som sammen med andre
tilsvarende
private
bedrifter samarbeider i
XLBygg kjeden.
Lokalt eierskap, sikrer
lokal styring og at hele
verdiskapingen forblir i
lokalmiljøet.
Dette
i
motsetning til mange
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kjøper hovedsakelig varer og
tjenester lokalt, dette er viktig for
oss og for hele kommunen, dette i
motsetning til store prosjekter der
varer og tjenester ofte kjøpes
utenbys fra, eller i utlandet. Derfor
er det naturlig for oss å støtte lokale
idealistiske tiltak som bidrar til å
sikre en levedyktig skjærgård. I
forbindelse med etableringen av
skolen på Skåtøy bidrar vi derfor
nå, både med en gave og med
gunstige priser på malingsprodukter
til den dugnaden som nå pågår for
oppussing av skolebygget. Vi ser
også at en langsiktig drift av en
privatskole på Skåtøy kan resultere
i en fremtidig kunde for våre
produkter, avslutter skjærgårds
handelsmannen Frank Johnsen på
Vi spør hvorfor Fossen støtter Fossen Trelast med et smil.
Kragerøskjærgården
Montessori
skole på Skåtøy? og Frank svarer:
bedrifter som mer eller mindre eies
av kjedene. Fossen startet med
sagbruk i 1946, salg av trelast over
kai i 1959 og overtok Hellesund i
1987. Det er Hellesund som er
videreført og fremstår nå som en
mer rendyrket handel med trelast,
byggevarer og malingsprodukter.
En 7080 % av varene som
selges, transporteres til kundene
med ferge eller båt. Vi har holdt på
lenge og vi kjenner skjærgården ut
og inn og er derfor i stand til å yte
god service. Vi er en viktig brikke i
kommunen for å opprettholde et
levedyktig øydistrikt på helårsbasis;
et lite hjertesukk her, er at det ikke
alltid virker som om kommunen fullt
ut forstår og erkjenner dette.

 På Skåtøy ser vi at det er flere
mindre håndverksbedrifter som
satser seriøst og langsiktig, det
ansettes lærlinger og de har godt
med framtidige oppdrag.
Slike lokale mindre bedrifter

Skolen har mange
støttespillere.

Flaskeposten om
taler disse i tur og orden.
Tom Stormyr er
virksomhetsleder
(og rektor for
ungdomskolen)
for Heistad
skolene i Pors
grunn.
Han holder også til på Stormyr på
Skåtøy og er en trofast "Skåtøy
venn".
I vår han kom uoppfordret med et
tilbud til KSM om å overta inventar
som var blitt til overs i forbindelse
med nybygging av barneskolen på
Heistad.
Takket være hans initiativ fant vi
akkurat det inventaret vi manglet, og
det var lite brukt og av god kvalitet.
Et lastebillass med inventar er
hentet og vi fikk, på en svært
I skjærgården er vi derfor svært gunstig måte, det aller mest av det
glade for at Fossen Trelast støtter vi manglet til oppstarten på Skåtøy.
oss i etablering og videre drift av en
Takk til Tom Stormyr for denne
skjærgårdsskole på Skåtøy.
uventede
og svært nyttige gaven.
Tor Dønvik
Tor Dønvik

12

