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LOKKER MED BÅT:
Markedsskonsulent Vebjørn
Jacobsen (til venstre) og
Svein-Egil Haugen i
Karlsøyfestivalen håper folk
vil benytte seg av tilbudet
om hurtigbåt fra byen til
Karlsøy. 
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festivalen.
I første omgang blir det kun

én avgang fra byen, men der-
som det blir en suksess, plan-
legger TFDS flere båter til
neste år. Det har veldig mye å
si for festivalen at det blir
enkelt for byfolk å komme
seg ut dit, sier Svein-Egil
Haugen..

Stor interesse
Karlsøyfestivalen har de

siste årene opplevd en vold-
som interesse, og samtidig
som flere og flere har funnet
veien ut til den vesle øya, har
artistprogrammet blitt mer og

mer imponerende. I år står
blant andre Frost, Marie
Bergmann og Dread Men
Walking på plakaten.

– I fjor hadde de vel
mellom 1.000 og 1.500 men-
nesker, og de satser på å øke
antallet i år. Det håper vi å
kunne hjelpe til med, og set-
ter derfor opp en hurtigbåt
rett fra byen og utover. Da
slipper man bil eller buss til
Hansnes, og så ferge over til
Karlsøy. Erfaringer fra tidli-
gere år viser at det alltid er
mye kaos på Hansnes like før
festivalen, med biler i kø og
masse folk, så dette håper vi

også blir en avlastning
for fergen mellom
Hansnes og Karlsøy,
forteller Vebjørn
Jacobsen i TFDS.

Pakkeløsning
I tiden fram mot festi-

valen er det nå mulig å
stikke innom
Trafikktriangelen og kjøpe
billett til festivalbåten, og
samtidig festivalpass til
Karlsøyfestivalen.

– Vi diskuterte muligheten
for å kjøre en båt hjem på
natta når festivalen er ferdig,
men kom fram til at i år prø-

ver vi ut en båt utover fredag
og tilbake søndag. Skulle det
bli suksess vil tilbudet blir
utvidet neste år, informerer
Jacobsen, som presiserer at
dette blir veldig lettvint.

– Det er viktig for folk at
ting er lettvint i dagens sam-

funn. Slik det er nå, er det
nok et pes for mange å
komme seg utover, så dette er
nok med på å åpne festivalen
for enda flere, tror Haugen.

stian.saur@bladet-tromso.no

p festivalbåt
TFDS setter opp hurtigbåt
 fra Prostneset og direkte 

 til Karlsøyfestivalen


