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Stengt for 

overnatting

FORBYR OVERNATTING: Andre etasje ved Karlsøy brygge
og sjøsportell har fått bruksnekt som overnattingssted. 
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Svein-Egil Haugen

– Nei, vi finner plass. Vi klarer
innkvartering av artister og
foredragsholdere privat, og blir
det knapt kan vi også bruke
båter til overnatting, sier festival-
koordinator Svein-Egil Haugen.

Det er Brann og redning i
Tromsø kommune som har
vedtatt umiddelbar bruksnekt av
andre etasje av Karlsøy brygge
og sjøsportell til overnatting.

Ikke godkjent
– Lokalene er ikke godkjent for
overnatting. De mangler doku-
mentasjon på at lokalene
tilfredsstiller krav til brannsik-
kerhet. Blant annet er den
branntekniske oppdelingen av
lokalene ikke godkjent, sier
branninspektør Jan Kåre Lambe-
la ved Brann og redning.

Karlsøy brygge har plass til
10-12 overnattingsgjester, og
lokalene har vært i bruk under
tidligere festivaler.

Svein-Egil Haugen sier
prestegården på Karlsøya også
vil bli brukt til innkvartering av
artister og innledere, mens det
store flertallet av festivalpubli-
kum som vanlig får ty til
campingliv.

– Det er ubegrensa camping i
utmarka på hele øya, fastslår
han.

Puben åpen
Karlsøy brygge er for tida til
salgs, men bygget er i sommer
utleid. Brann og rednings vedtak
om bruksnekt gir betydelig
reduserte inntektsmuligheter fra
overnatting, men Haugen

garanterer at selve puben fortsatt
er åpen.

– Ja da, der er det fullt liv.
Brann og redning opplyser at

nødvendige tiltak må iverksettes
etter vurdering av kompetente
fagfolk, før ny man kan behand-
le en ny søknad om brukstilla-
telse.
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Inger Præsteng Thuen

Andre etasje av puben på Karlsøya er
stengt for overnatting. Men det gir
ingen søvnløse netter for festival-
ledelsen.

Jan Kåre Lambela

Båtreise til festival
Det er ennå mulig å kapre
plass på båt fra Tromsø til
Karlsøya festivalhelga 1.-3.
august.

Festivalarrangørene har en
avtale om bruk av en av
hurtigbåtene, og denne har
plass til hundre passasjerer
fra Tromsø fredag ettermid-
dag med retur fra Karlsøya
med båten «Cetacea»
søndag.

– Noen plasser er tiltenkt
artister, så folk må skynde
seg hvis de skal ha plass,
sier Succora Nordin fra
arrangørstaben.

Hun frister med ei effektiv
reise, miljøvennlig transport-
form – og mulighet for et

skikkelig vorspiel sammen
med festivalartistene.

Det er også mulig å reise
ut lørdag med retur søndag. 

Felles billett til båttur og
festival selges via Karlsøy-
festivalens egen hjemmeside
www.karlsoyfestival.com.
Fram til 28. juli selges
billettene til rabatterte priser.

For dem som sverger til
buss eller bil fra Tromsø, går
det som vanlig ferge fra
Hansnes til Karlsøya. Det
planlegges også nattferge fra
Karlsøya natt til søndag.
Rutetider for buss og ferge
er å finne på festivalens
nettsider.  


