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Med gitaren innen rekkevidde skal 
Kolbjørn Martinsen sy sammen 
programpostene under havnefesti-
valen. Skulle det bli en liten pause,  
setter han seg til med instrumen-
tet sitt og synger en vise eller tre.   

2 K R A G E R Ø  H A V N E F E S T I V A L  2 0 1 7

Kolbjørn syr det hele sammenKRAGERØ HAVNEFESTIVAL 2017 

Arrangør:  Kragerø Seilforening i samarbeid med  
  Kragerø Kystlag og Kragerø Sjømandsforening
Festivalsjef:  Trond Jørgensen
Hovedsponsorer:  Sparebanken Sør og Kragerø kommune
Redaksjon:  Willy Nilsen         
Produksjon:  Morten Rugtveit - mgt.no         
Trykk:   Agderposten

Takk for bidrag fra forretninger og bedrifter

Det er kjempebra at Kragerø har 
klart å ta opp igjen tradisjonen med 
underholdning, selskapelighet, 
aktiviteter for små og store og lage 
et arrangement for hele familien, 
gamle og unge, i det sommerferien 
tar slutt og høstens alvor rykker inn 
på oss.

Arrangementet blir mulig ved at 
mange samarbeider og yter flere 
tusen dugnadstimer. Her deltar 
Kragerø kommune, ved teknisk etat 
og kulturkontoret, Kragerø Havne-
vesen, Skjærgårdstjenesten, Kra-
gerø Sjømannsforening, Kystlaget, 
Redningsselskapet og pådrivere fra 
Kragerø Seilforening.

Uten alle pådriverne og våre 
sponsorer kunne vi ikke gjen-
nomført et slikt arrangement på 
skuldersesongen av sommeren. 
Våre hovedsponsorer er Kragerø 
kommune og Sparebanken Sør. 
Videre har vi mange næringsdriven-
de  rundt oss som ser sin interesse 
i å være med å muliggjøre Kragerø 
Havnefestival for 8. gang i 2017. 
Tusen takk til dere alle!

I Kragerø Seilforening har vi som 
et motto: «Seiling er Norges aller 
beste sommeraktivitet!» Det er en 
sport som kan drives av de aller 
fleste i alle aldre. I KSF har vi gle-
den av å ha aktive utøvere fra 7 -8 
år og langt opp mot de 90. Seiling 
er en sport som alltid byr på nye 
utfordringer, for å bli god må man 
trene, erfare, justere og teste teo-

rier og praksis mot tidligere erfa-
ringer og ikke minst konkurrenter. I 
seilsporten endres forutsetningene 
kontinuerlig og du må følge med for 
ikke å bli akterutseilt. 

I år hat vi i KSF opprettet våre nye 
WEB sider «krageroseilforening.
no» i tillegg til at alle under-
avdelinger har sine FB sider. Det 
er meningen at vi skal samle alle 
under hovedportalen «krageroseil-
forening.no» 

Året 2017 brakte frem et nytt 
styre i foreningen og dermed nye 
ansvarspersoner og nye aktiviteter. 
Foreningens junioravdeling ledes 
nå med god strategi og sikker hånd 
at Staale Clamer Gundersen. 

Regattasjef Leif Inge Thorsen 
organiserer og planlegger KSF’s 
regatta arrangementer. Han sørger 
også for resultat rapportering, samt 
informasjon til presse og våre egne 
Web sider.

KSF har under ledelse av Øi-
vind-Tore Mylius kvalifisert seg 
til deltagelse i Norsk Seilliga. På 
sikt håper vi i foreningen å få et 
arrangement til Kragerø. Vi kan 
tenke oss å arrangere en helg vår 
eller høst med opptil 15 – 20 kjappe 
regattaer utenfor f. eks. Gunnars-
holmen hvor vi har profesjonelle 
kommentatorer som tar slike re-
gattaer opp til et publikumsvennlig 
arrangement.  

I denne sammenheng trekker 
vi også frem vårt samarbeid med 

Skjærgårdstjenesten og Havneve-
senet for å kunne legge til rette for 
treningsarrangementer fra Gunn-
ars holmen.

Hvert driftsår har sine opp og 
nedturer. For Kragerø Seilforening 
var det et stort tap da kanskje Kra-
gerø beste seiler «firte livets aktive 
seil» 3. april i 2017. Vi lyser fred 
over Helge Eneberg‘s minne.

I fjor mottok Kragerøspeiderne 
to Kragerøterner av Steinar Thom-
massen, den ene «Preben» var med 
i «Skåtøy rund» som ble arrangert 
søndag 23. juli hvor hele 39 Kragerø 
Terner deltok,  og kom inn til 20. 
plassen.

I ukene 25 og 26 arrangerte 
Redningsselskapet Sommer skole 
1, og Sommer Skole 2. Her deltok 
37 barn i trening på sjøvett, fartøy-
håndtering navigering og livredning 
og mange andre morsomme og nyt-
tige aktiviteter. I uke 27 arrangerte 
vi «KSF- Seil-Camp – 2017» med 50 
ivrige og aktive deltagere. I tillegg 
til staben på land hadde vi 9 trenere 
og følgebåter på sjøen.

Saltneven eies og drives av Kra-
gerø Seilforening og er forbeholdt 
foreningens medlemmer. Stadig 
flere finner veien ut til holmen og 
den trygge og koselige havnen, som 
ligger i le for alle frem herskende 
sommervinder.

KSF har et hyggelig vertskap som 
passer på at alt fungerer som det 
skal. Vi har kiosk med diverse  

smågodt, iskrem, brus, pølser,  
vafler og kaffe med mer. I år er det 
nok en gang familien Jørgensen 
med kusine, fettere og venner som 
i hele 6 uker tar seg av oppgavene 
til stor nytte og glede for alle som 
kommer til Saltneven.

Juniorgruppen i KSF er i positiv 
utvikling. Ifjor høst var de med i 
Norges Cup for RS-Feva i Asker. I år 
har Sivert Lunøe Pihl og Johannes 
Brekka allerede deltatt i NM for 
RS-Feva i Moss og plasserte seg 
på en 6. plass, hvilket vi gratulerer 
guttene med! 

I høst planlegger juniorgrup-
pen flere aktiviteter, med kursing 
og spesielle treningsopplegg 
med strategisk seilasplanlegging 
samkjørt med «seilweekend» med 
overnatting på Saltneven.

Vår aktive jollegruppe av seilere 
har planer om en juletreseilas lør-
dag 16. desember som en «bysund-
seilas» hvis været tillater det.

Vi vil nok en gang benytte anled-
ningen til å takke alle sponsorer og 
bidragsytere som muliggjør gjen-
nomføringen av Kragerø Havnefes-
tival 2017!

God festival og vel møtt!

Hans Ragnar Naper 
(leder i Kragerø Seilforening)

Velkommen til Kragerø Havnefestival 2017

Jacky er en magisk musikalsk fami-
lieforestilling om lek og vennskap. 
Med elementer fra nysirkus og sjon-
glering forfører Max Normal hans 
nye venn “Jacky” og publikum inn 
i en søt og sjarmerende komedie. 
Max Normal har i mange år re-
ist rundt i verden som gateartist. 
I denne forestillingen lager han et 
varmt og humoristisk møte mellom 
to personer, i et landskap av musikal-
ske finurligheter komponert og live 
fremført av Turid Jørgensen Honerud 
fra Kragerø. Hun er best kjent fra 
Katzenjammer, og stortrives i sin nye 
rolle i en familieforestilling. Denne 

forestillingen har samlet mange barn 
og voksne denne sommeren, nær-
mere bestemt utenfor lokalene der 
bymisjonen holder til. Nå er de klare 
for havnefestivalen, og stiller på 
scenen lørdag kl. 13.

Magisk familieforestilling

TURID JØRGENSEN HONERØD  
OG MAX NORMAL FORMIDLER  

BUDSKAPET OM LEK OG  
VENNSKAP.



Spør oss om båtlån! 
Sparebanken Sør tilbyr gunstig båtlån 
gjennom sitt finansieringsselskap Brage 
Finans. Du kan få lånefinansiering til alle 
typer fritidsbåter både nye og brukte. 

 Inntil 80% finansiering

 Inntil 15 års nedbetaling

 Kun båten som sikkerhet for lånet

 Konkurransedyktige betingelser

 Rask behandling

Ta kontakt med din rådgiver eller 
beregn og søk båtlån via; 
www.sor.no/lan/batlan/ 
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For mange er bryggedansen selve 
høydepunktet under havnefestivalen.  
Sommeren er på hell, mange turis-
ter har reist hjem – og det er tid for 
kragerøfolk å «ta byen tilbake». Det 
er ventet mye folk til festivalteltet 
lørdagskvelden. Bandet som skal 
spille har faktisk  brukt Kragerøs 
postnummer som navn. «3770» er 
satt sammen av lokale musikere  

som  vet hva som skal til for å få 
fart på dansebeina. «3770» består 
av Sasa Sørsdal , Arne Astad , Jan 
Bjørndal , Dag Kristoffersen og  
Øystein Heia. 

Det lokale bandet «Dr. Glenn og 
hans menn» gleder seg til å spille 
på Havnefestivalen fredag 11. august 
og stiller som vanlig med et reper-
toar med musikalske godbiter innen 
sjangrene funk, soul, pop, rock og 
disco.

Med materiale fra blant annet  
Stevie Wonder, Joss Stone, Steely 
Dan og The Commodores, lover  

bandet at det kommer til å krible 
godt i danseskoa utover kvelden.

Dr. Glenn og hans menn består  
av Glenn Øygarden (sang), Janne 
Windegaard, (sang), Brede Iversen 
(bass og sang),

Erik Wreen Johannessen (gitar), 
Grunde Arnesen (tangenter) og  
Ken Louis Knudsen (trommer).
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Gleder seg til å spille Bryggedans med «3770»

DR. GLENN OG HANS MENN SPILLER FREDAGSKVELDEN  
UNDER HAVNEFESTIVALEN.

BRYGGEDANSEN ER POPULÆR.BILDET ER FRA 
FJORÅRETS FESTIVAL.
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Kragerø Seilforening har ambisjoner 
om å satse mer på det sportslige .  
-  Vi vil hevde oss på landsbasis både 
med juniorer, enkeltseilere og i Norsk 
Seilsportliga. For å få til dette satser 
Kragerø på å etablere seg på et bra 
nivå, sier koordinator for laget i seil-
sportligaen, Øivind-Tore Mylius.

Norsk Seilsportliga er en helt ny 
konkurransemodell for Norges Seil-
forbund. Aldri tidligere har det vært 
foreningen, i stedet for enkeltseileren 
som har konkurrert mot hverandre. 

I Norsk Seilsportliga konkurrerer 30 
av Norges beste seilforeninger mot 
hverandre på regattabaner rundt om 
i landet. Kragerø Seilforening har i år 
klart å kvalifisere seg for 2. divisjon. 
Seilsportligaen er som tippeligaen i 
fotball der alle klubber konkurrerer 
om en plassering på en tabell, der 
det etter årets slutt blir både opp-
rykk, nedrykk og mulighet til å seile i 
Champions League mot Europas beste 
seilforeninger.

Kragerø Seilforening ønsker å bruke 

seilsportligaen til rekruttering innad i 
foreningen og opparbeide erfaring om 
regattaseiling blant flere av forenin-
gens medlemmer. 

Vi som seiler aktivt regatta i Kragerø 
er veldig stolte av å ikke bare ha klart 
å kvalifisere oss til seilsportligaen, 
men vi begynner også å hevde oss på 
banen. Fra å være fornøyd med å ikke 
bli sist i de første seilasene, så har 
ambisjonene økt med tiden. Nå fighter 
laget fra Kragerø om 2. og 3. plasser 
i heat av fem båter. I siste stevne som 

ble avholdt i Larvik havnet laget på 11. 
plass sammenlagt etter en litt uheldig 
avsluttende seilas med skiftende vind 
og pøsregnvær som førte laget ned 3. 
plasser sammenlagt.

Ambisjonene er i år å ha det gøy på 
regattabanen samt lære så mye som 
mulig. Neste år håper vi å få etablert 
oss med stabil seiling i 2. divisjon, 
samt å kunne være med helt i toppen 
av divisjonen for å fighte om opprykk 
til landets øverste divisjon, sier Mylius.

Kragerø Seilforening opplever øken-
de interesse  for seilsporten med 
solid rekruttering, gode resultater og 
et mangfold av tilbud med spesiell 
fokus på de yngre.  Det fantastiske 
regattaanlegget på Saltneven har 
også denne sommeren samlet barn 
og unge til seilcamp.  

Samarbeidet med RS-UNG (red-
ningsselskapets ungdomsorgani-
sasjon)  har fungert ypperlig.  Tre 
seilcampuker har gitt 87 barn og 
unge opplæring i sikkerhet til sjøs, 
førstehjelp og  praktisk seiling.  Det 
er også viktig å vite hva man skal 
gjøre hvis man kullseiler; snu båten, 
tømme den for vann og fortsette 
seilasen!

Seilforeningen  eier  hele 30 fartøy-
er og  det blir stadig flere i takt med 
ønsker og behov.  I sommerhalvåret 
foregår det aller meste fra Saltneven, 
men vår og høst legges regattaer til 

Kirkebukta eller Gunnarsholmen.  
Seilforeningen har «fastllandsbase» i 
Fehrmannsbakken 8 (Hagen-bygget), 
der det både er møterom og opplags-
plass for seilbåter.

Fart og spenning er viktige stikkord 
når unge seilere skal prøve seg på 
nye utfordringer. Båttypene RS Feva, 
Express og J 70 stiller store krav til 
seilerne, hvis man vil hevde seg i 
konkurranser. 

Samtidig som det satses på nye og 
raske båttyper, har ternene, koggene 
og BB 11 fortsatt en solid plass i sei-
lermiljøet. I årets Skåtøy Rundt stilte 
det 39 terner.

De som vil vite mer om mulighe-
tene i seilforeningen, kan gå inn på 
den nye websiden www.krageroseil-
forening.no  Der  finnes mye informa-
sjon, enten man er nybegynner eller 
etablert seiler.

Seiling i vinden som aldri før

Satser på seilsporten

SIVERT LUNØE PIHL OG JOHANNES  BREKKA FRA KRAGERØ 
SEILFORENING OPPNÅDDE EN SJETTEPLASS I  NM I  RS-FEVA.

KRAGERØ SEILFORENINGS LAG UNDER EN REGATTA  
I  NORSK SEILSPORTLIGA, JOHANNES BREKKA, BØRRE 
BREKKA, ØIVIND-TORE MYLIUS OG ASK SØDAL  
(SOM PÅ BILDET ER GJEMT BAK SEILET)



PROGRAM FOR HAVNEFESTIVALEN
11. – 12. AUGUST 2017

Gratis  adgang til alle arrange- menter!

FREDAG 11. AUGUST
11.00 – 21.00 Kragerø Sjømandsforening: Åpent hus, servering av ertersuppe og bacalao. Alle rettigheter.  
 Omvisning i tradisjonsrike lokaler. 
12.00 – 18.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.
12.00 – 18.00 Lag krabbefiskesnøre og propellbåter om bord på Gamle Kragerø.
12.00 – 20.00 Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle Kragerø som er en fredet stålferge.  
 Vi viser tauarbeid og informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø.  
 Salg av maritime effekter, samt brus, kaffe, med mer.
FRA 12.00 Redningsoppdrag i Blindtarmen med Paradisbukta.
12.00 – 16.00  Seiling med Optimist i Blindtarmen.
15.00    Ordfører Jone Blikra åpner Kragerø Havnefestival 2017.
15.30 – 19.00 Overraskelser fra scenen. 
20.00 – 23.00 Dr. Glenn og hans menn underholder. 
23.00 Festivalteltet stenger.

LØRDAG 12. AUGUST 
11.00 – 21.00 Kragerø Sjømandsforening:  Åpent hus, servering av ertersuppe og bacalao.  
 Alle rettigheter. Omvisning i tradisjonsrike lokaler.
11.00 – 19.00 Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle Kragerø som er en fredet stålferge.  
 Vi viser tauarbeid og informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø.  
 Salg av maritime effekter, samt brus, kaffe, med mer.
12.00 – 18.00 Lage krabbefiskesnøre og propellbåter om bord på Gamle Kragerø.
12.00 – 18.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.
12.00 – 18.00 Seiling med Optimist  i Blindtarmen.
13.00 Familieforestillingen Jacky fremføres på scenen.
14.00 – 18.00 Lag krabbefiskesnøre og propellbåter om bord på Gamle Kragerø.
15.00 Ramsalt/Styrbord Halser underholder.
16.00 – 19.00 Overraskelser fra scenen.

19.00 – 23.00 Bryggedans med bandet «3770».  
23.00 Festivalteltet stenger.

HELE HELGEN
• Portørenga (urkoggen) er utstilt på Jens Lauersøns Plass
• Variert underholdning fra scenen med flere overraskelser.
• Fergen Gamle Kragerø er åpen for publikum.  
 Tilbud som passer for hele familien.
• Festivalteltet er åpent til kl. 23.00 fredag og lørdag.  
 Meny: Anettes Skalldyrsuppe, bacalao og supre smørbrød. Alle rettigheter.
• Åpent hus i sjømannsforeningen. Meny: Ertersuppe og bacalao.  
 Alle rettigheter.
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De som ikke har vært på omvisning 
i de ærverdige lokalene, bør benyt-
te sjansen under havnefestivalen. 
Sjømannsforeningens medlemmer 
er klare, både med kunnskap om den 
maritime ghistorien og med fristende 
meny. Kragerø Sjømandsforening er 
en  av landets eldste foreninger for 

sjøfolk. Historien er tatt vare på i kis-
ter, skap og på veggene i det som er 
ett av Kragerøs mest spesielle hus.  
Skutebilder, malerier og gjenstander 
fra hele verden er tatt vare på for 
ettertiden av medlemmer som har 
en unik interesse for norsk sjøfarts-
historie.  De eldste dokumentene er 

datert helt tilbake til stiftelsen i 1864.
Foreningen spiller en viktig rolle 

under havnefestivalen som tradi-
sjonsbærer tilbake til tiden da «de 
hvite seil» preget havnemiljøet i 
Kragerø. 

Det blir åpent hus fredag og lørdag 
under havnefestivalen, og menyen  

dreier seg selvsagt om tradisjons-
mat.  – Det blir både ertersuppe og 
bacalao, sier Arne Hansen, på vegne 
av entusiastiske medlemmer.
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HER FÅR MAN VITE HVILKE «KRAGERØ SKIBE», 
SOM FORLISTE UNDER FØRSTE VERDENSKRIG

Gled dere til tradisjonsmat!
Kragerø Sjømandsforenings hus er vel det nærmeste man kommer et maritimt museum i Kragerø.

ARNE HANSEN ØNSKER VELKOMMEN OPP TIL SJØMANNSFORENINGENS  
HUS OG HAGE.HISTORIEN BLIR LEVENDE I  KRAGERØ SJØMANDSFORENINGS 
LOKALER.

Redningsselskapet spiller en viktig 
rolle under havnefestivalen. Red-
ningsskøyta er som vanlig i bered-
skap, og i tillegg skal den vesle båten 
Paradisbukta (storebror til Elias) ut 

på redningsoppdrag i Blindtarmen 
med svært ungt mannskap.  

Det er redningsselskapets ung-
domsorganisasjon som skal sørge for 
at  de yngste får en tur med båten.

Portørenga-båten ble funnet ved 
Gamle Portør Havn i Kragerø for 36 
år siden. Etter omfattende restau-
rering har Kragerø Kystlag tatt hånd 
om båten.  Denne «urkoggen» blir å 
finne på Jens Lauersøns Plass under 
havnefestivalen. 

Båten er klinkbygd i eik, og da-
teringer viser at Portørenga er fra 
andre halvdel av 1600-tallet, om-
trent fra den tiden da Kragerø fikk 

bystatus.  Portørenga-båten anses 
for å være et betydelig funn i norsk 
båthistorie. Det er den eldste småbå-
ten vi kjenner til som har hatt en rigg 
med sneseil, det vil si seil i båtens 
lengderetning. 

Etter omfattende restaurering, 
fremstår Portørenga som selve 
«urkoggen» eller «ursjekta». Under 
havnefestivalen skal den «stilles ut» 
på Jens Lauersens Plass.

Portørenga til havnefestivalen

PARADISBUKTA ER KLAR FOR REDNINGSOPPDRAG  
I  BLINDTARMEN.

Bli med Paradisbukta!



Det er nok å nevne fergen Gamle 
Kragerø, «urkoggen» Portørenga,,  
skyssbåten Fram – og nå arbeidet 
med å etablere et kystkultursenter i 
Tallakshavn. I tillegg kan  vi  ta med 
restaurering av gamle båter,  utleie-
hytter langs kystleden, tradisjonelt 
håndverk og diverse prosjekter i 
skjærgården .  

Under havnefestivalen  har kyst-
laget en rekke aktiviteter, og selve 
midtpunktet er Gamle Kragerø, der 
det foregår maritime aktiviteter 
gjennom hele helgen. Gamle Kragerø  
ble bygget av Kragerø Slipp & Mek. 
Verksted, og var i drift til 1986. Nå er 
stålfergen fredet.

Kystlaget  har også med seg pråm-
mer til festivalen. De som har lyst ,  
kan prøve gamle teknikker som vrik-
king,  som tidligere var en velbrukt 
metode når man skulle manøvrere i 
trange farvann.
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Spennende prosjekter 
står i kø i kystlaget
Prosjektene har stått i kø for Kragerø Kystlag de siste årene. 

RIGGERBUA VAR EN DEL AV BIØRNS SKIPSVERFT I  TALLAKSHAVN.  
BUA ER FRA MIDTEN AV 1800-TALLET, OG BLIR EN GRUNNPILAR FOR  
ET KYSTKULTURSENTER.

ÅSE CAMILLA KRAGER  
SKAL VISE TAUARBEID.

VRIKKING ER EN GAMMEL TEKNIKK, SOM  
ER VELEGNET NÅR MAN SKAL MANØVRERE  
I  TRANGE FARVANN.



Sommer + sol + båt = Kragerø
Spør oss om båtfinansiering

Ingen ting i denne verden kan måle seg 
med en båttur til den ytterste øy, med de 
blankeste svaberg –en solfylt og stille  
sommerdag.

Da kan du «sitte nedpå berget og se 
utover havet» og føle at livet er «en smak 
av honning», slik flere sommerlåter sier i 
sine tekster.

Drømmer du om en slik sommer-idyll 
med egen båt?  
Eller lider du bare av et lite snev av den 
berømte 3-fotsyken eller 5-fotsyken?  
Sykdommen alle i båtmiljøet snakker om, 
men neppe kan kureres.

Få ikke slagside i din egen økonomi.  
Stikk innom oss i Sparebanken Sør.
Våre dyktige rådgivere vil gjerne høre om 
din båt-drøm! Kanskje kan drømmen bli 
virkelighet…
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Drømmer du 
om å være  
kaptein på  
egen skute?  

A-BETONG AS 
AKTIV EIENDOMSMEGLING 
ALARM SYSTEMER AS
AMFI KRAGERØ
ARKITEKTHUSET
B-YOUNG
BAMBINI BARNEKLÆR AS
BETONGENTREPRENØR ARILD BENTSEN
BLIKKENSLAGER TARALD JØRGENSEN AS
BO GRØNT ØRVIK PLANTEMARKED
BORTEID SMÅBÅTHAVN AS
BRAVO DESING, SKINNBUA AS
BRØDRENE BRUBAKKEN AS
BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
BYGGMESTERFIRMA EGIL A. MYRSTRAND AS
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT AS
BÅTBYGGER GLENN MARIGÅRD AS
C. E. PONTOPIDAN AS
CARLSEN FRITZØ AS
CHARLES HIIS BLOMSTER
CHIC KRAGERØ AS
CLINIQUE NATALIE
COM2GETHER
COMFORT/HJALLUM AS
DNH AS
DRANGEDAL BILRUTER AS
ELEKTROINSTALLATØR TERJE JØRGENSEN AS
EL-PASO
ENTREPRENØTFIRMA LEIF ØYGARDEN AS
EUROPRIS AS
EVAS HAGE AS
GEORG TVEIT AS
GROMSTAD BIL & BÅT
GS MASKIN AS
H. EVENSEN AS
HAGELAND ØRVIK PLANTESENTER
HENNY NESLAND AS

JERNIA, KRAGERØ
JOBBPROFILERING AS
JOHNNY JENSEN AS
KALINKA TOURS AS
KIWI BRYGGA
KJENDAL EIENDOM AS
KRAGERØ AUTO AS
KRAGERØ BRØNNBORRING AS
KRAGERØ ELEKTRISKE AS
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS
KRAGERØ GLASS & RAMME AS
KRAGERØ KJØKKENSENTER AS
KRAGERØ SEPTIKK SERVICE AS
KRAGERØ SJØMAT AS
KRAGERØ SJØTJENESTER AS
KRAGERØSNEKKEREN
KRAGERØ SPORTELL
KRAGERØ TAXI AS
KRUSE SMITH AS
KYSTBOKHANDELEN
KYSTENTREPRENØREN AS
LEIF ØYGAARDEN AS
LIANE INVEST AS 
MARINA SERVICE AS
M-DESIGN “SOLEN EIENDOM AS
MAXBO FOSSEN TRELAST AS 
MIKKELSEN KRAN OG TRANSPORT AS
MONTASJE BYGG AS
MR. PAULSEN AS
NAPER KRAGERØ AS
NEDENOM & HJEM
NIKITA V/TORUNN HIHN
NORSK GJENNVINNG AS
NYBERG GÅRDEN AS
OTIKER VESTØL AS
PRIVATMEGLEREN
RAFINIQUE

REMA 1000
ROSA LUXEMBURG 
SANDTANGEN BRUK AS
SANNIDAL BILVERKSTAD AS
SANNIDAL LIFT SERVICE
STATOIL KALSTAD
SIVILARKITITEKT SIGURD BOTHNER
SKAGERAK SEA SERVICE AS
SKAGERAK TREPLEIE AS
SKJÆRGÅRDSMALERENE AS
SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS
SNEKKER ANDRES OLSEN
SOLBEKK MØBLER AS
SPAR KRAGERØ SENTRUM AS
SPATEC MASSASJEBAD AS
SPORT 1 AS
STEINTRANSPORT AS
STILK AS
STOPP EN HALV
SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT AS
SØSKNENE SNØAAS TRANSPORT AS
TASTY AS
TAXIBÅTEN LANGØY AS
TAXIBÅTEN RUNAR LARSEN   
THORE ABRAHAMSEN
TOR MARKUSSEN AS
TORLEIF VIKRE FLUER
TØMRERMESTER OLE WAASJØ AS
VADFOSS TRANSPORT OG MASKIN AS
VESTMAR RØR AS
ÆRLIGE OG EKTE PØLSER

Takk  for bidrag fra  forretninger og  bedrifter
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