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Samme gjelder denne
For øvrig bør saken opp i formannskapet som en forespørsel om støtte
Astrid

Fra: Per Fronth [mailto:perfronth@gmail.com]
Sendt: 8. august 2016 16:34
Til: Astrid Margrethe Hilde
Kopi: Arvid Grundekjøn; Johnsen, Arne Johan; Per Christian Nygård
Emne: Fra Per Fronth / Prosjekt Brygge på Kjevik Flyplass

Hei Astrid Margrethe,
Takk for hyggelig møte under Sjekteracet i Ny-Hellesund i juli.
Håper det har vært en flott sommer for deg og familien.
Jeg nevnte for deg et morsomt prosjekt som jeg håper kan være av interesse for Søgne kommune også å være med på
og bidra til - om enn mest symbolsk:
En ny og ordentlig brygge på vår felles lille internasjonale flyplass Kjevik.
Jeg har som du kanskje vet vært med å etablere Gjestgiveriet Verftet i Ny-Hellesund som en destinasjon i skjærgården,
med både opplevelser og arbeidsplasser for mange.
Selv om ingen har blitt rike av satsningen i havgapet, har Verftet vært med på å berike mange mennesker i de fem årene
det har eksistert.
Og det er vi veldig stolte av.
Kyst og kulturstien er kommet på plass, med et lavterskel-tilbud for fritidsfolk og sjøglade mennesker.
Og i år åpnet du i egen person den nye attraksjonen, klatreveggen på Kapelløya.
Min oppgave for Verftet i tillegg til å skape kunstverk for stedet, har også vært, sammen med de øvrige aktørene, å skape
interesse for Verftet, Ny-Hellesund, Søgne, regionen og dets maritimhistoriske unike posisjon i en moderne tid, gjennom
lokal og nasjonal media, folkemunne og helt ned til Sjekteracet, folkefesten midt på sommeren.
Veldig tidlig argumenterte jeg for å forsøke å få til en ny og ordentlig flytebrygge på Kjevik - for å skape et direkte
forflytningspunkt fra luft til hav - og direkte til Verftet i Ny-Hellesund.
Det skjedde bla gjennom forslag til parksjef Breland i KRS Kommune - bygget på modell for løsning av Kyststien over
Kapelløya hvor økonomien falt på plass ved et samarbeid mellom det offentlige og private midler, inkludert tippemidler.
Resultatet kjenner vi i dag.
Nå har Kristiansand Kommune sett verdien av en slik brygge på Kjevik, for byen og regionen.
Og har bevilget opp til 1.Mill NOK / 50 % til prosjektet hvorav halvparten skal hentes inn av private gavemidler.
Det er besluttet å arbeide mot en brygge med kostnadsramme 1.3Mill NOK - hvorav halvparten 650 K skal dekkes inn av
private.
Jeg har påtatt meg oppgaven av å samle inne disse midlene sammen med lufthavnsjef Arne Johan Johnsen og tidl
ordfører Arvid Grundekjøn ( helt upolitisk i sammenhengen - hytte i Kongshavn)
Pr i dag har jeg lovnader om 390. 000 NOK fra bedrifter som Sparebanken Sør, Dyreparken ( uten strandlinje til havet),
Skeie Gruppen, Rasmussen Gruppen samt en rekke private bedrifter inkludert meg selv som gi 20.000 NOK til prosjektet.
Det hadde vært fantastisk om Søgne Kommune også ser verdien av å koble seg på en slik mulighet. Flyplassen tilhører
oss alle reisende i regionen - dem vi inviterer hit og dem som reiser hjem og forteller om våre kyster og historie - kanskje
til og med ved at de hentes på Kjevik og kjøres rett til Søgnes skjærgård.
Jeg forstår at dette er et skudd på høylys sommerdag, men i min optimisme, tror jeg, at selv etter en folkeavstemning som
bekreftet Søgnes uavhengighet til Kristiansand, så håper jeg det finnes spor av felles interesser likevel. Ihvertfall dem litt
morsomme og utenfor allfarvei.

Det fleste har gitt lovnader om gaver fra 20.000 NOK og opp til 50.000 NOK.
Tror du det ville finnes midler - og deretter politisk vilje - til et slikt prosjekt for Søgne kommune - mest for den positive
symbolske verdien det ville ha.
For Verftet og de arbeidsplassene som er skapt der ute, skjøre som de er, ville det ha positiv betydning.
Jeg kommer også til å ta kontakt med ordfører i Lillesand Kommune.
Legger ved en PDF som illustrerer bedre:
https://www.dropbox.com/s/w5vp1k6o5ja6aa5/Prosjekt.Brygge.KjevikFlyplass.PDF.Skisser.PrivatInitiativ.AG.PF.AJJ.E.pdf?
dl=0
Puuh! Ble lang mail dette, men vanskelig å forfatte seg i korthet.
Håper du har anledning til å lufte det for de rette personer.
Beste hilsnener
Per F

Per Fronth
Olsokkunstner
Stiklestad 2015
Nobel Peace Prize Artist 2009
www.perfronth.com
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Hei Per
Takk for sist . Det var et hyggelig arr. i Ny‐ Hellesund
Vi skal ta saken og din henvendelse opp på neste formannskap så får vi se hva som evt blir bestemt der.
Som du sikkert vet må slike henvendelser til ordfører arkiveres etter arkivloven
Dvs at mailen går inn i arkiv og er underlagt bla off lov om innsyn mv.
Dette til din informasjon.
Mvh
Astrid Hilde
Ordfører
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SKISSE : PROSPEKT & INVITASJON

BRYGGE / KJEVIK FLYPLASS
SPLEISELAGET MELLOM
KRISTIANSAND KOMMUNE & PRIVATE GIVERE

SKISSER
IKKE TIL OFFISIELL BRUK

Brygge / Kjevik Flyplass:

Brygge / Kjevik Flyplass:
Kjære elsker av sjøens gleder,

Nøkkelinformasjon:
Kristiansand Kommune stiller med 50 % av kostnader
- begrenset oppad til 1.000.000 NOK til etablering av ny brygge på Kjevik Flyplass etter eget og private initiativ.
Beløpet vil kunne bli forløst av private gavemidler i forholdet 1: 1 - om målet oppnås.
Budsjett:
1.300.000 NOK totalt
650.000 NOK Private Givere
650.000 NOK Kristiansand Kommune
Drift: Bryggen vil eies og driftes av Kristiansand Kommune.
Bryggen:
Flytebrygge i betong: 2 stk av 40 meter montert i en forskøvet T-form
Standard: Lett molo brygge - dimensjonert for stedet.
Tidsramme: Bryggen er tenkt etablert våren 2017.
Bryggen er en gave til byen og regionen; for privatpersoner såvel som næringsdrivende.
Håpet er at bryggen kan gi byen med sin flyplass en ny positiv og attraktiv dimensjon
for fastboende - og ikke minst besøkende gjester.

Initiativtakerne og pådrivere for å forsøke å hente inn privat sektors andel er:
Arvid Grundekjøn / Privatperson / Tidl. ordfører Kristiansand Kommune
Per Fronth / Privatperson / Kunstner / FriTanken / Verftet i Ny-Hellesund
Arne Johan Johnsen / Lufthavnsjef / Kjevik Flyplass
Prosjektet ledes og koordineres av :
Per Christian Nygård og Hans Christian Gram, Kristiansand Kommune.

Denne lille skissen er i ett og samme en enkel presentasjonen og samtidig en invitasjon
til å bli med på et begeistret spleise- og gavelag for nytt bryggeanlegg til maritime Kristiansand by
og vår internasjonale lille flyplass ved sjøen, Kjevik.
Mange sjøglade mennesker har over mange år tenkt tanken at det ville vært fantastisk om
man fikk etablert en sikker, solid og representativ brygge på Kjevik Flyplass, innerst i Topdalsfjorden.
Og mang en reisende har blitt hentet til regionen eller sagt sitt farvel på en skrøpelig brygge
ved flyplassens strandnelliker - og likevel vært bergtatt av møtene med det beste vi har å by på;
havet og vår maritime kulturarv. Reisen fra luft til vann har aldri vært nærmere.
I Venezia, uten sammenlikning forøvrig, men i felleskap en by ved havet, går man direkte fra fly til båt,
og fraktes flere hundre år tilbake i tid gjennom kanalenes mylder.
En annerledes, men likefullt eksotisk sør-skandinavisk versjon kan nå se dagens lys,
her, midt i vår egen skjærgårds park.
Kristiansand Kommune ser nå også verdien og stiller nå midler til disposisjon som forløses om private gaver
møter dem 1:1 til totalbudsjett 1.3 Mill NOK oppnås - dvs 650.000 NOK.
Vi håper mange ser verdien av å få etablert en brygge på Kjevik, en gave til folket til glede for alle,
og en presang til alle dem vi inviterer hit.
Dette prosjektet må settes på kontoen for de gøye ting i livet.
Vi håper også at bryggen vil kunne være en bidragsyter til flere aktører som henter sin inntjening av sjøen,
innenfor både sjørelatert næringsliv og turisme.
Vi tror også at den i sin enkle form vil gi tilbake langt mer enn den koster
og bli en ørliten stolthet for regionen, i 80 meters flytende lengde - og hele 150 meter bryggeplass.
Tanken er å skape en gavepakke, fra privatpersoner og næringsliv, som svar på utfordringen fra Kristiansand
Kommune - og sammen realisere et flott fortøyningsfeste for hele Sørlandet.
Her tenker vi oss at gave-struktureringen bør fordeles på hovedsponsorater ( 50 NOK ++) deretter et nivå på
feks 20 - 30 K for bedrifter / enkeltmannsforetak / privatpersoner.
Det vil bli etablert en plakett ved bryggen med navneliste for givere
- selvfølgelig med mulighet for anonymitet.
Pr. 8. Aug 2016 er det tegnet lovnad om i underkant 390.000 NOK av de nødvendige 650.000 NOK på privat
side - et bilde på et allerede flott engasjement så langt.
Med vennlig hilsen
Arvid Grundekjøn / Per Fronth / Arve Johan Johnsen
email: perfronth@gmail.com
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