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Brøtsø må
rykke frem
i køen!

Strekningen fra Ormelet
på Tjøme til Lagmannsund på
Hvasser er en av de mest trafikkfarlige i Færder kommune.
Denne delen av fylkesvei 308,

Øyene
på 3.200 meter, har flere uoversiktlige kurver, bakketopper og
svært trange passasjer. Det er
en enorm trafikkbelastning i
sommermånedene.
Dette har toppet seg gjennom
det siste året med dagsutflukter
til Hvasser hver eneste helg fra
hele Tønsberg-området på
grunn av pandemien.
Trafikkforholdene handler
ikke om hvor mange som bor på
Brøtsø, men at strekket mellom
Tjøme og Hvasser først og

Tre franskmenn i minihus og hytte i Flekkenveien

– Vi trengte erfarne me
For ikke lenge siden
kom det et minihus til
en hageflekk i den
nokså skarpe svingen
i Flekkenveien på
Tjøme. Ved siden av
sto det en kassebil
med franske bilskilt. Her er historien
bak.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

På nabotomta ligger nemlig huset hvor Kristian Edland med
familie har bodd de siste fire
årene. Edland er én av eierne av
Vestfold Minihus, og han hadde
fortalt at han ventet på en nyansatt franskmann. Øyenes
mann ante en sammenheng.
Og ikke bare var franskmannen kommet. Da Øyene gikk
inn i saken, var det nettopp
dukket opp to franskmenn til.
De skulle også jobbe for Vestfold Minihus.
Som i alle mysterier har dette
en forklaring. Men den er nokså
innfløkt.
Det begynte med at minihusfabrikken, som nå holder til på
Ramdal, opplevde stor vekst i
sitt første driftsår.

Fra to til ni på et drøyt år
– Vi trodde aldri vi skulle bli
mer enn to medarbeidere. Nå
var vi seks, og trengte flere folk.
Da dumpet det inn en e-post fra
en fransk minihusbygger. Yohann Le Roy hadde lyst på utfordringer og hadde sendt epost til minihus-produsenter i
en rekke land, forteller Kristian
Edland
Han og hans medgründer Ole
Brien så at her var det et potensial.
Yohann var ikke bare minihusbygger. Han er også møbelsnekker. Det passer godt til de
mange detaljene i et minihus.
Det var ikke tvil: Yohann fikk
jobben. Og han kom til Holtane
med sitt selvbygde minihus på
slep. Der hadde han nettopp
fullført karantenen da Øyene
var på besøk.
Dagen før var det ankommet
to franskmenn til. Også de med
snekkerkompetanse. De hadde
vært henholdsvis tre uker og

SNEKKERLAGET: Det blir sterkt innslag av snekkere i Flekkenveien i tiden fremover. Arbeidsgiver Kristian Edland (t.v.), Yohann Le Roy,
François David og Bastien Morillon. Her står de foran minihuset Yohann Le Roy hadde bygget hjemme i Cernay-la-Ville før han la ut på ferden til
Tjøme. FOTO: Sven Otto Rømcke
seks måneder i Norge, så her var
karantenen godt tilbakelagt.
De to var fra samme område i
Frankrike, men de møttes, av
alle steder, i Tromsø. Begge var
også på reise i Europa for å oppleve noe annet. Turen skulle
begge finansiere med småjob-

ber, gjerne som snekker, underveis.

Funnet i Ås
Bastien Morillon har sin argentinske kjæreste som chef på et
hotell i Tromsø. Men de to snekkerne bestemte seg for å fortset-

te ferden nedover i landet. I Ås
fant de en kunde som hadde
kjøpt et minihusskall av Kristian
Edlands firma. Planen var å innrede det selv. Men da to franske
snekkere kom rekende, ble det
til at de fikk oppgaven.
Kunden sendte bilder og vi-

deo av hva de to franskmennene hadde utført i huset hennes.
Det Edland så, imponerte ham.
Så i den midlertidig ledige hytta, der det franske minihuset
allerede står på plenen, bor det
nå to franskmenn til. Og Yohann har fått naboer med sam-

Øyene
fremst brukes av mange myke
trafikanter som ikke bor på
Brøtsø, både gående og syklende. Det handler også om sikkerhet for nyttekjøretøy som busser og varetransport og privatbiler.
Det er stadig nestenulykker,
men det burde kanskje ikke
være nødvendig med alvorlige
ulykker før politikerne våkner?
I 2016 sto det i Tønsbergs
Blad: – Nå får Brøtsø gang- og
sykkelvei!

Året etter svarte Torgeir Bettum i Færder kommune til avisen Øyene på spørsmål om skolebarns farlige ferd til nærmeste busstopp på Brøtsø: – Det
kommer gang- og sykkelvei,
men dere må vente.
Han kunne også fortelle at saken var «spilt inn i bypakka
Tønsberg» for deres gs-veinett.
I
«Trafikksikkerhetsplan
2020-23» for Færder kommune
har «noen» uforståelig nok prioritert Brøtsø på andre plass et-

ter en rekke andre traseer i Færder med førsteprioritet.
Strekningen er prioritert
sammen med Dalsveien, Engø
og Medø, som er oversiktlige og
rette veistrekninger med et helt
annet farenivå.
Nå må fylket og Færder ta et
særlig ansvar for å få til et spleiselag for prioritering av den farlige Brøtsø-strekningen.
Dette tiltaket har ikke noe i
«sykkelpakka for Tønsberg» å
gjøre, og Færder kommune må i

edarbeidere
Her kan du bli
bedre kjent med de
tre franskmennene
■■ YOHANN LE ROY (29)
Er fra Cernayla-Ville, en
kommune
i Yvelines
i regionen
Île-de-France.
Han begynte
i snekkerlære
som femtenåring og har bygget
både trapper vinduer og møbler.
Da han var 18 år gammel, jobbet
han ett år i Norge og han har
alltid ønsket seg tilbake. Han
har hatt arbeidsopphold i SørAmerika og i Sveits, og de siste
tre årene var han ansatt hos et
fransk firma hvor han var med
på å utvikle en minihusløsning.
Da ville han ut i verden og
gjerne til Norge. Han bygget
sitt eget minihus, som nå står i
Flekkenveien, og nylig var han
i gang med arbeid hos Vestfold
minihus. På grunn av koronaen
ble reisen litt komplisert. Men
en fransk minihussnekker gir
seg ikke så lett.
■■ BASTIEN MORILLON (28)

Er fra Bretagne,
som er en
region nordvest
i det sentrale
Frankrike. Han
er ingeniør og
arbeidet som
prosjektleder
Frankrike, men
ville gjerne ut i verden. De
senere årene har han tilbrakt i
Sør-Amerika, Asia, Oseania og
nå Skandinavia. I Japan lærte
han å arbeide med tre. Det er
derfra han har sin inspirasjon
som snekker. Og det førte
til jobber I New Zealand,
Singapore, og nå sist Sverige
(Gotland) og Tromsø.

me språk.
Da Øyene var på besøk, var
det mindre enn ett døgn siden
de to møtte den ene. Det var
åpenbart at kjemien stemte fra
første dag. Alt så ut til å stemme.
– Vi var på jakt etter medar-
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beidere med kreativitet og erfaring, og det har vi funnet hos
disse tre spennende franskmennene, sier Kristian Edland.
Vestfold Minihus er hele tiden
opptatt av å utvikle minihusene som idé og produkt.

■■ FRANÇOIS DAVID (38)
Er også fra
Bretagne. Også
han jobbet
som ingeniør I
Frankrike. Men
så ville han ha
et sabbatsår
og la ut på
reise fra Bretagne til Tromsø
i sin lille varebil. Han sier at
han alltid har vært opptatt av
trearbeid og design. Og han
har hatt stor glede av at han
hjemme på familiegården i
Bretagne fikk mulighet til å
prøve seg innenfor mange
håndverksfag. Før han kom til
Tromsø og møtte landsmannen
Bastien Morillon, jobbet han
som snekker for en familie med
reindriftssamer.

sin trafikksikkerhetsplan løfte
Brøtsø fra den uansvarlige andreplassen til førsteprioritet! Vi
er i starten av planperioden, og
det er god tid til å revidere prioriteringene.
Dette er det minste vi må forvente at de kommunepolitikerne som vi har stemt inn her ute
fra de ytterste øyene i kommunen går fullt og helt inn for. Nå.
Ole Rikard Høisæther
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Leserbrev: Ole Rikard
Høisæther skriver om
trafikksikkerhet.
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