BIB§.AG: Hyttefareningens leder

LEDERDU0:

Fred Gjerløu ftfl vensfrd og Rolf A. l-lauge er
henholdsvis nesflederog leder i Fredrikstad Hyttefarening. De
represenferer hytteeierne i la ndets største sjøhyttekam mune.
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Rolf A. llauge peker på Kiwi
t/esfirilen sor* et gadt eksempelpd hya hyfte ne bidrrsr m*d i
lokatsamfunnet. Kiwi Vesfkflens Tomara Hutlt oE Hans-Erik
Andersen, på bildet, kunne i fiar fortelle om et økende salg år far år.
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*{ytter hidrar
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millioner til §okæt*
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Rolf A.l-lauge,lederi

Fredrikstad hytteforenlng" tror ikke politikerne
er [<!ar over hvon n'lye
hyttene betyr for naeringsllvet i konnmunen. Forenimgens beregn§nger viser
at hyttefolket legger igjen
rninst 25O rnil!ioner
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Med 4.380 hytter 2019 er
Fredrikstad landets største sjøhlttekommune, foran Hvaler
med sine 4.326.
Hyttene er riktignok fordelt
over et stØre område i Fredrik-

stad. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Hva.ler 48 hytter per
kvadratkilometer (det er flest i
iandet) mot Fredrikstads 15,4.
Sarpsborg hLar 2.774 hytter,
Haiden r.A+Z cg Råde SZ:.
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- Hyttene og brukerne får ikke
den oppmerksomheten de for-
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tjener, mener Hauge, $om
minner om at hyttene i Fredrikstad sørger for en rekke arbeidsplasser i lokalsamfirnnet.
Det økonomiske bidraget øker
i takt med at l"ryttene blir stadig
mer brukt, hele året"
- Mange av oss bruker hyttene også om rrilteren, sier Hauge, som. selv har h54te ved Øyenkilen. For det iokale næringslivet }:etyr rner bn:k oppdrag oc inntekter ireie året"

Flere forretninger melder om
rekordøkning.
- Et godt eksempel er Kiwi
Vestkilen, som harhatt økende

omsetning etter flyftingen fra
Møklegård. lier står hytteeierne for en belydelig del av årsornsetningen, sier Ha-lrge"
nled innlagt va"nn og avløp

og vinterisolasjon har antall
hltfeovernafiinger økt krafiig
de siste årene. llauge bruker
selv hytta store deler arr året,
og bam og barnebarn trives
ved Øyenkilen.

Hytteforeningen vil være en
aktiv medspilier i arealbruken i
Fredrikstad. Foreningen har
søkt kommnneri t:rrr pengel til
en analyse orn hynenes bidrag

til næringslivet.

§tørre medv§rl«nielg
Rolf Å. Hauge mener hptene
fikk for liten oppmerksomhet i

Fredrikstads arealplan fra i
flor. Søkelyset ble satt på fcrrtetting i sentlxm og hvor mange boliger som det var mulig å
bygge" Hyfteforeningen minner om at foiketallet i Fredrikstad øker rned ts-zo.oOo perS(}ner {]m sornlIlarefi.
- Dette be§r sv"ær[ rnye for
den iokale ha;rdei og næringsliv ssm snekkere, rørleggere og
eiektrikere. Vi skal heller ikke

glemme entrepreri-ører, nrar!
naer cg bårsalglverk;teder og
transport" Restauranter ag i<irfeer fylles opp åv kiøpeslerkr «
[urister» sr;m legge] igjr.n niys
penger.

