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Tid for gjennomføring 
  
Søknaden om tilskudd til FBB ble sendt kommunen i Mars 2014, og vi fikk positiv 
godkjenning i begynnelsen av Mai. Dette var en rask tilbakemelding. 
Alle involverte aktører fikk i begynnelsen av mai tilbakemelding på gjennomføring og at 
de skulle være klare 21. Juni. 
  
 
 

Kommunens tilskudd fra omstillingsmidlene 
  
Det ville ikke vært gjennomført noe FBB uten tilskudd fra omstillingsmidlene til Hurum 
Kommune. Dette var den avgjørende faktoren for å gjennomføre. 
  
 
 

Aktørene i FBB 
  
For å skape den rette miksen i en bazar må sammensetningen av aktørene være riktig. 
Matfaktoren i en bazar må være basen, og alt annet er et tilskudd. Med det 
utgangspunktet ble runden på hele Hurumlandet tatt. Flere næringer fra Hurumlandet 
ønsket ikke å delta fordi det medførte for mye jobb, men tross dette var over 50% av 
bazarens aktører lokale. 
  
Hurum kraft ved Nilsen har vært sponsor på energi gjennom hele perioden. 
Filtvet Vannverk har hjulpet til og fått vanntilførselen i forkant. 
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Hurum eiendomsselskap har stilt deres eiendom til disposisjon samt vært med på å 
opparbeide parkering i Filtvet sentrum, noe som har vært helt uunværlig. 
 
 
 

Målsetningen 
  
Målsetningen til FBB er å tiltrekke oss flere beboere ved å vise at Hurum er stedet å bo 
og å jobbe. At besøkende opplever at Hurum er stedet å satse på, at Hurum er fremtiden 
og at Hurum er en helårs destinasjon. 
  
 
  

Før åpningen av FBB 
  
Det var svært overaskende at prosjektet FBB ble møtt med motstand. Dette fikk 
dessverre en dårlig dominoeffekt blandt ”bygdetrollets” venner. Overaskelsen var også 
stor over turistinformasjonen, både på nett og på trykksaker, over at den store 
happeningen på Hurum 2014, nemlig FBB, ikke fikk noen nevneverdig spalteplass eller 
utdypning.  
  
 

Markedsføringen av FBB 
  
FBB har fikk sin facebook side i samme momentet som kommunen aksepterte prosjektet. 
Vi har nå i underkant av 1000 likes. Siden oppdateres jevnlig. 
40 plakater er blitt hengt opp rundt oslofjorden og på Hurumhalvøya. 
Samtlige Velforeninger fikk info på mail om bazaren. 
RHA har hatt en artikkel både på nett og i avis. 
DT hadde en flott dobbeltside på trykk, og på nett. 
Aftenposten har skrevet to artikler på trykk, og på nett. En i forkant av FBB som skapte 
forventninger, noe som helt klart ga resultater. 
Dagsavisen Fremtiden hadde en artikkel på nett og i avis. 
Signalen har gjort en flott sak på FBB, som de vil bruke neste år også. 
Norsk ukeblad lagde en hyggelig liten sommer sak. 
Og jungeltelegrafen har vært ivrig. 
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FBB Vertinne 

  
FBB vertinne har kontinuerlig ønsket alle besøkende fra båten og andre velkommen til 
Hurum. Samtidig har vertinnen sørget for god gjennomføring, samarbeid, entusiasme og 
motivasjon blant aktørene i bazaren. Vertinnen har også fra første stund vært med på å 
skape den unike atmosfæren som har vært påpekt så mange ganger gjennom hele 
perioden. FBB vertinne har vært en kordinator og en klar og tydelig leder. 
  
 
 

Wow faktoren 
  
Konseptet FBB er 150% HELHETLIG. Ved å beskrive bazaren som helhetlig mener vi at 
bazaren har ett utrykk utad. Hver ”stand” er lik i utrykk, alle har samme forkler, poser og 
prislapper med det samme budskapet. Ingen av standene promoterer seg selv, alle 
sammen promoterer FBB og Hurum. Det er en stor WOW faktor. 
Kvaliteten og profesjonalisme i FBB er også en stor WOW faktor. 
Rutebåten til Filtvet Brygge som havner midt i FBB, hvor bryggevertinnen står å ønsker 
folk velkommen, er en stor WOW faktor. Dette er noe besøkende virkelig snakker om. 
”Vi ble ønsket velkommen til Hurum. WOW!” 
En unik opplevelse. 
 
 
  

Potensialet i årene fremover 
  
2014 har vært året hvor Filtvet Brygge Bazar sin base og grunnmur er blitt bygget. Basen 
og grunnmuren har fått en solid plattform. Alt er tilrettelagt i årene som kommer for å 
videreutvikle opplevelsen i FBB. Dette er en mulighet som Hurum Kommune bør 
ivareta. Potensialet for å nå nye beboere, næringsliv, turister og andre besøkende er 
enormt. 
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Kriteriene for videre vekst med FFB i årene fremover 
  

• Vi har sett muligheten for å opparbeide ca. 200 parkeringsplasser på den 
kommunale grunnen mellom helsetunet og helseboligene på Filtvet som vil 
erstatte årets provisoriske plasser i sin helhet. Det er en avgjørende faktor for FBB 
i årene fremover at det forblir gode parkerings muligheter, slik det har vert i 
2014. 

  

• Filtvets brygge dekke må asfalteres eller betoneres, samt opparbeides med solid 
støtte under, slik at det holder i mange år fremover. Dette ønsker vi for å ha et 
dekke som er inkluderende for alle da vi har hatt mange besøkende i rullestol, 
gåstoler, barnevogner, samt at det vil bli lettere å holde alt rent. Det bør 
muligens lages på en slik måte at det blir drenering i dekket. 

  

• Fremtidig øøkonomisk støtte fra omstillingsmidlene i kommunen og 
fylkeskommunen eller andre, vil være avgjørende. FBB bør organiseres som et 
eget selskap, slik at det blir ryddighet rundt økonomien og leie forholdene.(Det 
kan være lurt at materialene blir investert i en gang og at gjenbruk er tingen fra år 
til år.) 

  

• Felles målsetning, gjennomføring og godt samarbeid mellom Hurum kommune, 
turist ansvarlig på Hurum, Filtvet Vel og FBB. 
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Egenandelen 
  
Egenandelens bidrag til FBB vil i sin helhet gå tilbake til Filtvet brygge/Filtvet Brygge 
Bazar. Eventuelt finansiering av parkering, bryggedekke, vedlikehold av Filtvet Brygge, 
finansiering av inventar og lignende. 
 
Et forslag til egenandelen kan være slik: 
  
2015 kroner 300,- pr dag pr aktør. 
2016 kroner 500,- pr dag pr aktør 
2017 kroner 700,- pr dag pr aktør 
  
Filtvet Vel/turistinformasjonen i FBB bør også bidra med en egenandel, enten 
tilsvarende alle andre aktører eller provisjonsbasert.  
   
 

Gjennomføringen 
  
Turistinformasjonen på FBB har ikke vært god. Jobben kan ikke gis til et barn eller en 
som ikke har den nødvendige kunnskapen, samt den samme målsettingen som Bazaren 
har i fremtiden. Dette er den viktigste jobben for Hurum og prosjektet. Det å selge 
Hurum krever kunnskap engasjement og et ønske om utvikling av Hurum. Det beste for 
helheten vil være at turistinfoen i fremtiden vil være en del av bazaren og omvent, slik at 
det kun er en stemme, slik at hele bryggen jobber sammen og ikke på hver sin kant. 
 
Oppslutningen på bazaren fra første dag har vært formidabel. Vi har ikke tallmateriale på 
besøkende men at det er flere 1000ner er vi sikker på. FBB har blitt en sosial arena for 
lokale og tilreisende på en helt unik måte. Det morsomme er at bygdetrollets venner 
også har blitt en del av FBB faste besøkende, som tilsynelatende ser ut som de koser seg. 
Motstanden deres har lagt seg, noe som igjen fører til at gjennomføringen har vært god. 
  
Samarbeidet internt i bazaren har vært formidabel. 
  
Tilbakemeldingene fra besøkende har vært utelukkende positive. De synes at FBB er et 
positivt tilskudd som de ønsker seg igjen og at hele opplevelsen med båt og bazar har gitt 
Hurum et løft. 
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Målsetningen er oppnådd, selv om det bestandig er rom for forbedringer og større 
ambisjoner for fremtiden. Vi vet at noen av de besøkende har kjøpt seg bolig og vi vet at 
ønsket om det gode liv med å bopel og jobb på Hurum har økt betraktelig med 
opplevelsen fra Hurum. Tiden vil vise om frøet som ble sådd vil blomstre slik vi ønsker, 
vi skal i hvert fall vanne så godt vi kan. Slik at Hurum kan høste. 
  


