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Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2012/2013 
 

 

Korttidsparkering ved Kiletegnen 

Brekkestø vel vil fortsatt være pådrivere for at denne saken kan bringes vel i 

havn.  Vi har en god dialog med både kommunen og grunneier om saken.  

Velforeningen har interesse i at estetikken for parkeringsområde blir ivaretatt, 

og at parkeringen blir rimelig, og helst gratis.  Vi er også interessert i å få 

båttilhengerne bort fra veien 

 

Prosjekt nye båtplasser. 

Etter styrets oppfatning, er det et voksende behov for båtplasser i Brekkestø. 

En balansert utbygging på friarealet 6/26 er det grunnlaget velforeningen 

ønsker å arbeide etter. Styret ber om full støtte fra årsmøte for at dette 

arbeidet skal fortsette. 

 

Risholmen. 

Brekkestø Vel ser det som uønsket at det dumpes søppel på Risholmen, og vi ber 

om medlemmenes bistand for å bringe denne uvanen til opphør.  Etter anmodning 

fra vellet, har nå kommunen satt opp forbudsskilt mot søppeltømming på stedet. 

 

Dugnad og brannøvelse. 

Den årlige «vårfriseringen» av Brekkestø samt gjennomgang og selvøvelse på 

brannutstyret, vil som vanlig bli gjennomført til våren.  I tillegg vil vi 

gjennomføre en kontroll av utstyret til høsten.  Brekkestø Vel vil gå til innkjøp 

av ytterligere en rull med slanger samt dispenser(e) for å lette håndteringen ved 

utrulling. 

 

Kulturmidler til aktivitetsplassen. 

Vi arbeider med en søknad om støtte fra Aust-Agder fylkeskommune til vellets 

store prosjekt på aktivitetsplassen som kostet oss ca. kr. 350 000,-.  Søknaden 

vil bli fremmet til Kulturavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune i løpet av 

høsten. 

 

Høyspentledningen ved Naudesund. 

Vellet hadde den 29. mai d.å. en befaring i havneområde.  Brev om forslag til 

utforming og plassering av skilt er nylig sendt til AE.  Saken følges opp utover 

høsten. 
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Opplysningstavle med stedsnavnet Brekkestø på motorveien. 

Saken følges opp utover høsten.  Vi vil videre vurdere om et opplysningsskilt som 

angir «severdighet», kan være den den rette angivelse av Brekkestø uthavn. 

 

Flytebrygge. 

Styret i Brekkestø vel ønsker å gå i forhandlinger med eierne og brukerne av 

flytebrygga med siktemål å overta eierskapet.  Vår intensjon er å kunne skaffe 

flere båtplasser for medlemmene. Vi vil inngå bindende avtaler med kommunen 

om henting/flytting, avtaler og tilskudd fra Blindeleieløpet og driverne av 

Brekkestø Landhandel. På samme måte som Langbrygga, må leietakere av 

båtplasser betale årlig leie som fastsettes av årsmøte.  Prisantydning for brygga 

er kr. 90 000,-.  

 

 

 

 

 

 

 

Brekkestø, 10.7.2012 
 
Olaf T. Tønnessen 

Leder/Brekkestø Vel 


