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Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2014/2015
Korttidsparkering ved Kiletegnen
Brekkestø Vel vil fortsatt arbeide for en tilfredsstillende løsning av korttidsparkeringen i
Brekkestø. I den forbindelse fokuserer vi inntil videre på en ny parkeringsplass ved
Kiletegnen mellom den gamle- og nye fylkesveien. Dersom det i løpet av høsten 2014
anses som lite realistisk å få dette til, vil vi arbeide for alternativ 2, som dreier seg om
parkering utenfor vegbanen langs vestsiden av fylkesveien fra Kiletegnen til Tolletatens
parkeringsplass på Brekkestøsletta. Begge alternativer bør kunne gi plass til ca. 50 biler.
Ved befaringen tidligere i fjor sammen med vegvesenet og kommunen kom det ingen
innvendinger fra disse etatene til våre planer som er beskrevet i alternativ 2.
Prosjekt nye båtplasser og gjenoppbygging av låve og båtbu.
Saken er behørig gjennomgått i årsmeldingen for 2013/14. Status er at velforeningen
venter på endelig svar på våre brever som ble sendt 17.april 2013. Vi har våren 2014
sendt to brever til Riksantikvaren om saken hvor vi også har bedt om et møte. Det pågår
f.t. et kartleggingsarbeid opp mot ulike kommunale, fylkes-kommunale og statlige
instanser samt i lokale media for å understøtte saken ytterligere. Dette vil i fortsette
med i 2014/15. Styret vil fortløpende vurdere aktuelle strategier og tiltak for å oppnå
resultater i saken.
Flytebrygga.
Vi mener at det er en allmenn oppfatning at flytebrygga er nødvendig for Brekkestø i
sommermånedene. Brygga er utleid til kommunen fra et privat firma. Vi håper denne
ordningen fortsetter. Vi forventer at det blir gitt dispensasjon fra regelen om at eierne
og driverne av brygga må søke hvert annet år om denne ordningen. Velforeningen vil
fortsatt arbeide for at kommunen tar stilling til dette i 2014/2015.
Dugnad og brannøvelse.
Dugnad og er viktig for å holde Brekkestø rent, pent og ryddig. Dette er en tradisjon som
vi vil fortsette med i 2015. Med våre jevnlige øvelser på brannutstyret heves
kompetansen og dermed også brannberedskapen. Vi vil fortsatt arbeide for et ekstra
slangesett ved hydranten på Badstua og en hydrant ved kiosken. Kommunen har så
langt gitt samtykke til at det kan søkes om ekstra brannhydrant ved kiosken, men at
vellet må ta kostnadene. Dette anser vi som lite relevant. Vi vil følge opp våre søknader
til kommunen, KBR og Aust-Agder fylkeskommune vedr. midler til utstyr og tiltak for å
høyne brannberedskapen i uthavna. Vi ønsker også en bedre oppfølgning fra brannvesenet til den årlige treningen. Vi vil også jevnlig etterspørre status for brannvernplanene for uthavnene som er lovet en gjennomgang. Vi har også fått med oss at staten
nylig har bevilget mer penger til dette arbeidet. Vi er nå kommet i en positiv dialog med
brannvesenet i Lillesand som er interessert i et gjensidig samarbeid fremover.
Kulturmidler til aktivitetsplassen.
Vår søknad til Aust-Agder fylkeskommune om refusjon av våre utgifter til Aktivitetsplassen på ca. kr. 250 000,- er avslått uten begrunnelse. Vi vil be om en begrunnelse og
så eventuelt vurdere en ny søknad i 2015.

2

Høyspentledningen ved Naudesund.
Varselskiltene om høyspentledningene er nå kommet på plass på skjærene ved
Naudesund. Vi vil fortsatt purre på AE når det gjelder et system for omkobling av
strømmen ved brudd slik at Brekkestø fortsatt har strøm ved brudd.
Skilting på Brekkestøsletta og i selve Brekkestø.
Saken er behørig belyst i årsmeldingen. Da det ikke har skjedd noe i saken siden våren
2013 da vellet hadde befaring sammen med repr. fra vegvesenet og kommunen, tok vi
kontakt våren 2014 med vegvesenet. Sen saksgang ble begrunnet med stort sykefravær
og stor arbeidsmengde. Dette er svar vi er lite tilfreds med, men vi har grunn til å tro at
det vil bli tatt tak i saken nå slik at Brekkestø kan få denne saken på plass før sommeren
2015.
Nye regler for utleie av båtplasser.
Styret i Brekkestø Vel er nesten i havn med nye utleieregler for utleie av båtplasser ved
Langbrygga. Det er nå enighet i styret om at Brekkestø skal defineres utfra adresser som
har husnr. knyttet til navnet Brekkestø. Det eneste punktet som er uavklart er om de
som allerede har båtplass fortsatt skal være prioritert ved neste tildeling. Forslaget på
årsmøtet 2013 om sommergjestene skal reservers to plasser i et nytt regelverk er det
ingen endring på etter det vi kjenner til og står således ved makt. Styret regner med å
kunne legge ut et omforent forslag på hjemmesiden i løpet av høsten 2014. Dette vil da
være styrets forslag på årsmøte i 2015.
Samarbeid med Lillesand kommune om løpende tiltak.
Som fast post i virksomhetsplanen fremover vil vi sørge for en fortsatt god dialog med
beslutningstakere i kommunen. I denne sammenheng ser vi nytten av å ha god kontakt
med ordføreren og andre ressurspersoner. Likeså også personell som har ansvar for
vedlikehold og drift. Dette har vist seg å være effektivt i forhold til å få våre planer for
Brekkestø gjennomført.

Brekkestø, 8.7.2014
Olaf T. Tønnessen
Leder/Brekkestø Vel

