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Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2015/2016
Korttidsparkering ved Kiletegnen
Styret bør følge opp intensjonene i årsmeldingen av 2014/15 som skal gi mulighet for
parkeringsplasser for allmenheten mellom gammel og ny fylkesvei ved Kiletegnen.
Likeså at skiltplanen for Brekkestø og Brekkestøsletta blir gjennomført. Det er spesielt
viktig for prosjektet at parkeringsforbud for hele Brekkestøsletta innføres samtidig med
et parkeringstilbud innføres. Det har vært en god dialog både med kommunen og
grunneierne om saken hittil – noe som bør videreføres.
«Informasjonssenter for de Sørlandske uthavner i Brekkestø.»
Det henvises til årsmeldingen av 2014/15 om utviklingen i saken det siste året. Styret
(flertallet) 2014/15 ønsker at arbeidet med planene skal fortsette og håper årsmøtets
flertall i 2015 vil sørge for at så skjer. Utkast nr. 1 er grunnlaget som arbeidsgruppen nå
bygger sitt videre arbeid på. Neste trinn blir å dokumentere anlegget. Det arbeidet vil
ikke bli videreført før en har kommet videre med saken eller at arbeidsgruppen mener
det er nødvendig for å få til en utvikling videre. Finansiering, drift og vedlikehold er
forhold som må utredes på et senere tidspunkt og som verken styret eller arbeidsgruppen kan svare på nå.
Flytebrygga.
Kommunen har nettopp gitt dispensasjon for at flytebrygga kan benyttes ved
allmenningen i Brekkestø for en periode av 5 år, 2. måneder hvert år. Eieren og driveren
av butikken har inngått leieavtale med eieren for det samme tidsrommet.
Det skulle således ikke være grunn for vellet til å foreta seg noe vedr. brygga i
inneværende periode.
Dugnad og brannøvelse.
En felles innsats for å holde Brekkestø presentabelt er en viktig aktivitet som
tradisjonelt utføres hvert år og som vil fortsette i 2016. 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 sirene for varsling ved
brann. Det nye styret bør vurdere om Brekkestø Vel bør ta kostnadene med dette? Vi vil
også jevnlig etterspørre status for brannvernplanene for uthavnene som er under
utredning. Vi har nå en positiv dialog med brannvesenet i Lillesand. Vi viser for øvrig til
årsmeldingen 2014/15 om detaljene rundt dette spørsmålet. Det nye styret bør vurdere
om en subsidieordning fra vellet er aktuell i forbindelse med planene?
Nye regler for utleie av båtplasser.
Det er fire forslag til endring av utleiereglene av båtplasser på Langbrygga. Detaljene i
forslagene er det redegjort for i årsmeldingen. De forslagene som får flest stemmer på
årsmøte 2015 må således bygges inn i eksisterende regelverk og skal gjøres gjeldende
fra 31.12.2016.
Benker og sitteplasser
I henhold til årsmeldingen for 2014/15 ønsker vellet å sette opp to benker ved
Dampskipsbrygga og to på Skipsheia. Dette arbeidet bør videreføres i 2015/16.
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Aktivitetsplassen
Det er foreslått utvidelse av aktivitetsplassen med ytterligere to lekeapparater. Styret
2014/15 har noe ulikt syn på hvordan en bør definere området, men utgangspunktet for
tiltakene som hittil er utført var at dette skulle være en aktivitetsplass og ikke lekeplass?
Styret av 2014/2015 overlater til det nye styret å vurdere den videre utvikling av
området.
Rydding på Skipsheia
Arbeidet med å få fjernet trær og vegetasjon som hindrer utsikt på Skipsheia bør
fortsette og styret anmoder om støtte fra årsmøte om et nødvendig beløp til formålet.
Oppankring i indre havn
I 2015/16 bør det fortsatt arbeides med planene for bedre skilting mot ankring på indre
havn. Vi viser til årsmeldingen 2014/15 om hva Brekkestø Vel foreslår for å gjøre
skiltingen mer synlig.
Fiber
Arbeidet med fiber og internett til Brekkestø er det redegjort for i årsmeldingen
2014/15. Det nye styret bør ha en dialog med kommunen for å følge opp planene og for
å holde seg informert om utviklingen i saken
Gatefest og juletretenning.
Den tradisjonelle gatefesten i juni er et fint sosialt innslag i Brekkestø og bør
gjennomføres også i 2016. Det samme bør også gjøres gjeldende for juletretenning på
Torvet i desember.
Brekkestø, 7.7.2015
Olaf T. Tønnessen
Leder/Brekkestø Vel

