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Årsmelding Brekkestø Vel 2018-2019
Styret:
Styret har i 2018-2019 bestått av:
Leder:

Tore Gullaksen

Fastboende

Sekretær:

Pål Friis

Sommergjest

Kasserer:

Rita Torvik

Fastboende

Styremedlem: Aud Landstad

Sommergjest

Styremedlem: Margaret Seterøy

Fastboende

Styremedlem: Tommy Håbestad

Fastboende

Styremedlem: Bjørn Holter

fastboende

Varamedlem: Anne Ma Moe Christensen

Sommergjest

Varamedlem: Ulrik Ibsen Thorsrud

Sommergjest

Styret har hatt 4 styremøter og de ulike styremedlemmene har fulgt opp enkeltsaker.

Arbeidsoppgaver:
Uthavnsenter
Fra arbeidsgruppens leder Olav Trygve Tønnesen har vi fått følgende:

Bakgrunn:
I fylkestinget 19. juni 2018 ble det vedtatt at tinget ønsker en vurdering av muligheten for å etablere
et informasjonssenter for uthavnene i Brekkestø. Det ble satt av kr. 250 000,- til et forprosjekt for et
slikt senter.

Uthavnene i Lillesand kommunes kulturminneplan:
Lillesand kommune har en egen kulturminneplan som ble vedtatt i januar / februar 2019. Uthavnene
er et prioritert satsingsområde i denne planen. Som vedlegg til planen er det en handlingsplan som
igjen skal følges opp i budsjettforhandlingene (fra 2020). Etableringen av kystkultursenter i Brekkestø
er lagt inn i kulturminneplanens handlingsplan.

Organisering:
I forbindelse med forprosjektet er det etablert en regional arbeidsgruppe bestående av Aadne Sollid
fra Aust-Agder fylkeskommune, Hege Martinsen fra Uthavns prosjektet og Magne Haugen fra Lillesand
kommune. Arbeidsgruppa i Brekkestø Vel består uendret. Vi responderer på henvendelser fra den
regionale arbeidsgruppa og gir støtte og lokal veiledning etter behov.

Befaring:
Torsdag, 21. mars 2019 var det en befaring på tollbodeiendommen. Til stede var Aadne Sollid fra fylket,
Magne Haugen fra kommunen og undertegnede samt teknisk ekspertise representert ved Eystein
Greibrokk og Anders Oppegaard. Sistnevnte personer var i Brekkestø, den 4.juni d.å. for å utføre
ytterligere undersøkelser. Tillatelse til befaringene var på forhånd gitt av Toll-direktoratet.

Fremdrift:
I forbindelse med befaringene avventes en tilstandsrapport av grunnmuren til låven. Dersom den er
positiv vil det bli utarbeidet tegninger-/skisser for nytt bygg utført av kompetent arkitektfirma.
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Muntlige og dermed uoffisielle utsagn så langt kan tyde på at rapporten blir positiv hva angår murens
tåleevne, men at en liten del (gjødselkjelleren)må reetableres / forsterkes.
Et viktig element som ble diskutert på befaringen var å få ryddet kulturminne for vegetasjon og spesielt
eføy, som det er mye av på stedet. Eføyen er i ferd med å gjøre skade på muren. Ryddingen vil bli
initiert av den regionale arbeidsgruppa.

Vårdugnad
Som vanlig vårdugnad i Brekkestø, litt rydding, planting og feiing, men i år hadde feiebil vært og gjort
en del av jobben for oss.

Miljøprosjekt
Brekkestø vel har hatt flere miljøtiltak i året som ligger bak oss. Det har vært fortsatt fokus på å
fjerne mink. Her har Peter Wærnes gjort en fin innsats. I tillegg har Lillesand Snorkelklubb tatt opp 46
teiner/spøkelsesutstyr i området utenfor Brekkestø. Vi har fått en detaljert rapport fra dem om hva
som er tatt opp og hvor. Kristiansand dykkerklubb har hatt en aksjon rundt dampskipsbrygga i
Brekkestø og kjørt vekk to tilhengerlass med søppel som de har tatt opp. Mye bildekk og annet
søppel ble fjernet.

Langbrygga
Det er prinsipiell enighet med familien Christiansen om en kompensasjon for å benytte langbrygga
som adkomst. Det er betalt for 2019. Advokat Krabberød har utarbeidet avtale som det er enighet
om i prinsippet, noen detaljer gjenstår før signering.

Renhold av toalett og brygge
Vellet har ansvar for å holde toalett og brygge rent og pent. Det har vært nødvendig å spørre
Lillesand Kommune hvert eneste år om dette, men nå er vi enige om å lage en mer langsiktig avtale,
hvor det er nedfelt at Brekkestø vel får refundert sine utgifter. Denne avtalen er enda ikke på plass.

Kurs i vedlikehold og bygningsvern
Sammen med prosjektet «uthavner i verdensklasse» har Brekkestø vel 27. juni vært praktisk arrangør
for et kurs i vedlikehold og bygningsvern. Det var 16 personer som deltok. Takk til Inger Lise Syversen
for at vi fikk bruke BrekkekjærHaven til dette.

Sosiale arrangement
Også i år har vi hatt eget juletre i Brekkestø. Det var julegrantenning med mange deltakere. Takk til
familien Hegland for juletre og til Tiril, Bjørn og Fredrik og Erica for at juletre kom opp og ble pyntet.
Gatefesten i år ble arrangert 26. juni og samlet over 90 deltakere. Dette er deltaker rekord. Dette er
blitt et veldig populært arrangement som samler både fastboende og en del av de sommergjester
som kommer til Brekkestø tidlig nok. Takk til Tiril og Rita som er arrangementsansvarlige.

Sammenfatning
Dette betyr at vi endelig er kommet i mål med en avtale om langbrygga og at vi har startet med å
rydde i maritimt søppel rundt Brekkestø.

