
Referat fra styremøte i Brekkestø vel 7.1.13 

 

Tid:   Mandag 7. januar kl. 18-20 

Sted:   Olaf T. 

Tilstede:  Olaf, Rita, Svein, Trond, Ingrid og Tiril 

 

1. Parkeringsplasser. 

 Det er flertall i styret for at grunneier(ne) og kommunen inngår en avtale for å 

anlegge parkeringsplasser mellom den gamle- og nye fylkesvei ved Kiletegnen.  

Styret har hatt to møter med kommunen v/ordføreren om saken.  Hvilken 

konstruksjon avtalen får, er for tidlig å si. Det som anses mest relevant er en 

langsiktig leieavtale, hvor kommunen betaler en årlig leie for det antall plasser 

som anses nødvendig. Etter de siste signalene styret har fått fra grunneier, skal 

det brukes noe tid på et potensielt forslag fra en entreprenør. Vi er underrettet om 

at en søknad om ikke lenge vil bli sendt Lillesand kommune. 

 Dersom ikke det skulle bli noe av parkeringsplassene ved Kiletegnen, vil styret gå 

inn for at det anlegges parkeringsplasser langs fylkesveien inntil fjellet(vestsiden) 

mellom Kiletegnen og tollvesenets parkeringsplass på Brekkestøsletta. Etter 

styrets vurdering, vil det rent praktisk være enkelt å opparbeide denne. Det er 

mulig at det må tas ut litt steinmasse på ett sted langs denne strekningen.  Etter 

foreløpige beregninger anslåes det plass til ca. 40 kjøretøyer på denne 

strekningen. Noe avhengig av om det blir skråparkering eller parkering i 

lengderetningen. Det kan tyde på at det er tollvesenet som eier grunnen.  Styrets 

syn er at hele veien opp til Stuttiveien burde betraktes som gate, og tilbakeføres 

som kommunal vei, og kommunalt ansvar. Begrunnelsen for dette synet er bl.a. 

nåværende- og planlagt utbygging på denne strekningen. Videre anlagt 

gatebelysning og fortau. Det vil dessuten trolig være lettere å få denne 

intensjonen gjennomført ved å forholde seg til kommunen enn vegvesenet. På 

fylkesvei gjelder det bl.a. andre og strengere regler for denne type tiltak langs vei. 

 

 

2. Båtplasser. 

 Olaf skisserte tanken om videre arbeid med båtplasser ved Tollvesenets 

feriehjem. Det kan anslagsvis være plass til ca. 15-20 små båter her. 

 Det finnes mange muligheter for avskjerming, f.eks.levegg, beplantning etc. 

 I samarbeid med kommunen vil det bli lagt opp til et møte/befaring til våren. Her 

vil følgende aktører bli invitert. 

- Tolldirektøren 

- Aust-Agder fylkeskommune 

- Lillesand kommune 

- Fylkesmannen i Aust-Agder 

- Evt. Riksantikvaren 



 Her er det en intensjon om å jobbe videre for å skaffe flere båtplasser samt 

gjenreisning av sjøbu og låve. Styret har utarbeidet et skriv til formålet.  Dette vil 

bli sendt til aktuelle mottakere, og samordnet med kommunens invitasjon. 

 Hva bygningene skal kunne benyttes til er ikke avgjørende for styret, men aktuelle 

formål kan f.eks. være: 

- Forsamlingshus/Grendehus 

- Kunst og kultur 

- Lager 

 

3. Midler til aktivitetsplassen 

 Svein er ansvarlig for å søke om refusjon av midler til aktivitetsplassen. Det er 

enda ikke gjort noe i den saken. 

 Olaf har skaffet til veie en kostnadsoversikt fra rørlegger Olav Skuggevik. 

 Svein skal sende denne søknaden før pinse. 

 Det kan bli aktuelt å sende søknad til andre instanser? VAR-enheten? 

Barnekultur? 

 

4. Høyspentledning 

 Det har fortsatt ikke kommet svar på siste brev til Agder Energi.  

 Bryteren er montert, men den fjernstyrte bryteren mangler. Den ble lovet på plass 

innen året. Der er dermed på tide å purre på dette. Trond tar seg av dette. 

 Kristen Andersen som eier holmen godtar at skiltet om høyspentledning plasseres 

der. 

 

5. Forhalingsmerker 

 Malingen til forhalingsmerkene står nå i kjelleren til Olaf. Det er Jarle og Inger 

Johanne Mørk har påtatt seg jobben med å male dem opp. Det er mulig at dette 

er en litt for stor jobb for to, og det ble nevnt at dette kunne gjøres på dugnad til 

våren. 

 Fi har oversikten over hvor merkene finnes. 

 

6. Dugnad 

 Det settes opp dato for dugnad i forbindelse med «Rusken- aksjonen» i mai.  

 Det er ønsket en repetisjon på kopling av brannutstyr i påsken. Da er det mange 

til stede i Brekkestø. 

 

7. Skilting vestfra- vegvesenet 

 Rita har kontaktet Vegvesenet angående manglende skilting på E18 vestfra. Det 

er ikke kommet noe videre svar i denne saken. Hun tar kontakt på ny. 

 

8. Skilting i Brekkestø 

 Styret har et ønske om å flytte gatetun- skiltet til området ved snuplassen. Bedre 

merking av snuplassen for buss, og flytting av parkeringsskiltet inn til tollvesenets 

parkeringsplass(hvor vellet disponerer noen plasser) I ettertid er det sendt inn et 

tilleggsforslag om å vurdere oppsatt et nytt skilt ved snuplassen. Forbudsskilt nr. 

306.1 – forbudt for motorvogn.  Underskilt: Gjelder ikke kjøring til eiendommene 



og nødvendig nyttekjøring. I vårt forslag blir det antydet at dette kanskje bare bør 

gjelde i sommermånedene. 

 

9. Retur av overskuddsmidler 

 Ingrid har sendt mail til samtlige bidragsytere til Nødingen- restaureringen. Det er 

ingen av bidragsyterne som ønsker penger i retur. Dette gleder oss, og ansporer 

for videre styrearbeid. 

  

10. Vedtektsendringer 

 Trond/Ingrid skal ta med det som er jobbet med av vedtektsendringer for 

båtplasser til neste styremøte. 

 

11. Eventuelt. 

 Toalettanlegget 

Det er viktig å minne på at kommunen bør åpne toalettet til Kr. 

Himmelfartshelgen. De bør også oppfordres at de ansvarlige tar seg en tur ut dit 

allerede i mars for å sjekke om det er ting som må gjøres før åpningen. 

 

          Ref: Tiril 

 


