
22.10.2014 – MØTE I LILLESAND RÅDHUS VEDR. TOLLBODEN 
I BREKKESTØ – REFERAT. 
 

1. Generelt 
På seminaret Uthavn 2014 hadde Brekkestø Vel et møte med ordføreren i 
Lillesand, Arne Thomassen, og Jo van der Eynden. Vi ble der enige om et møte 
senere i høst for å drøfte «veien videre» i denne saken.  
 

2. Bakgrunnen for møte 
Brekkestø Vel har siden våren 2013 sendt brever til TD og RA om bl.a. 
reetablering av låven og sjøbua og senest våren 2014 bedt om et møte med RA for 
å drøfte saken.  Helt fra vi startet prosessen har vi hatt den formening at Lillesand 
kommune burde engasjere seg i saken. Dette er også tilkjennegitt i brevene som 
nevnt ovenfor. 
 

3. Møtedeltakere 
Det møtte tre repr. fra Brekkestø Vel, Aud Landstad, Ingrid Sturk og 
undertegnede. Dessuten møtte Arne Thomassen, Jo van der Eynden og Else 
Rønnevig.  
 

4. Beslutning 
Det ble besluttet å nedsette en uavhengig arbeidsgruppe (prosjektgruppe) som 
foreløpig skal bestå av Aud Landstad og undertegnede fra Brekkestø Vel.  Videre 
Jo van der Eynden og som repr. fra kommunen ble Magne Haugen (adm.) og 
Cecilie Knibe Hansen (politiker) nevnt som mulige kandidater.  Ingvild Paulsen 
fra Aust Agder Fylkeskommune ble trukket frem som en aktuell kandidat. Noen 
forhold knyttet til habilitet og villighet må først avklares.  Else Rønnevig var villig 
til å inngå i en referansegruppe. Johan Kloster vil bli forespurt om det samme.  
Det ble videre bestemt at saken skal fremmes for bystyret.  Aud Landstad var 
villig til å forberede saken til dette formålet. Forslaget fra henne blir sendt til 
møtedeltakerne for kommentarer før det sendes til ordføreren. 
 

5. Prosjektets innhold og form 
Møtedeltakerne diskuterte mulig form og innhold for prosjektet. I stikkordsform 
kan nevnes fortløpende: 

 Organisasjonsform/Driftsform. Offentlig og privat samarbeid. Stiftelse? 
 Lage prospekt  
 At det stilles noen midler til rådighet for nødvendige tjenester og arbeid i 

prosjektarbeidet 
 Historisk forankring. 
 Antikvariske myndigheter med på laget 
 Området må åpnes for allmennheten 
 Kompetansesenter for Uthavner 
 Kystkultursenter 
 Knutepunkt for Tollvesenets historie i Uthavnene? 
 Grendehus 
 Seminar- og kursvirksomhet 
 Galleri og Museum/Utstillinger og andre arrangementer 



 Samarbeid/Driftsform med stiftelsen Saltholmen Fyr og andre naturlige 
samarbeidspartnere som Lillesand Museum, Lillesand historielag, o.a. 

 I forbindelse med evt. reetablering være opplæringssenter for gammel 
byggeskikk. 

 
 

Olaf T. Tønnessen 
Referent 

 
 

 
 
 

 
 


