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       Julehilsen fra Brekkestø Vel 2014 
 

Det fine med Brekkestø Vel er at medlemmene er en blanding 
av fastboende og sommergjester.  Det gjenspeiler samhørighet og 
tradisjon. 
  
 Det som bekymrer oss i styret er om vi når ut til medlemmene 
med den informasjonen vi ønsker å formidle?   Nå i høst fornyet 

vi hjemmesiden og opprettet samtidig en egen facebookside.  Vi har også en lukket del 
bare for medlemmer der.  Det er jo slik at betydningsfulle ting ikke skjer hele tiden. Da 
håper vi bildene herfra kan være til glede i hverdagen og friske opp minner eller se 
hvordan det ser ut her akkurat nå. 
 
Vi holder nå på med å oppdatere medlemsregisteret. Det er spesielt riktige 
mailadresser og tlf.nr. vi prøver å få oversikt over.  Dette er ganske krevende arbeid, 
men vi er kommet godt i gang med jobben.  For at systemet skal fungere er vi avhengig 
av at medlemmene gir oss tilbakemeldinger om adresseendringer. Vær så snill å hjelp 
oss med dette!  Melding om endring kan enkelt gjøres på hjemmesiden eller på mail. 
 
Vi i styret er opptatt av å formidle et budskap om at vi gjør nyttig arbeid og at det er 
verd kontingenten å være medlem.  Vi mener vi arbeider hardt for medlemmenes 
interesser, men er mer usikker på om vi når ut til alle med budskapet? 
 
Når vi går litt tilbake i historien for Brekkestø Vel fra f.eks. 60-tallet var de to store 

sakene å sikre friarealer og å hindre at uthusene på Tollboden 
ble revet. Å skaffe båtplasser for utleie til fastboende og 
sommergjester i Brekkestø var også en meget viktig sak. 
 
På 80-tallet ble vellet reetablert. Vi kan da nevne viktig arbeid 
som ble utført som f.eks. oppføring av «Nye Nødingen» (1989) 
og sanitæranlegget på Damskipsbrygga som ble åpnet i 1991. 
Også avtalen med tollvesenet om bevaring av Utkikken, 
korttidsparkeringen på Brekkestøsletta var viktig arbeid for 
ettertiden. 

                                                                                                                                    
I den senere tid har styret lagt vekt på å bygge allianser i 
kommunen. Spesielt viktig har det gode forholdet til ordføreren 
vært. Å liste opp hva vellet i samarbeid med kommunen har 
oppnådd skal vi ikke gjøre her, men av betydning kan vi nevne 
søppelhåndteringssystemet på Dampskipsbrygga, flytebrygga i 
sommermånedene, opprustning av Allmenningen med 

badestrand, Aktivitetsplassen på Skipsheia, renovering av Nødingen, (2012) maling av 
sjømerkene fra seilskutetiden og nå sist informasjonsskiltene som er kommet på plass. 
 
En effektiv løsning av korttidsparkeringen til Brekkestø er en sak som vellet har hatt 
på sin agenda i nærmere 30 år uten at dette har funnet sin løsning.  Parallelt har vi 
jobbet opp mot kommunen og vegvesenet om en ny skiltplan. Skiltplanen er egentlig 
ferdig, men vegvesenet vil ikke sette den ut i livet før det foreligger et kommunalt tilbud 
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om korttidsparkering for Brekkestø.  Vi har imidlertid fått ordføreren til å si at saken nå 
skal fremmes politisk for bystyret i mars/april.  Det er lovende.  Kanskje det nå kan bli 
en løsning på begge sakene samtidig?   Vi vil holde saken varm fremover – og er 
forsiktige optimister. 
 
Reetablering av låve og sjøbu på Tollboden er en stor og energikrevende sak for 
Brekkestø Vel. Vi henviser til hjemmesiden hvor det er lagt ut relevante dokumenter i 
saken. Brekkestø Vel var i høst invitert til bystyremøte for å informere om saken. 
  
Responsen fra representantene på møtet var overmåte positiv.  Målet for neste møte, den 
3. desember, var å forplikte kommunen til å jobbe for denne saken i en prosjektgruppe 
sammen med Brekkestø Vel.  Det ble dessverre vedtatt på dette møte å sende saken 
tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning?  I flg. ordføreren vil saken bli 
fremmet på nytt.  Vi gir ikke opp, men vil fortsette arbeidet med å involvere kommunen 
for å gi saken større tyngde vis a vis vernemyndighetene og Tolldirektoratet. 
 
Vi mener at flytebrygga er nødvendig for Brekkestø i sommermånedene. Brygga er 
utleid til kommunen fra et privat firma. Firmaet ønsker i utgangspunktet å selge brygga. 
Vi vil gå i en dialog med driverne av butikken og høre om de kan tenke seg å kjøpe den.  
Brekkestø Vel vil da bistå med å få til en avtale med kommunen for at de fortsatt kan 
bringe og hente brygga. Vi vil også prøve å få til en avtale med kommunen slik at vi 
slipper kostbare gebyrer hvert annet år da det må søkes om fornyelse av avtalen. 
 
Forslag til avtale for utleie av båtplassene på Langbrygga er lagt ut på hjemmesiden 
under menyen «Nyheter». Det foreligger tre forslag.  To fra styret og et fra medlemmene. 
 
Vedtektene for Brekkestø Vel er oppdatert og ligger ute i fritekst på hjemmesiden 
under menyen «Vedtekter» 
 

Velkomstskiltet er nå kommet på plass på Bastua. Det er boltet fast til fjellet 
og satt inn i en ramme av ubehandlet jern som vi med tiden håper vil bli mest 
mulig lik omgivelsene. Vi synes det har vært et løft for Brekkestø å få på plass 
bedre informasjon om historien til denne flotte uthavna. 
 

Vi jobber med å få plassert to benker på bryggeområdet, en der informasjonsskiltet 
(Kobberskiltet) vedr. fortøyningsmerkene og pålene er satt opp, og en på platået utenfor 
stabbesteinene på venstre side like før Damskipsbrygga.  Vi ønsker også et par benker 
på to utsiktspunkter oppe på Skipsheia.  Målet er å få dette på plass til våren. 
 
Brannberedskapen i Brekkestø er jo noe som opptar oss alle. De siste årene har vi 
prøvd ulike tilnærmelser med bl.a. søknader om bedre utstyr, brannhydrant ved 
butikken, slangeskap på Bastua og øvelser sammen med brannvesenet, m.m. Siste nytt er 
at det skal byttes ut slanger med større kapasitet.  Vi har fått god kontakt med nye og 
yngre krefter i Lillesand brannvesen.  Det virker lovende. 
 
Et nytt og positivt tiltak i år var juletretenning i Brekkestø som jo har vært behørig 
kommentert på Facebook. Ca. 70 mennesker møtte opp. Det ble servert pepperkake og 
gløgg til de oppmøtte.  Det var Ole Per Hegland som «donerte» juletreet til oss.  Vi takker 
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har for den fine gaven.  Vi er innstilt på at dette skal bli en tradisjon fremover.  Med 
denne begivenheten ønsker vi medlemmer og alle andre: 
 

 
 
 
Brekkestø, 21. desember 2014 
 
 
 
Hilsen Styret i Brekkestø Vel 


