
 
 

 

Årsmelding Brekkestø Vel 2021-2022  

Styret:  
Styret har i 2021-2022 bestått av:  
Leder: Tommy Håbestad - Fastboende 
Sekretær: Aud Landstad - Sommergjest 
Kasserer: Rita Torvik - Fastboende 
Styremedlem: Siw Christiansen - Sommergjest 
Styremedlem: Grethe Andersen - Fastboende 
 Styremedlem: Bjørn Holter – Fastboende  
Varamedlem: Inger Lise Syversen – Fastboende  
Varamedlem: Ulrik Ibsen Thorsrud - Sommergjest 

 

Styret har hatt 7 styremøter høsten 2021 og våren 2022. Hver og en av styremedlemmene 
har fulgt opp ulike enkeltsaker, fellessaker og sitt eget verv.  

Prosjekter  
 
Vårdugnad  
Som vanlig ble vårdugnaden gjennomført i mai, uken før 17.mai. Oppgavene ble 
svært vel gjennomført og alle ble gjort i løpet av ettermiddag/kvelden. Oppgaver på 
dugnaden var som vanlig rydding av søppel, planting av blomster, feie/spyle gata og 
klipping av gress. I år kom Libir med et tilbud om å sette ut en container til hageavfall, 
som blei stående en ukes tid i Brekkestø.  
Alle samlet seg til felles kaffe og kake i hagen hos Bjørn og Tiril etter dugnaden 
 
Nye vinduer Utkikken 
Nye vinduer til Utkikken er satt inn. Dette har tatt noe lengre tid enn ønsket. Styret 
ønsket å sjekket ut ulike løsninger og priser, som å restaurerer eksisterende vinduer 
eller sette inn vinduer med gamle glass. Grunnet pris valgte vi å gå for nye vinduer, 
med fast karm. Det er satt inn like vinduer som var der tidligere.  
 
Ny nettside 
Nettside er oppdatert og på plass, og blir nå levert av Syse. 
 



 
 
Oppgradering av lekeplassen 
Styret har fikset eksisterende lekeapparater, og har valg å holde lekeplassen på det 
nivået det er i dag.  
 
Miljø  
Brekkestø vel hadde også i 2021, Lillesand Snorkelklubb til å ta opp flere 
teiner/spøkelsesutstyr i området utenfor Brekkestø. Vi har fått en detaljert rapport 
fra dem om hva som er tatt opp og hvor. Vi har oppfordret snorkelklubben til å søke 
på neste års budsjett. 
 
Langbrygga  
Utbetaling i forhold til vedlikeholdsutgifter har blitt gjennomført til Mykland og 
Mogens Nilsen. Christiansen betaler inn, etter avtale, over 20 år. Gjenstår nå 16 år. 
 
Renhold av toalett og brygge 
Lillesand Kommune overtok arbeidsgiver ansvaret for renholder av sanitæranlegget i 
2020 og 2021, grunnet situasjonen rundt covid 19. Styret har igjen tatt ansvaret 
tilbake. Vi har inngått en avtale med Tine i forhold til renhold av sanitæranlegget,  
Utkikken og rydding av stien.  
 
Sosiale arrangement  
Julegrantenning med eget juletre i Brekkestø, ble det også i 2021. Grana ble tent som 
en «endestasjon» på kulturrunden på øya. Svært mange mennesker var tilsted og 
Knut spilte jula inn på trompet. Nok en stor takk til familien Hegland for juletre og til 
Tiril, Bjørn, Kai, med familie, for at juletre kom opp, ble pyntet og ble tatt ned igjen. 
En stor takk til Roald for lån av strøm. 
Gatefesten i år ble en heidundrende fest! Over 50 personer var tilstede 20 juni. Her 
ble det servert deilig buffet, hvor alle hadde tatt med seg en egen rett, samt kaker og 
kaffe. Loddsalget gikk unna og aktivitetsnivået var høyt. En stor takk til Rita og Tiril for 
et vel gjennomført arrangement! 
 
Tollboden  
Oppsummering 2021/22 
Ved Olaf Trygve, Aud Landstad og Inger Lise Syversen. Se vedlegg fra Olaf Trygve. 
Arbeidsgruppen hadde en flott presentasjon av forprosjektet for styret 10.mai. 
Forprosjektet vil også bli presentert for årsmøtet i 2022. 
  
Sammenfatning  
Brekkestø vel har i 2021/22 hatt flere prosjekter på agendaen. Alt fra utbedring av  
Utkikken og lekeplassen, til julegrantenning og rydding av teiner. Vi har også tildelt 



 
 
båtplasser for nye 5 år, samt fått presentert forprosjektet til arbeidsgruppen i 
forbindelse med Tollboden. 
 
 
Vedlegg  
Forprosjekt fra Arbeidsgruppen – v/Olaf Trygve Tønnesen – Tollbodsaken  
 
Innkommende sak til årsmøte 2021 
Styret har ikke fått inn noen innkommende saker. 
 


