
 
 

Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2022 – 2023 
 

Vårdugnad	
Gjennomføres i mai måned med medlemmer fra Brekkestø Vel. 

Vask av toaletter og rydding i Brekkestø 
Styret følger opp overfor Lillesand kommune, i forhold til renhold av sanitæranlegget. Avtale dato for 
åpning etc. Brekkestø vel vil igjen overta ansvar for å ansette en person til plukking av søppel og vask 
av Utkikken – evaluere neste år. 

Bidra til et godt miljø 
Styret ønsker å fortsette med å se på ulike tiltak som kan bidra til et godt miljø i Brekkestø, både på 
land og i havn. I havn ønsker vi en ryddeaksjon, gjennomført av Lillesand Snorkleklubb etter 
teiner/spøkelsesutstyr i området utenfor Brekkestø.  På land, med et tett bomiljø, er det viktig å ta 
hensyn til hverandre slik at alle kan trives. Styret vil oppfordre/anmode om at alle skal unngå støy på 
søndager og andre helligdager, ref. naboloven. Styret vil også komme med en oppfordring om å 
holde løse hunder i bånd – jff båndtvang. 

Sosiale aktiviteter 
Styret vil ta initiativ til at de sosiale aktivitetene, Julegrantenning og gatefest fortsetter. 
Sommerfesten vil bli arrangert i juni, rundt skoleslutt. 

Informasjonssenter for Sørlandske uthavner i Brekkestø  
Styret følger opp det arbeidet som arbeidsgruppen gjør og kommer med nødvendige innspill til dette. 
Arbeidsgruppen vil også holde en presentasjon av forprosjektet på årsmøte. 

Utkikken	
Arbeidet med Utkikken vil bli ferdigstilt. 

Oppussing/vedlikehold av sanitæranlegget	
Vi mener at sanitæranlegget trenger en oppussing. Noe har blitt gjennomført, men styret vil følge 
opp videre oppussing av anlegget. Styret vil også følge opp i forhold til utrasing fra fjellet. 

Fortøyningspåler og merker fra seilskutetiden: 
Vi må sjekke om disse trenger vedlikehold (oppmaling). Hvis svaret er ja, må vi søke Kystverket om 
bistand og økonomisk støtte.  

Nødingen:  
Nødingen ble totalrenovert i 2011. Men vi vil sjekke om det trengs noe vedlikehold her. Hvis det er 
nødvendig med vedlikehold, vil styret kontakte Kystverket for bistand og økonomisk støtte. 

  
 


