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Brekkestø vel ber om et 
møte med riksantikva-
ren for å diskutere en 
gjenoppbygging av sjø-
hus og låve ved Tollbo-
den i uthavnen. Velfor-
eningen er også opptatt 
av brannsikkerheten og 
ber KBR om hjelp.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no 

Det er velforeningens leder Olaf 
Trygve Tønnessen som på vegne av 
velforeningen har skrevet brev til 
riksantikvar Jørn Holme med spørs-
mål om Tollvesenets eiendom. Sa-
ken er aktuell ettersom riksantikva-
ren nylig har sendt forslag om fred-
ning av eiendommer i landsverne-
planen for Tollvesenets eiendom-
mer ut på høring. 

To bygninger
Ifølge Tønnessen er Tollboden et 
dominerende og viktig anlegg ved 
sjøfronten. Hovedbygg, samt sjøhus 
og en låve som tilhørte anlegget 
ble fredet i 1923. De to driftsbyg-
ningene ble imidlertid 
revet i 1963. 

– Brekkestø vel gjor-
de en aktiv innsats før 
1963 for å unngå at de 
nevnte driftsbygninger 
ble revet og har lenge 
opplevd rivningen som 
en svekkelse av den his-
torisk sett viktige uthav-
nen. Man har lenge 
hatt et ønske om å re-
etablere bygningene 
slik at bygningsmiljøet 
i uthavnen ble tilbake-
ført til sin opprinnelige karakter. I 
motsetning til andre deler av Kyst-
Norge er driftsbygningene langs 

sjøfronten på Sørlandet i stor grad 
luket ut med årene. Nevnte drifts-
bygninger vil etter vårt syn være et 

historieforsterkende 
element som forklarer 
den mangesidige øko-
nomien knyttet til ut-
havnsmiljøet, skriver 
Tønnessen i brevet til 
riksantikvar Holme. 

Brekkestø vel anmo-
der om et møte med 
riksantikvaren for å 
drøfte hvordan man 
kan gjenopprette anleg-
gets opprinnelige utse-
ende og slik at det sam-
tidig kan være en vitali-

serende faktor for Brekkestø. 
– Til underretning så har Brekke-

stø vel nylig et møte med represen-

tanter for Lillesand kommune om 
saken. Jeg oppfattet en generell 
positiv respons for velforeningens 
initiativ. Ordføreren opplyste å 
kunne slutte seg til innholdet i 
dette brevet og i våre synspunkter. 
Han ville gjerne også delta sammen 
med oss på et eventuelt møte med 
riksantikvaren. Etter vår vurdering 
er dette både tjenlig og ønskelig, 
skriver Olaf T. Tønnessen på vegne 
av velforeningen. 

Brannsikkerhet
Velforeningen er også opptatt av 
brannsikkerheten i uthavnen og 
har kontaktet Kristiansandregionen 
brann og redning (KBR) om dette. 

Velforeningslederen viser til 
samtale med Roy Mikkelsen i KBR 
avdeling Lillesand, hvor det kom 

frem at det skal utarbeides en be-
redskapsplan som inkluderer ut-
havnene. Brekkestø vel mener 
dette er prisverdig, men mener li-
kevel det bør iverksettes noen 
strakstiltak. 

– Som et strakstiltak mener vi 
det er av stor viktighet at en brann-
hydrant ved pumpehuset kommer 
på plass så snart som mulig, skriver 
Tønnessen og viser til at dagens 
situasjon ikke er optimal.

– Det er brannutstyr innelåst i 
pumpehuset ved butikken. En ko-
delås ved siden av døra inneholder 
en nøkkel som gir adkomst til 
brannutstyret på innsiden. Ekstra 
nøkkel befinner seg hos lederen i 
velforeningen og et par steder til. 
Ved brann må vi fjerne kumlokk, 
koble til grenrør og låse opp vann-

låsen nede i kummen. Dette er 
både teknisk og fysisk krevende 
(for amatører) i en krise-situasjon. 
Kummen kan ofte være utilgjenge-
lig vinterstid, forklarer Tønnessen, 
som viser til at velforeningen hvert 
år gjennomfører brannøvelse.

Ifølge Tønnessen finnes det en 
brannhydrant i øvre del av Brekke-
stø, men der mangler det nødven-
dig utstyr for tilkobling. For å bøte 
på dette ønsker han at det bygges 
en liten utstyrsbu i tilknytning til 
hydranten. 

I brannvernplanen mener velfor-
eningen at det vurderes en brann-
hydrant også ved Tollboden. Dette 
begrunnes med avstanden til de to 
øvrige koblingspunktene, den fre-
dete hovedbygningen og den gun-
stige posisisjonen i forhold til en 
potensiell skog- og lyngbrann på 
Skipsheia. 

For ytterlige å høyne beredska-
pen varlser han at velforeningen 
kunne tenke seg to brannøvelser 
per år og gjerne i samarbeid med 
og veiledning av brannstasjonen i 
Lillesand. 

Vil gjenoppbygge  
driftsbygninger

VIL GJENOPPBYGGE: Brekkestø vel vil gjenoppbygge de to bygningene til høyre i bildet som ble revet i 1963. 

Bygningene 
vil være 
historiefor-
sterkende

Olaf T. Tønnessen
Brekkestø Vel

Bellevue vel har besvart kommu-
nens brev om drift og vedlike-
hold av lekeplasser. Ifølge velfor-
eningens leder, Øystein Vellesen, 
er det liten tvil om at kommunen 
er eieren av lekeplassen på Bel-
levue. Han viser til at alle tom-
tene tidligere var bygslet og at 
ingen av naboene kjenner til at 
det skal være andre eiere. 

Velforeningen er positiv til at 
kommunen vil drifte lekeplassen, 
men er også åpne for at velforen-
ingen selv kan fortsette å drifte 
denne dersom kommunen kan 
bidra med økonomiske midler til 
vedlikehold. Det bør ifølge Vel-
lesens brev til kommunen lages 
ny sandkasse og nye benker og 
bord. 

Velforeningen opplyser at man 
har årlige dugnader på lekeplas-
sen og at en person har tatt på 

seg å klippe gresset gjennom 
sommersesongen. 

Barnehage 
før jul 
Både i tjenesteutvalg og for-
mannskap i Birkenes ble det reist 
spørsmål om den nye barneha-
gen som er planlagt bygd ved 
Stoppedalsmyra. Denne skal er-
statte den midlertidige barneha-
gen i Birkenesparken. 

Arbeidet har lenge stått på 
vent på grunn av formaliteter i 
forbindelse med finansiering. Nå 
blir det imidlertid signalisert at 
dette skal være i orden og at opp-
start skal være nært forstående. 
Administrasjonen regner med at 
den nye barnehagen skal være 
klar inneværende kalenderår. 

Vil ha vann
i Stemmen
Bellevue vel har tatt kontakt med 
kommunen etter oppslag i Lille-
sands-Posten om forholdene ved 
Springvannsstemmen. 

– Flere beboere på Bellevue 
har vært i kontakt med underteg-
nede. De er bekymret for at Stem-
men skal tappes ned. Den brukes 
flittig til bading om sommeren og 
til skøyting og lek om vinteren. 
Det vil være skjemmende for det 
flotte området om vannet blir 
tappet ned. Vi håper kommunen 
vil beholde Stemmen slik den all-
tid har vært, skriver velforenings-
leder Øystein Vellesen i sin hen-
vendelse til kommunen. 

Ragnar Langfeldt (H), som 
fremmet forslaget som formann-
skapet og bystyret sluttet seg en-
stemmig til, sier til Lillesands-
Posten at forslaget ivaretar velfor-
eningens ønsker. Også politikerne 
ønsker at Stemmen skal bevares 

slik at friluftsområdet kan brukes 
til bading og skøyting. 

Spurte om
delegasjon
Anders Christiansen (Ap) spurte 
under onsdagens formannskaps-
møte i Birkenes om hvem som 
skulle representere kommunen i 
meklingsmøte ved NVE og hvem 
som hadde plukket ut deltakerne. 

Ordfører Arild Windsland (H) 
kunne fortelle at det var ordfører 
og varaordfører som sammen 
med rådmann Gro Anita Trøan 
og saksbehandler Arild Syvertsen 
som skulle møte og at det var 
ordfører og rådmann som hadde 
satt sammen delegasjonen. 

Odd Gunnar Tveit (Frp) ba 
ordføreren signaliser en positiv 
holdning til vindmøller, mens 
ordføreren nøyde seg med å for-
sikre at han ville forholde seg til 
kommunestyrets vedtak. 

Kommunen er 
lekeplasseier
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