
 

Referat fra styremøte i Brekkestø vel 21.01.2015.  

Tilstede: Olaf, Erica, Kai og Tiril 

 

1. Tollbodsaken 

- Høsten 2014 ble det sendt en forenklet saksfremstilling til kommunen som var ment å 

danne grunnlag for behandling i bystyret den 3. desember 2014. Den ble imidlertid sendt 

tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning.  Saken skal opp igjen i mars - først i 

formannskapet 18. mars og deretter bystyret 25. mars.  

- Vellet ber kommunen om å sette ned en bredt anlagt arbeidsgruppe som kan jobbe 

videre med saken opp mot Tolldirektoratet og Riksantikvaren. 

- Inntil videre er saken stilt i bero. 

- Det er kommet et privat brev fra Erik Holmen, Rita Thorvik og Fredrik Lossius.  De har stilt 

en del spørsmål til styret om Tollbodsaken. (bruk, finansiering, vedlikehold etc.) 

- Forslag til svar ble diskutert på møte.  Endelig svar er sendt til brevskriverne etter først å 

ha vært sendt til høring for hele styret.  Flertallet stiller seg bak innholdet i svarbrevet. 

Erica Fredriksen (styremedlem) er inhabil i saken da hennes mann er en av 

underskriverne av brevet. Brevet har elementer i seg som berører private interesser.  

Innholdet i svarbrevet ble derfor behandlet på slutten av møtet uten Erica til stede.  

 

 

2. Vellets fellesforbund 

- Styret drøftet om vi ser oss tjent med å melde oss inn i Vellenes Fellesforbund. 

- Ved å være medlem er et av tilbudene forsikringsordninger og juridisk bistand, m.m.  

- Det vil bli en ny vurdering på neste styremøte. 

 

3. Parkeringssakens - status 

- Status er nå at det er gitt kommunal tillatelse til å anlegge parkeringsplass ved Kiletegnen 

til ca. 60 parkeringsplasser for allment bruk. 

- Det er planlagt et innledende møte med lederen i planutvalget, Ragnar Langfeldt, hvor 

også Brekkestø Vel er invitert. 

- Vellet vurderer det slik at en 30 år gammel sak nå har muligheter for å bli løst såfremt 

kommunen og grunneiere kommer frem til en avtale.  

- Hvis denne saken blir løst vil det samtidig bli iverksatt en ny skiltplan for Brekkestøsletta 

og Brekkestø. Ref. tidligere sak som er fremmet for kommunen og vegvesenet. (To saker 

kan da bli løst parallelt.) 

 

 

4. Uteleieplasser på Langbrygga 

- Kontraktstid utløper 31.12.2016.  Forslag til nye utleieregler blir fremmet på årsmøte i 

2015. 



 

 

5. Flytebrygga, status 

- Eieren av flytebrygga ønsker å selge denne. Prisforlangende er kr. 50 000,-. 

Anskaffelseskostnaden var etter det vi kjenner til kr. 140 000,-.  På anskaffelses-

tidspunktet gikk Brekkestø Landhandel og Blindeleieløpet inn med tils. Kr. 50 000,-. 

- Driveren av butikken, Per Vik, er positiv til en ordning slik at brygga blir sikret for 

Brekkestø fremover, men ser helst at Brekkestø Vel er eier og at han evt. kan betale en 

årlig leie. 

- Brekkestø Vel kan få en avtale med kommunen om henting og bringing.  

- Eierne av butikken har nylig søkt om fornyelse av tiltaket for 5 år. 

- Brekkestø Vel arbeider nå opp mot kommunen for å få til en enklere saksgang subsidiert 

å slippe behandlingsgebyret.  Dette har ligget på ca. kr. 7000,- hvert annet år. 

 

6. Brannberedskap i Brekkestø 

- Lillesand brannvesen var i 2014 på befaring i Brekkestø for å bli kjent med lokale 

problemstillinger, utstyr, m.m. 

- Det er mulighet nå for bl.a. å få slangemateriell med større kapasitet. 

- I 2014 ble det sendt brev til kommunen, fylkeskommunen og brannvesenet om forslag til 

tiltak. Det er kun brannvesenet vi har hørt noe fra så langt. Brevet følges nå opp av 

styret. 

- Grunneier, Laila Olsen, har gitt vellet tillatelse til å sette opp et slangeskap ved 

brannhydranten på Bastua. 

- Brannvesenet anbefaler at det kommer på plass en sirene i utstyrsboden til varsling i 

tilfelle brann. 

- At vellet skulle koordinere pipefeiing i Brekkestø (Årsmøte 2013) ble avvist på styremøte 

med begrunnelse i at dette må være et privat anliggende. 

- Erica og Kai i styret er ansvarlige for å følge opp saken videre. 

- Det blir ny brannøvelse i forbindelse med dugnaden til våren. 

- Styret har også henvendt til kommunen om fjerning av sjenerende vegetasjon på 

Skipsheia.  Dette vil i så fall også være et brannforebyggende tiltak for Brekkestø. 

 

 

7. Nye benker på Skibsheia og i havna 

- Brekkestø Vel ønsker to benker på utsiktspunkter på Skipsheia. Videre en fastmontert 

benk på veien ut til Damskipsbrygga ved der bronseskiltet er oppsatt og en benk på 

utsiden av stabbesteinene ved Eliesons m/fl. sin brygge. En sprengstein må fjernes ved 

bronseskiltet.  Forespørsel om dette er sendt til kommunen. 

 

 



8. Statue av fiskeren Markus 

- Et medlem har foreslått en markering av Gabriel Scott i Brekkestø. Styret synes det er et 

godt forslag og en liten statue på et egnet sted er kanskje noe å gå for.  Kilden og fiskeren 

Markus har jo etter sigende en forankring her i Brekkestø. Gabriel Scott også, men 

mange på Sørlandet føler samtidig et «eierskap» til han mens fiskeren Markus har «sine 

røtter» forankret i Brekkestø. Det arbeides med en løsning av saken uten kostnader for 

vellet.  

 

      9. Lagerbu på Vrakholmen 

- Eieren av lagerbua på Vrakholmen har kommet med en forespørsel om vellet kan overta 

eieransvaret for den lille hvite bua.  En kan vel hevde at bua har en tilhørighet til fyret og 

miljøet på Ytre havn, men at denne ikke har samme symbolverdi som f. eks. 

Nødingtårnet, varder m.v. Saken blir tatt opp igjen på neste møte.  

 

 

9. Aktivitetsplassen på Skipsheia 

- Det er et ønske fra styremedlemmer om sklie langs fjellet samt en gynge. 

- Styremedlemmene, Erica og Tiril, vil undersøke pris og ut fra dette vurdere om saken må 

legges frem for årsmøte. 

- Undersøke med kommunen om tiltaket er søknadspliktig 

 

 

10. Årsregnskap 

- Årsregnskapet ble lagt frem for styret.  Ingen kommentarer. 

 

11. Eventuelt 

- Vellet har tatt initiativ ovenfor kommunen om rydding på Skipsheia. Enkelte steder 

hindrer gjengroingen havutsikten. Som tidligere nevnt kan det være et godt brann-

forebyggende tiltak også å få fjernet noe vegetasjon på stedet. 

- Det er pekt på hva som kan gjøres for å få flere og bedre søppelkasser rundt butikken. 

Vellet vil ta kontakt med Per Vik (driver av butikken) om saken. 

- Gatebelysningen har i høst og vinter vært mangelfull. Både privatpersoner og vellet har 

vært i kontakt med kommunen og saken er lovet ordnet i løpet av vinteren. (Belysningen 

er kontrollert 20.2.2015 og er nå i orden.) 

 

 

12. Neste styremøte:  8 april kl. 1900 hos Tiril  

 

Referent:  Tiril 


