
Årsmelding Brekkestø Vel 2020-2021  

Styret:  
Styret har i 2020-2021 bestått av:  
 
Leder: Tommy Håbestad - Fastboende 
Sekretær: Pål Friis - Sommergjest 
Kasserer: Rita Torvik - Fastboende 
Styremedlem: Aud Landstad - Sommergjest 
Styremedlem: Margaret Seterøy - Fastboende 
 Styremedlem: Bjørn Holter – Fastboende  
Varamedlem: Inger Lise Syversen – Fastboende  
Varamedlem: Ulrik Ibsen Thorsrud - Sommergjest 

Styret har hatt 5 styremøter høsten 2020 og våren 2021. Hver og en av styremedlemmene 
har fulgt opp ulike enkeltsaker og sitt eget verv.  

Prosjekter  

Vårdugnad  
På grunn av et varsel om svært dårlig vær på dugnaden, valgte vi i år å avlyse årets 
felles dugnad. Isteden tok hver og en av styrets medlemmer på seg ulike dugnads 
oppgaver, samt at medlemmer fikk tilbud om å melde seg til ulike oppgaver på 
dugnadslisten. Oppgavene ble svært vel gjennomført og alle ble gjort i løpet av få 
dager. 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.  
 
Nye postkasser 
Etter en henvendelse fra Grethe Andersen, angående flere ubrukte postkasser, mye 
rot og et ønske om å rydde opp i postkassestativene på butikken, valgte styret å gå 
inn for å bidra med dugnadsarbeid til utskifting av alle postkassene. Det ble lagt 
lapper i alle postkassene, i løpet av sommeren, hvor de ble oppfordret til å bestille ny 
postkasser og informert om at gamle postkasser ville bli fjernet. Postkassene dekket 
den enkelte selv, og Brekkestø vel hadde ingen utgifter forbundet med utskiftningen. 
Høsten 2020 skiftet vi ut alle postkassene. 
 
Veien til Utkikken/lekeplassen 
Styret har utbedret veien til opp til lekeplassen og Utkikken. Styret falt tilslutt på en 
enkel løsning, med å legge pukk. Arbeidet ble utført av Bjarne Østerøy. Styret håper å 
ha funnet en god løsning, som ivaretar omgivelsene. Kummen opp til lekeplassen må 
holdes ren for småsingel, og vi legger derfor inne en årlig rens, under dugnaden, av 
kummen. 



 
Nye vinduer Utkikken 
Nye vinduer til Utkikken er bestilt. Vinduene vil komme rett over ferien. 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. Det vil bli satt inn like vinduer som er der 
pr i dag, med fast karm. 
 
Ny nettside 
Ny nettside er på plass, og blir levert av Syse. «Lanseringsdato» fortsatt usikker, da dette er 
tidkrevende og utfordrende arbeid. 
 
Oppgradering av lekeplassen 
Styret fikk i oppgave av årsmøte å sjekke ut muligheten for oppgradering av 
lekeplassen. Underveis i prosjektet konkluderte styret med at de kun vil gå inn for å 
fikse eksisterende lekeapparater, og holde lekeplassen på det nivået det er i dag. 
Styret konkluderte med at dette vil bli en for stor kostnad i forhold til bruk, 
vedlikehold og ansvar.  
 
Miljø  
Brekkestø vel hadde også i 2020, 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.  
 
Langbrygga  
Avtalen, som er utarbeidet av Advokat Krabberød, har manglet en signatur, grunnet 
spørsmål om verge. Fullmakter er nå på plass, og avtalene er på nytt sendt til 
tinglysning. 
 
Renhold av toalett og brygge 
Lillesand Kommune overtok arbeidsgiver ansvaret for renholder av sanitæranlegget i 
2020, grunnet situasjonen rundt covid 19. Styret har ikke ønsket å ta dette tilbake, og 
Lillesand kommune har nå overtatt ansvaret for renholdet av anlegget. Vi har fortsatt 
avtalen med Tine i forhold til renhold av Utkikken og rydding av stien.  
 
Sosiale arrangement  
Julegrantenning med eget juletre i Brekkestø, ble det også i år. Grana ble tent stille og 
rolig, uten noen form for annonsering og med folk, grunnet Covid situasjonen. Alle 
var enige om at årets tre må ha vært det flotteste vi har hatt i Brekkestø. En stor takk 
til familien Hegland for juletre og til Tiril, Bjørn, Fredrik, Erica, Kai, med familie, for at 
juletre kom opp, ble pyntet og ble tatt ned igjen..  
Gatefesten har normalt blitt arrangert i månedsskiftet juni/juli. Grunnet Covid 
situasjonen, er den i år avlyst. Om mulig vil den bli arrangert i august. 



 
 
 
Tollboden  
Oppsummering 2020/21 
Ved Olaf Trygve, Aud Landstad og Inger Lise Syversen. Se vedlegg fra Olaf Trygve. 
  
Sammenfatning  
Brekkestø vel har i 2020/21 hatt flere prosjekter på agendaen. Alt fra utbedring av 
veien opp til Utkikken, satt opp nye postkasser på butikken, til julegrantenning og 
rydding av teiner.  Covid 19  har også i år, ført til noen utfordringer, knyttet til 
gjennomføringer av styremøter og ulike arrangementer.  
 
Vedlegg  
Bakgrunnsnotat fra Olaf Trygve Tønnesen – Tollbodsaken  
 
Innkommende sak til årsmøte 2021 
«Forstyrrelse med utilbørlig larm». Kan Brekkestø vel gjøre tiltak i forhold til at det jff 
§ - 3 Helligdagsfred «På helligdager fra kl 00 til 24, samt påske-, pins- og julaften etter 
kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig 
larm – Anonym 
 


