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Rapport fra Arbeidsgruppa 

til 

Brekkerstø Vels styre 

2020-2021 

 

(1) Aktiviteter 2020/2021 

 

I den tiden det regionale arbeidsutvalget (jfr. mulighetsstudien) har vært i arbeid (siden 

høsten 2018), har Arbeidsgruppa inntatt en mer støttende rolle og stilt seg til rådighet etter 

behov. Arbeidsutvalget opplyser at de forholder seg til å løse den oppgaven fylkestinget 

har gitt, og er deretter er ferdig med sitt oppdrag (2021).  

Mandatet i mulighetsstudien var å undersøke om det var teknisk mulig å sette et bygg 

oppå de gamle murene. Arbeidet er utført og konklusjonen er at det er teknisk mulig med 

enkelte forsterkningstiltak.  Videre er det bestemt at murene skal ryddes for trær, buskas 

og eføy i første omgang.  Slik som det ligger an nå, vil dette arbeidet bli utført høsten 

2021.  Et idrettslag, e.l. kombinert med frivillig dugnadsarbeid vil trolig stå for dette 

arbeidet i samråd med kommunen og fylket. 

Våren 2021 har vært særdeles aktiv for Arbeidsgruppa. Det er utarbeidet en forenklet 

prosjektplan (Inger Lise og Aud), og vårt arbeidsgrunnlag fra 2015 er revidert (En skisse 

til innhold, organisering og bruk. Revidert mai 2021 v/Jo).  Det er også utarbeidet et 

skisseforslag (Inger Lise). 

Den 10.2.2021 ble det oppnevnt to nye politiske representanter til arbeidsgruppa.  Dette 

var ordfører Einar Holmer-Hoven (H) og Arne Otto Iversen (MDG). De erstatter Arne 

Thomassen og Leif Vagle. Imidlertid fortsetter Leif Vagle i arbeidsgruppa som vanlig 

medlem etter å ha blitt forespurt. 

Den 12.3.2021 sendte jeg et brev vedr. arbeidets status til fylkesordfører Arne Thomassen 

og leder for oppossisjonen i Agder Gro Bråten.  Jeg ba samtidig om et møte. 

Arbeidsgruppa mener at tiden er moden for at både kommunen og fylket viser en 

tydeligere vilje til å drive prosjektet videre.  En av målsettingene fra møtet var å 

synliggjøre dette spørsmålet. 

Det er vår oppfatning at vår organisasjonsform fungerer godt og at det ikke er behov for 

noen endring foreløpig. Dersom gruppa ser behov for utvidelse vil det bli iverksatt.  

For å utvikle saken videre er det nå nødvendig med en konkretisering av prosjektet både i 

form og økonomi. Vi må få på plass en prosjektbeskrivelse og innhente økonomiske 

alternativer.  I den forbindelse kommer vi til å engasjere sivilarkitekt Ole Dolva som det 

beste alternativet.  Han skal også stå for dispensasjonssøknaden fra fredningen i 2014.  

Inntil en avklaring om dispensasjonen foreligger vil arbeidsgruppa fungere som 

«prosjektgruppe» som vi i realiteten fungerer som.  Når og hvis dispensasjonen foreligger 

vil det bli vurdert å utvide denne. 
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Den 19.5.2021 ble møtet med fylkesordfører Arne Thomassen og Gro Bråten (A) 

gjennomført.  Det som ble diskutert var status og utfordringer, innspill til videre arbeid og 

en presentasjon av arbeidet som er gjort.  Vi bestemte der å arrangere et åpent møte for 

politikere i Lillesand kommune og allmennheten i Brekkekjær den 20.6.2021. 

 

(2) Åpen dag i Brekkekjær den 20.6.2021 

 

Programmet inneholdt en gjennomgang av sakens historikk fra 1923 frem til 2021. Videre 

bygningenes utforming og innhold samt en orientering fra kulturminneseksjonen i Agder.  

Etter arrangementet ble det kort informert om Brekkestøs historie og deretter var det en 

guidet tur gjennom Brekkestø ut til tollbodeiendommen. Det var møtt frem mellom 70 og 

90 personer.  Omtrent 20 intresserte deltok på omvisningen.  Historilaget i Lillesand var 

invitert og deltok på orienteringen. Lillesandsposten har hatt tre fyldige artikler om 

arrangementet.   

 

(2) Oppsummering og status 

 Sivilarkitekt Ole Dolva får i oppdrag å søke fylket om dispensasjon fra 

fredningen i 2014. Dette er etter avtale med kulturminneseksjonen i Agder. 

 Det vil bli utarbeidet fullstendig prosjektbeskrivelse for tollbodeiendommen og 

senere en finansieringsplan.  Midler til dette er tilgjengelige i fylket.  Ole Dolva 

skal utføre oppdraget. 

 I løpet av høsten vil det bli igangsatt rydding av kulturminnet for trær, kratt og 

eføy. Dette vil bli utført av frivillige ihht. nærmere informasjon senere.  

 Dersom det blir gitt dispensasjon fra fredningen mener vi at prosjektgruppa bør 

utvides. Det bør i tillegg etableres en referansegruppe hvor det bør inngå fagfolk 

innen bygningsvern, gammel byggeskikk og kystkultur. 

 

 

Brekkestø, 24. juni 2021         

            

 

Hilsen Olaf T. Tønnessen 

Arbeidsgruppa 
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