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yrkesfiskerne har da satt garn på kvelden og har levert fisk
til Langesundfisk neste morgen. Vanligvis er fangsten likt
fordelt på de to forkjellige områdene. En kveld det ble
observert sel i fjorden ved Rognstranda og man tenkte ikke
mer på dette, men neste dag skulle garna hentes og da var
det bare 8 kg i garna ved Rognstranda, mens det var 340 kg
i garna ved Sandvika. Så det er tydelig at kveldsbesøket av
sel hadde gjort sin virkning.
Hvalvik kan videre fortelle at sel forsyner seg grovt fra
garn som er satt ut. De svømmer rundt, stopper der fisken
står, og suger kroppen til seg slik at bare hodet blir sittende
igjen i garnet. Selen har til og med fulgt med under haling av
garnet, og spist fisk mens garnet hales opp.
Hvalvik mener også at de store mengder med Skarv som har
etablert seg i området er en stor fare for all fiskeyngel i
området. Det oppfordres for øvrig til økt jakt på Skarv – for
å holde bestanden nede.
En positiv ting for området er at det er observert mye yngel
av lyr. Hvalvik mener at det kan bli gode muligheter for å få
seg noen godbiter med lyr til sommer/høst.
Jeg takker Hvalvik for praten og sender denne
informasjonen videre til alle ivrige fiskevenner i området.
Rolf Terkelsen

Viktige datoer i 2009
20. juni:
23. juli:
25. juli:
18.-20.sept:
19.sept:

St. Hans-fest på Ivarsand kl 1800.
Info-møte om VA-prosjekt, Åby
Regatta med frammøte på Ivarsand.
Bomåpning Ivarsand
Årsmøte på Lasses kro, Rugtvedt kl 1200

Velforeningen
Kontingent er kr. 200,- pr. år, inkluderer også medlemskap
i Norsk Hytteforbund. (www.hytteforbund.no)
E-post?
Vi håper alle som har e-post
adresse, eller har endringer i
den, i adresse, tlf-nummer
eller eierforhold, sender
opplysningene om dette.
Ta kontakt med:
v/Ellen Berit Strand

posten
2009

Å være på nett med…

«Dersom det fortsatt er is på vannet i juni blir det
sen vår…». Slik lyder et muntert ordtak. Og gjennom
1. kvartal i år har man virkelig kunnet lure på hvor
det bar hen. Både brygger og strandlinjer har fått
føle vinteren mer enn hva som har vært vanlig de senere
årene. Derfor er det ekstra godt nå omsider å kunne
fastslå at vi i alle fall er på nett med våren og
forsommeren her i vårt nydelige hytteområde.
Og det «å være på nett med» er viktig, enten det er
med grunneierne, kommunen, oss PIL – medlemmer i
mellom eller andre viktige bidragsytere til et godt
hytteliv. Det er derfor med stor glede, og med spesiell
takk til Roy Grønli, at jeg på vegne av Styret kan
annonsere innføringen av vår nye PIL – nettside.
Kanskje noe uvant for noen i starten, men helt sikkert
et stort fremskritt for alle på sikt. Jeg oppfordrer
derfor hver enkelt av våre medlemmer til å se spesielt
i denne PIL – posten på innlegget hvor Roy gir en
foreløpig innføring i det både å få informasjon og kunne
gi informasjon gjennom vår nye PIL nettside. Vi vil
komme tilbake på årsmøte med mer informasjon om årets
nysatsing og fremme forslag om at dette skal være
vårt nye interaktive kommunikasjonsverktøy i PIL!
Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Leif Huse Jensen
Leder

Styrets sammensetning 2008 – 2009:
Leder:Leif Huse Jensen, tlf. 952 76 304
leif.huse.jensen@oec.no
Øvrige styremedlemmer:
Geir Sønstebø, Lønnungen
Ellen B. Strand, Lønnungen
Tim A. Kronborg, Prisgrunn
Roy Grønli, Ivarsand
Per Skifjeld, Prisgrunn
Torhill Gudbrandsen, Ausa

Årgang 8

Takk til Rolf Terkelsen
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf

98289 070
975 10 973
901 86 040
928 97 148
907 61 738
959 94 413

Etter mangeårig flott innsats, både i styret i PIL, og
i Leirvad Båthavn, har Rolf Terkelsen bedt om å få
trekke seg fra sine verv.
Dette skyldes at familiens hytte nå er solgt.
Vi i styret i PIL takker Rolf for hans fantastiske
innsats gjennom mange år, og ønsker han og familien
en god sommer.

Stor kundebrygge
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Felles vann- og avløpsprosjekt med
Stangodden Velforening
Vann- og avløpsprosjektet for våre hytteområder har
den siste vinteren vært gjenstand for ytterligere
vurdering av trasévalg, tekniske løsninger og ikke minst
geografisk begrensning.
Til å hjelpe oss med disse
vurderingene har vi hatt
hjelp av Arild Engh, fra
firmaet ABS – som
leverer slike VAløsninger som er aktuelle
for oss. I tillegg har vi
fått konsulenthjelp fra
Lauritz Jenssen.
Det har vært avholdt
flere møter både internt,
med kommunen, og med
representanter for
Stangodden velforening.
I tillegg har det vært gjennomført befaringer med ABS.
Konklusjonen er at vår velforening skal samarbeide med
Stangodden velforening om dette prosjektet. I samråd
med ABS og Lauritz Jenssen har vi konkludert med at
det er lønnsomt for ALLE parter å samarbeide om dette
prosjektet, og at trasévalg må vurderes med tanke på å
betjene samtlige områder.
ABS har fått i oppdrag av de to velforeningene å utrede
endelig trasévalg for samtlige områder - basert på
Infratech-rapporter, og på de rapporter de selv har
utarbeidet for Stangodden.
Innen midten av juli skal ABS ha gjort ferdig sine
vurderinger, og legge frem sin anbefalte løsning til
hvordan områdene skal bygges ut. Det jobbes med å få
til et felles informasjonsmøte torsdag 23.juli – på
Åby grendehus - for begge velforeningene (se våre
nettsider).
Foto: Tim Kronborg

Vår nye møteplass på nettet

Styret har som en prøveordning fram til årsmøtet
2009 etablert nettstedet www.pilvelforening.ning.com
hvor medlemmene finner all relevant informasjon om
velforeningen, herunder nyheter, styremøtereferater,
bilder, alle utgaver av Pil-posten osv. Styret vil
fortløpende legge ut ny informasjon fra styrets arbeid
for å holde medlemmene orientert om aktuelle tema.
For at dette skal bli et levende nettsted så ønsker vi
også at medlemmene selv bidrar med stoff. Medlemmene
kan legge inn bilder, delta i diskusjoner og dele
informasjon med styre og hyttenaboer. Oppfordringen
er herved gitt – sitter du på noe som du tror vil
interessere medlemmene i velforeningen så er
møteplassen herved etablert. Når vi kommer til
årsmøtet, skal vi bestemme om nettstedet skal bli et
permanent tilbud til medlemmene.

Smånytt 2009
Skjærgårdsrenovasjon
Bamble kommune starter i samarbeid med Porsgrunn
kommune i sommer et prøveprosjekt der tømming av
søppeldunker i skjærgården skal skje med ny og større
båt.
Denne båten er ikke egnet til å kjøre inn i smale bukter
og grunne farvann , og i vårt område blir det kun satt
opp søppelcontainere for turistene på følgende steder:
Såstein, Daumannsbukta og Kråka. Containerne på 1000
liter plasseres helt nede ved sjøen for å kunne tømmes
med kran. Hytteeiere skal som tidligere benytte seg
av egne containere merket «hytterenovasjon».
Endringer i undervannsfauna
En del av våre medlemmer har reagert på endringer i
vår marine «kjøkkenhage». Det var i fjor sommer en
oppblomstring av grønt grass i mange bukter og
strandområder. Det er også store variasjoner av
sukkertare fra år til år, og blæretangforekomstene er
også i endring. Både klimaendringer og forurensning må
ta skylden for endringene i vår marine hage.
Reduksjon av kysttorsk-bestanden
De av oss som jevnlig fisker i våre indre og ytre
fjordområder har de siste årene merket en markant
nedgang av torskebestanden. Lokale fiskere gir en
økende selbestand og store forekomster av skravefugler
skylden for nedgangen. De hevder bestemt at disse
artene spiser mye yngel og småfisk, og at dette
reduserer torskebestanden kraftig. Også yrkesfiskere
med utstrakt bruk av lysfiske får skyld i nedgangen.
Nye minstemål for fangst av fisk i Nordsjøen og
Skagerak:
Torsk
40 cm
Hyse 31 cm
Hvitting
32 cm
Sei
40 cm
Sjøørreten trives i våre farvann
De senere årene er det blitt mer og mer vanlig å se
sportsfiskere i våre områder, der de både med sluk og
flue jakter på sjøørret til alle døgnets tider. På sein
vinter og tidlig vår, når vannet er kaldt, kan det til
tider være best fiske på dagtid på plasser hvor sola
varmer opp vannet. Det vil da typisk være grunne
sørvendte viker eller andre luner plasser. Etter hvert
som dagene blir lengre og vanntemperaturen stiger,
endrer ting seg. Sjøørreten jager nå langs svabergene
på jakt etter byttedyr, men jakter mye nærmere land
og er langt mindre sky i de mørke timene av døgnet. Så
drømmer du om stor fisk, bør du absolutt ofre noen
nattetimer. De store fiskene kaster alle hemninger i
ly av nattemørket for å fråtse i matfatet helt inne på
grunna!
Husk minstemålet – 35 cm, og sett den fisken du ikke
skal spise forsiktig ut igjen.
Gode makrellfangster i fjordene hittil i år
Henry Hvalvik er i tillegg til å være ingeniør ved teknisk
etat i Bamble kommune – også en ivrig hobbyfisker. Han
fisker hele året – og har førstehånds kjennskap til
våre lokale fjordområder.
Hvalvik forteller at det fra tidlig i vår har det vært
tatt store menger makrell i de indre fjordområdene –
noe som ikke skjer hvert år. Det viser seg at makrell,
og det i større menger, svømmer inn på grunnene rundt
Rognstranda og Sandvika. Dette skjer sent på kvelden
og om natten, hvor fisken er om dagen vet man ikke,
antagelig ute i havet på dypt vann.

En del hobby- og

