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Viktige datoer i 2008
9.–12. mai: Bomåpning med container på Ivarsand.
21. juni:
Dugnaden kl 1000:
Frammøte Speidersletta. Husk høvelig
verktøy og utstyr.
a. Postkassestativet i krysset ElvikveienIvarsandveien (mulig utvidelse, samt oljing/
maling): Ansvar: Rolf
b. Utvidelse av stinettet: Merking av sti opp til
utsiktspunktet på høyden nordvestfor
Speidersletta. Ansvar: Kjell og Tim
c. Lage St.Hans-bål på
Ivarsand: Ansvar
dugnadsfolket
d. ØvrigeSt.Hans
forberedelser
e. Generell rydding
Kaffepause for
dugnadsgjengen kl
1400.
21. juni:
St. Hans-fest
på Ivarsand kl
1800. Grilling, leker og moro for de
minste. Ta med stoler og grillmat, så
ordner velforeningen resten.
26. juli:
Regatta med frammøte på Ivarsand.
Oppslag med mer informasjon på veltavla på Ivarsand.
19.–21.sept: Bomåpning
20.sept:
Årsmøte på Lasses kro, Rugtvedt kl 1200
Er det flere i velforeningens som ønsker seg postkasse?
Pris med påmalt navn er ca kr. 300,-. Ta kontakt med
styret v/Rolf Terkelsen terkelse@online.no/tlf 957 53 059.
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. E-postadresseliste oppdateres
kontinuerlig, for å lette utsending av informasjon både
raskere, billigere og enklere.
Ta kontakt med:
Prisgrunn, Ivarsand og Lønnungen Velforening v/Ellen
Berit Strand, Kringlene 4, 3145 Tjøme, ellenbst@online.no

2008

Sommerminner - sommerdrømmer
Varme svaberg, speilblankt hav, hissige måkeskrik,
sprellende makrell i båten eller kaldt drikke sammen
med gode venner. Er dette dine levende bilder av tiden
vi går i møte eller er det de netthinnesignalene du
memorerer fra tidligere opplevelser på hytta eller i
skjærgården?
Rolige timer med ei god bok, eller lørdagskryssordet
sammen med nytrukket kaffe og noen ekstra søtt ved
siden av. Badestøy fra barn og barnebarn, som har
funnet sine sommervenner for noen uker, og knapt har
tid til å si hallo når de kommer innom hytta i ulike
ærend.
Fullmånen som sender sin månestripe direkte inn
gjennom hyttevinduet en mørk augustkveld eller en
blåsende og hylende sørvest som slipper livgivende
dråper i mengder, for å la brunsvidde planter få drikke
seg utørste for noen uker.
Du vil sikkert oppleve alt dette i år også, slik du har
gjort mange ganger før. Likevel lengter du til
hyttelivet og sommersesongen igjen. For noen er den
allerede så smått begynt, andre kommer litt senere,
samtidig som de som regel forlater hytteområdet
tidligere enn oss som er her hele våren og sommeren.
På annen plass i årets informasjonsfolder får dere
status for VA-prosjektet, som mange har store
forventninger til. Det er et stort prosjekt som
avhenger av mange store og små detaljer og hvor dere
representerer ulike syn.
La sommerdrømmene bli virkelighet og danne grunnlag
for minnene vi trekker fram når sola igjen mister
kraften sin.
Kryss fingrene for gode sommeropplevelser!

Kjell Meen - leder

Styrets sammensetning 2007 – 2008:
Leder: Kjell Meen, Prisgrunn tlf 35 50 14 12 / 414 41 150
kjell.meen@porsgrunn.kommune.no
Nestleder: Geir Sønstebø, Lønnungen
Sekretær: Ellen B. Strand, Lønnungen
Kasserer: Randi Kleven, Prisgrunn
Styremedl.: Tim A. Kronborg, Prisgrunn
Styremedl.: Rolf Terkelsen, Ivarsand
Varamedl.: Ivar Brobakken, Lønnungen
Varamedl.: Torhill Gudbrandsen, Ausa

tlf 98289 070
tlf 975 10 973
tlf 916 64 706
tlf 901 86 040
tlf 957 53 059
tlf35 55 52 74
tlf 959 94 413
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Status for VA-prosjektet
VA-prosjektet fikk stor tilslutning under
årsmøtet i fjor høst, og hele 39 medlemmer sa seg
villige til å delta, og til å betale inn et beløp på
kr.15.000 for å få gjennomført hovedprosjektet.

Foto: Tim Kronborg
Framdriften i prosjektet har ikke vært så god som vi
håpet på etter årsmøtet. VA-utvalget og styret har
hele tiden vært opptatt av å ha bredest mulig tilslutning
til prosjektet. Vi har etter årsmøtet brukt noe tid og
krefter på prosesser, som vi har følt har vært
nødvendige, for å kunne jobbe med helhetlige løsninger,
både innenfor velforeningsområde, og innenfor de øvrige
områdene sør og øst for Elvikveien. Vi har god dialog
med kommunen, og med velforeningen for Stangodden.
Vårt primærmål er VA-løsninger for vårt velområde,
men det hadde vært nyttig å se om det var mulig å
synkronisere
med vårt prosjekt med tilsvarende
Foto:Kjell arbeidet
Meen
prosjekt Stangodden velforening jobber med.
Etter møte med Bamble kommune i vår kan vi fastslå at
kommunens ønsker å se på helhetlige planer for områdene
før de tillater at det igangsettes/tillates utbygd VAanlegg i områdene. Kommunen står fast ved sine tidligere
vedtak om at de ikke vil eie og drifte VA-anleggene i
hytteområdene. Deres eierskap og driftsansvar
begrenser seg til områder med fast bosetting, og at
det er bilvei fram til de pumpekummer som skal driftes.
Vi må derfor basere oss på privat eierskap og drift, og
må finne fram til fornuftige modeller for dette.
VA-prosjektet for våre områder er meget omfattende,
og dette prosjektet kan ikke videreføres som frivillig
arbeid. Noe av det første VA-utvalget i samråd med
styret må komme fram til er videre organisering og
budsjett og fremdriftsplaner for et hovedprosjekt.
Deretter må vi søke profesjonelle samarbeidspartnere
for gjennomføring av hovedprosjektet.
VA-utvalget er for øvrig noe endret siden årsmøtet.
Tom Lande Iversen og Harald Østenfor kan dessverre
ikke delta lenger, og VA-utvalget har fått to nye
medlemmer i tillegg til Tim A. Kronborg. De nye
medlemmene er Leif Huse Jensen og Geir Sønstebø.
Innen årsmøtet i september håper vi å kunne presentere
rammene for hovedprosjektet, og forhåpentligvis har
vi også innen den tid knyttet til oss en profesjonell
prosjektansvarlig.

Tim Kronborg for VA-utvalget

Noen påminnelser før en ny sommer
ved sjøen.

For at vi alle skal ha det fint og trivelig på sjøen minner vi
på en del av reglene som gjelder ferdsel med fritidsbåt.
Begrenset fart ved passering av badende og forbud mot
ferdsel innen for oppmerkede badeområder. Innenfor
50meter fra steder hvor bading pågår, skal båten ikke gå
med større fart enn 5 knop, og det skal vises særlig
aktsomhet. Ankring eller ferdsel med båt eller seilfartøyer
innen for merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser er
forbudt.
Generelle fartsbegrensninger: Det skal utvises forsiktighet
og avpasse farten etter båtens størrelse m.m. slik at det
ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller
fare.
Alder: Person under 16 år har ikke adgang til å føre båt
med større motor enn 10 HK eller båt som kan oppnå større
fart enn 10 knop. Båteier som tillater person under 16 år
føre slik båt kan gis forenklet forelegg på kr 1500,-.
Rednings- og flyteutstyr: Husk å ha lett tilgjengelig
rednings- og flyteutstyr til alle ombord i båten.
Sjøfiske
I sjøen er fritidsfiske fritt, noe som er en viktig del av
allemannsretten. Det som en særlig skal være oppmerksom
på er reglene ved utsetting av teiner og annen fiskeredskap
som står i sjøen: Redskapen skal være tydelig merket med
navn og adresse. Krabbeteiner skal i hummerfredningsperioden settes på minimum 25 meter i vårt område. Hummerfredningsperioden i vårt område er i tiden fra 1. jan kl 08.00
til 1. okt. kl 08.00.
Det minnes dessuten om ferdselsforbudet til nærmere
angitte tidsrom for noen øyer i vår skjærgård. Dersom alle
tar hensyn og rydder oppetter seg, vil vi alle bidra til at
naturen bevares og blir slik vi selv ønsker det rundt oss.
Bamblefiskerne – deres liv og virke
For historieinteresserte medlemmer kan vi anbefale denne
boka som omhandler fiskerihistorie og kystkultur fra våre
nærområder. Redaktør Åsmund Vinje, yrkesfisker fra Åbyfjorden, har sammen med medforfattere samlet sammen en
mengde historier, faktaopplysninger, og ikke minst
bilder, fra fiskerivirksomheten langs Bamblekysten.
Boka er et unikt oppslagsverk
som i hovedsak konsentrerer seg om yrkesfiskernes liv og virke, men
den tar også for seg andre
tema relatert til vår omfattende kystkultur og vårt
næringsliv knyttet til
aktivitetene på sjøen.
Boka er på mer enn 300
sider, og inneholder i tillegg
til faktaopplysninger også
mye annet spennende. Her skildres dramatiske episoder,
stedsnavns-opprinnelser, gode fiskeplasser og ikke minst
får man gjennom lesing av boka et inntrykk av hvor sentral
denne kyststrekningen opp gjennom tidene har vært for å
sikre mat og inntekter til store deler av lokalbefolkningen.
Det første opplaget som kom ut i fjor ble «revet bort».
Boka som koster kr. 450,- kan bestilles av redaktør
Åsmund Vinje – tlf. 97 57 80 59.

