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FORORD.

av Odd Fr. Johnsen.
I år er det 250 år siden den sagnomsuste sjøoffiser Peder
Norden Sølling ble født. Med henvisning til Søllings
Grimstad-tilknytning ble det reist en viss kritikk for at
jubileet ble forbigått i stillhet, i motsetning til i 1958 da 200årsdagen ble markert med stor festivitas. Her i årsskriftet
forsøker v å bøte litt på dette ved at Kjeld Malde har
skrevet en artikkel om Sølling og om det noe spesielle
monumentet ”Søllings Minde” han har etterlatt seg her i
byen.
En annen som også har etterlatt seg en form for
”monumenter” i Grimstad, er den tyskfødte byggmester
Johan Gottlieb Christian Heinecke. Vi har forsøkt å finne
litt mer ut av hvem han var, mannen bak alle disse vakre
bygningene.
G. E. Gundersen bygde ikke hus som Heinecke, men
gjennom sitt aktive virke på så mange områder var han
med på å bygge Grimstad-samfunnet. I dette årsskrift gir
vi et innblikk i hans sentrale rolle i de spennende maidagene i 1945. Hjertelig takk til Gunnar Edv. Gundersen
som har gitt oss tilgang til sin fars dagboknotater.
Som vanlig vil vi bringe en stor takk tilbidragsytere og
annonsører.
Grimstad november 2008.

--

Peder Norden Sølling.
Et 250-års jubileum.
På Kirkeheia står det et minnesmerke med innskriften:
Her lod jeg i 1810 efter min plan ved Skipsbygger A.
Nilsen paa 23 Fods Kjøl bygge de første Dæls- Lods- og
Fiskeslupper og fordelte Aar for Aar 17 i Havnene. Omsider
kjendtes Nytten heraf. Skibene fik Lodser Bestandig.
Lodsernes Liv sparedes, og et almindeligt Havfiske opkom.
1825 besøgte jeg igjen Norge og forefandt her i Stiftet over
200. Fordommen var opløst, og den fra Arilds Tid brugte
Uskik med aabne Sprydseilbaade næsten forsvunden.
Peder Norden Sølling
Minnesmerket hedrer en sjøens pioner som har satt dype spor
etter seg på flere måter. Det er i år 250 år siden Peder Norden
Sølling ble født. Det antas at Sølling selv satte bautaen opp på
Biodden omkring i 1820-årene, antakelig på den siste reise han
gjorde til Norge. Det sto lenge i min have på Biodden hvor det i
et tinglyst servitut står at det skal være synlig fra byen og hele
havnen. Men i 1991 ble det flyttet til Kirkeheia. Der var det nok
noe mer tilgjengelig enn det var stående inne i en privat hage.
Peder Norden Sølling var født i Kristiansand 13 september
1758 og døde i København i 1827.
Han bodde en periode også i Larvik. Der skal det være en
minnetavle satt opp på fjellet i nærheten av der han bodde.
Hans store fortjeneste var at han fikk innført losbåter med dekk.
Til stor motstand fra losene selv fikk han bygget overdekkede
losbåter i Grimstad. Sannsynligvis ved Dramsvigen.
Søllings liv er svært spennende. Han ble sjøkadett 11 år gammel
og 16 år gammel fullførte han sin utdannelse på Sjøakademiet
i København. Han var for spinkel (!) til å bli løytnant, og søkte
--

”Søllings minne”, slik det nå står på Kirkeheia. Monumentet ble i 1991
flyttet dit fra Kjeld Maldes hage på Biodden. Flyttingen var for øvrig
Byselskapets gave til kommunen ved Grimstads 175 års jubileum.

derfor om tillatelse til å komme ut av det militære og dro på
langfart. Den første turen til Ost-India og Kina tok to år. Han
var i den såkalte koffardi-farten i 20 år og ble en fremragende
sjømann. Han fikk etter hvert egne skip å føre.
På flere av sine reiser måtte han søke nødhavn i norske havner.
Der ble han kjent med losene. Ikke minst da han som tyve-åring
måtte overvintre i Kleven ved Mandal. Det ble klart for ham at
så mange loser ble borte på havet fordi det ble brukt åpne
båter. Det het seg at ingen loser ble gravlagt på landjorden. Det
bodde i Svinør i 1802 14 losenker med 36 barn. På Nesset , en
halv mil vest for Svinør, bodde det 17 losenker med 38 barn.
I 1799 sluttet han med langfart og gikk inn i marinen igjen.
Han hadde noen år tidligere i England, lagt merke til elegante,
sjødyktige og lettseilende båter. Det var hos en båtbygger i
Hull, John Archer (bestefar til Colin Archer) Han fikk kjøpt en
slik båt og seilte den hjem. Gunder Thorsen Ulenæs bygde så i
--

1800 den første dekkslosbåten i Norge. Også skipsbyggmester
Nielsen i Dramsevigen og Osuld Torgrimsen Grefstad bygde
båter av denne nye type. Det ble også bygd flere båter i Farsund.
Der var det i sin tid satt opp et minnesmerke over Sølling, men
det er nå borte. Det ble også bygd flere slike båter, det skal
være opptegnelser på 29, i Larvik mens Sølling bodde der fra
1801 til 1815.
Det var stor motstand mot disse nymotens båtene. Men Sølling
visste råd. Han oppsøkte hustruene til losene og bød dem på
kaffe. Det hadde de selv ikke råd til, men da sa Sølling at han
kunne dra ut på havet på fiske og derved tjene store penger,
mens losene i sine åpne båter måtte fiske rundt holmene
med dertil liten fangst. Losbåtene som ble bygget med dekk
kunne brukes om sommeren til havfiske, mens de i høst og
vintermånedene ble brukt av losene til å komme ut i åpen sjø
for å borde innkommende skuter.
Da Danmark-Norge ble dradd med i Napoleonskrigen i 1807,
fikk Sølling ansvaret for forsvaret av kysten fra Oslofjorden og
sydover. Han var stasjonert i Arendal. Der bygde han et nytt
batteri til forsvar av havnen samt utvidet og forbedret batteriet
på Sandvigen. I Larvik deltok han også i kaperkrigen. Med båten
“Hurra” tok han flere priser, bl.a. en svensk fregatt lastet med
salt og tobakk. Da freden kom i 1814 ville han ikke fortsette
i Norge under svenske-kongen og dro derfor til København i
1815.
Peder Norden Sølling ble en legende allerede mens han levde.
Han søkte audiens hos kong Fredrik og ønsket å komme inn i
marinen igjen. Kongen mente han var for gammel da han nå var
blitt 58 år og at man vanskelig kunne finne en stilling svarende
til hans rang. “Fremrykket alder, Deres Majestet?” svarte
Sølling, “bare 58, og er jeg avfeldig?” Så slo Sølling stiften
rundt audiens-salen, hvorved monarken sa at, jo da, han skulle
se til at Sølling fikk tilbake sin stilling i marinen. Det var da han
--

fikk stilling som “waterschout” (mønstringssjef) i København.
Hans far hadde hatt samme stilling i Kristiansand.
I dette embete traff Sølling mange av sine tidligere mannskaper,
men nå som fattige forhenværende sjøfolk uten hus og hjem.
De var det vi i dag vil kalle uteliggere.Det var stor nød i Danmark
etter krigen. Så i tillegg til bygging av dekkslosbåter, ble Peder
Norden Sølling også kjent for sitt engasjement for de dårligst
stilte i samfunnet. Han fikk laget en innsamlingsbøsse av en
ueksplodert bombe etter beskytningen av København i 1807.
Inskripsjonen lød “Med bomber, skib og hus kapseises, av denne
derimot skal Jer en gård opreises.” Denne innsamlingsbøsse
står den dag i dag i København. Av innsamlede midler ble det
bygget et aldershjem for sjøfolk. Det ble først anlagt nede ved
havnen, men ligger i dag i Dronningens gate 69 i København.
Det ble innviet i 1956 like før 200års jubileet for hans fødsel.
Han døde i 1827. Hans kiste ble ført til Holmen kirkegård og det
var et stort følge. Mange av hans sjømenn fulgte ham gråtende
til graven, står det i en samtidig nekrolog. På gravstøtten er det
anbrakt en marmortavle med innskriften:
Ædlingen Peder Norden Sølling,
Commandeur i Søeetaten og Ridder av Dannebrogen
Fød den 13 september 1758,død den 7 februar 1827
“I Ord og Dåd en Hædersmand
En ægte Gran fra Norges Fjelde
Hans Snilde og en lys Forstand
Hjalp Helten Livets Sorger Fælde
Hans Lodsbaad reddet Liv og Gods
Hans Bombebøsse stolt seg hæver
Han gik fra den og Norges Lods
Hans Støv har Roe Hans Minde lever.
af en ven

--

G.E. GUNDERSENS
DAGBOKSNOTATER FRA 1945.

Ved Gunnar Edv. Gundersen og Odd Fr. Johnsen.
Mai måned i 1945 besto av
spennende og dramatiske
dager. Etter mer enn fem
tunge krigsår, kunne endelig
et nytt kapittel i historien
innledes.
Overgangen fra krig og
okkupasjon til frihet og fred
var selvsagt både etterlengtet
og gledelig, men bød også
på store utfordringer. Og slik
var det enten oppgavene
G. E. Gundersen (1894-1964) var globale, nasjonale – eller
lokale.
En som spilte en sentral rolle lokalt i Grimstad den gangen,
var G. E. Gundersen. Det var ikke unaturlig at han fikk en
slik rolle. Gundersen hadde vært aktiv lokalpolitiker før
krigen, og etter valget i 1937 – det siste kommunevalget
før den tyske okkupasjonen – ble han valgt til varaordfører
i Grimstad.
G. E. Gundersen skrev dagbok i 1945, og den gir oss
interessante gløtt i arbeidet med å overta styre og stell i
byen. Det er med hensikt vi sier ”gløtt”, for Gundersen er
ofte ordknapp i sine notater, av og til bærer de preg av å
være reine huskelapper.
Den første og viktigste oppgaven etter tyskernes
kapitulasjon var å få på plass et midlertidig bystyre,
og dagboken viser at Gundersen allerede den 4. mai –
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altså før krigen var helt over – fikk muntlig henvendelse
om å være Grimstads ordfører i overgangstida. (En slik
henvendelsen hadde hjemmel i en provisorisk anordning
utstedt av London – regjeringen den 5. mars 1943) 9. mai
fikk så Gundersen den samme henvendelsen skriftlig, og
han måtte selv oppnevne midlertidige bystyremedlemmer.
Dette ble gjort, og allerede 11. mai ble det første
bystyremøte avviklet.
Her kan vi legge til – selv om dagboken ikke berører
dette – at den 13. juli 1945 ble det ved ”Lov om foreløpig
ordning av det kommunale styre” bestemt at de gamle
kommunestyrene fra før krigen skulle sammenkalles igjen
for å fungere til et nytt kommunevalg var blitt holdt. I henhold
til dette sendte G. E. Gundersen 31. juli 1945 innkalling til
de fleste bystyremedlemmene fra valget i 1937, og dette
møtet ble holdt 14. august. Så ble det holdt kommunevalg
3. desember 1945, og et helt nytt bystyre ble valgt med
funksjonstid fra 1. januar 1946. På denne måten hadde
altså Grimstad 3 forskjellige bystyrer i 1945. Det var i
sannhet et spesielt år. Det hører og med til historien at
G. E. Gundersen ikke stilte til valg til i desember, og det
måtte velges ny ordfører fra 1946. Valget falt på Trygve
Skretting som dermed kunne starte på en lang karriere
som ordfører i Grimstad.
Tilbake til dagboken. Vi merker oss at man allerede den 9.
mai begynte å diskutere et monument over distriktets falne.
Det var opprinnelig meningen å ha et felles monument for
Grimstad, Landvik og Fjære. Forhandlingene førte imidlertid
ikke fram, og det endte med at de tre kommunene skulle
ha hvert sitt monument.
Siden frigjøringen kom bare få dager før 17. mai, tok
forberedelsene til nasjonaldagsfeiringen naturlig nok mye
av tiden de første dagene. Her merker vi oss en smule
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dramatikk da det tydeligvis var en del diskusjon om
talerne.
Dagboken bærer preg av en hektisk møtevirksomhet.
Heller ikke det er overraskende, det var selvsagt mye som
måtte drøftes og ordnes. Gundersen har og notert en del
henvendelser han har fått fra folk i byen. Noen er av en slik
art at vi av hensyn til personvernet lar dem få bli upublisert
i Gundersens lille notisbok.
Selvsagt bød ikke mai 1945 bare på arbeid, selv ikke for
en aktiv mann som G. E. Gundersen. Det var jo en gledens
tid, så festligheter og feiring sto nærmest i kø. 17. mai var
selvsagt helt spesiell det året, og ellers kan Gundersen
berette om at det 2 pinsedag den 21. mai ble holdt konsert
på Torvet av et skotsk sekkepipeorkester. Den nøkterne
Gundersen skriver ikke så mye om det, men at dette var
en kjempebegivenhet for en befolkning som var sulteforet
på underholdning, kan Adressas mann, Birger Morholt,
berette. Han skriver at Torvet og de omkringliggende gater
og smug var stappende fulle av folk, og Møllerheia gjorde
nytten som galleri. Og etter konserten ble de populære
skottene båret på gullstol opp og ned Storgata.
Andre begivenheter som Gundersen har nedtegnet, var
å motta hjemvendte krigsfanger. Det skjedde på Torvet
og på jernbanestasjonen. Også her er Gundersen nøktern
og ordknapp, mens Birger Morholt i lokalavisa beretter
om ”kolossale menneskemasser”, og at Grimstad
Sangforening stemte i med ”Ja, vi elsker” da toget med de
hjemvendte krigsfangene rullet inn på stasjonsområdet.
Nå lar vi G. E. Gundersen selv slippe til. Her er hans
dagboksnotater:
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4/5 1945.
Konferanse med banksjef Gjerulf Fløystad på vegne av
fylkesutvalget. Fløystad spurte om jeg var villig til å ha
ordførerstillingen i overgangstiden, hvortil jeg uten nølen
sa ja. Som sist fungerende valgte varaordfører hadde jeg
for så vidt forberedt meg til å overta igjen da jeg helt til
4/5 stod i den formening at det gamle sist valgte bystyre
skulle inntre igjen.
8/5 1945.
Var på de kommunale kontorer, og ble enige om å ta fri
hele dagen.
Kontortid 9/5 til kl.12.
Ringte Noddeland på vegne av fylkesutvalget og bekreftet
oppnevnelsen til ordfører.
Skretting og Bugge-Danielsen oppsøkte meg for å få
meg inn i en komité som skal arbeide for reisningen av
monument for distriktets falne. Var enig i forslaget og gikk
med i komitéen.
Talte senere med skipsreder Ugland fra Fjære og Nils
Neset fra Landvik og begge erklærte seg enig i tanken og
var villige til å stå som medlemmer av komitéen.
Var med Groos på kontoret og gav ham liste over de
medlemmer jeg hadde uttatt til det midlertidige bystyret.
1. Rønning Arnesen.
2. Tengel Bang.
3. Th. Terjesen.
4. Frithjof Moy.
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Varamenn:
1. Kristen Mørland.
2. Carsten Andersen.
3. M. Edvardsen.
4. H. Drevdal.
5. Herman Hansen.
Brever om oppnevnelsen sendes ut 11/5 morgen.
10/5 1945.
Talte med Gråberg om havnestyret.
Talte senere med Th. Terjesen som skulle konferere
med Bugge-Danielsen om eventuelt å telegrafere til
havnedirektøren om konstituering av fhv. havnefogd C.
Jacobsen i stillingen.
11/5 1945.
Var på kontoret og undertegnet brevene til de oppnevnte
medlemmer av det midlertidige bystyre med varamenn.
11/5 1945.
Kl. 6. Bystyremøte til 9.15.
12/5 1945.
W. Mønnich spurte om vi kunne være behjelpelig med å
få oppsatt en høyttaler nede i byen for at folk kunne få
nyhetene.
Mottok bekreftelse fra Fylkesmannen om oppnevnelse
som midlertidig ordfører.
- mottok sirkulære om arbeide på tyske
arbeidssteder.
- Mottok plakater og oppnevnelsen av ordførere og
lensmenn.
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12/5 1945.
Talt med Politifullmektigen om dr. Smith om protokollen
for helserådet.
Nevnte også spørsmålet om radioen min.
12/5 1945.
Møte hos Skretting i komitéen for minnesmerke over falne
i Grimstad. Da Landvik hadde innsamling for seg selv, og
Fjære også skal ut, så Grimstad blir alene.
Programmet for 17. mai ble oppsatt.
13/5 1945.
Kl. 14.00 kom representanter for Hjemmefronten og talte
om 17. mai komitéen og talerne. Det var en de ikke ville
godkjenne som taler. Konfererte herom med Gåskjenn
kl.3.30.
Kl.17.00 kom Leif Vik og frue og talte om det samme. De
beklaget den vending saken hadde tatt, og vi ble enige om
– etter at Ingeman Stad også var kommet opp – at saken
best og på en for vedkommende tilsynelatende plausibel
måte, ville løses ved at det ble sagt ham at Ordføreren,
etter henstilling fra Hjemmefronten, skulle holde talen.
Leif Vik skulle da ordne at vedkommende? kunne bli med
i komitéen.
Dette ble Gåskjenn meddelt, og I. Stad og jeg hadde en
lang konferanse med ham herom.
Stad og Gåskjenn underetteet deretter vedkommende
muntlig.
14/5 1945,
Kl. 10.30 Konfererte med Politifullmektigen om de spanske
ryttere fjernes fra gatene. Han var enig heri. ( ”Spanske
ryttere” var en form for piggtrådsperring)
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Kl. 10.40 Konfererte med Postmesteren om post til N.S.
medlemmer.
Kl. 10.45Ringte Noddeland og ba meg sammenkalle møte
med ordførerne i Fjære, Landvik og Eide til onsdag 16/5
kl. 11.
Kl. 1.00 konfererte med Kr. Mørland ang. talere 17. mai.
Han skulle forsøke å ordene det slik at han kunne tale for
. eks. kirken og lærerne.
Konfererte med Gåskjenn om det samme. Stad også
informert herom.
Konfererte frk. Birkeland om å tale over de falne. Fikk
henne til å henvende seg til Stabel.
Kl. 13.45 ringte Mørland og sa at de andre fastholdt sitt
standpunkt.
Underrettet Gåskjenn.
Mottok brev fra I. Stad om fest for fangene 7/6.
20/5 1945.
Ringte frk. Karoline Moe og fortalte at et skotsk
sekkepipeorkester ville komme hertil og holde konsert
21/5.
Talte med Leif Vik om å ønske dem velkommen, og med
Victoria om husrom.
27/5 1945.
Mottatt på Torvet: Imenes, Slimestad.
28/5 1945.
På jernbanen: P. Løland, A. Bjørklund, Skarheim,
Haugland.
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29/5 1945.
På jernbanen: F. Jørgensen, J F. Lehland, Kåre, Alf og
Einar Dyvik, A. Simonsen, W. Buvollen, Thorleif Terjesen,
Einar Eriksen, Ole Gundersen.
1/6 1945.
Mottok 2 danske skøyter med fødevarer til utdeling.
Om kvelden den 2/6 en liten fest for mannskapet med
taler av J.F. Lehland, GEG, Skretting, og dansker.
3/6 1945.
Møter for å se på utdeling av danskevarer.
3/6 1945.
Idrettens dag. Store masser på byen. Talte på Idrettsplassen.
4/6 1945.
Møte i utdelingen av danske varer sammen med Skretting
og Svendsen.
6/6 Møte ved jordfestingen av den newzealandske flyver
Francis Magnus Larnacks bisettelse. Nedlagt krans fra
Grimstad kommune.
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Gamle Grimstad-profiler (X)
Johan Gottlieb Christian Heinecke.
av Odd Fr. Johnsen.

Det er ikke mange som
har etterlatt seg så mange
og tydelige ”spor” her i
byen og omegnen som
byggmester Johan Gottlieb
Christian Heinecke. I løpet
av de ca. 50 åra han virket i
Grimstad, opparbeidet han
seg en ubestridt posisjon
som byens ledende innen
husbyggingsfaget, og en lang
Johan Gottlieb Christian
rekke bygninger – offentlige
Heinecke (1833-1912)
som private – er signert ham.
Grimstad
Adressetidende
har i løpet av høsten hatt flere interessante artikler om
mange av husene som Heinecke bygde. La oss raskt
repetere noen av de mest kjente: Den gamle folkeskolen
i Storgata, det tidligere sykehuset i Eikelunden, og ikke
minst Grimstad kirke.
Noen av Heineckes byggverk er nok borte for alltid. For
eksempel er Grimstad Meieri i Skolegata og Grimstad
Jernbanestasjon ved Vestrebukt begge revet, mens
Dahlske skole i Storgata fikk sin skjebne beseglet ved
brann en junidag i 1962.
Så langt i denne omgang om husene han bygde. La oss
heller se litt på mannen. Hvem var egentlig Johan Gottlieb
Christian Heinecke?
Som navnet antyder, var han ikke norsk av fødsel. Han ble
født den 11. september 1833 i den lille byen Ballenstedt i
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Tyskland. Etter fullført læretid i Magdeburg, dro han så ut i
verden. Han kom til København, men fortsatte så videre til
Norge. Heinecke var nok en smule rastløs, for i løpet av de
første par åra i Norge, bodde han i Kristiania, Fredrikstad
og Stavanger, før han kom til Grimstad omkring 1860. Her
slo han seg endelig til ro, og ble resten av livet.
En hovedgrunn til at den omflakkende tilværelsen nå tok
slutt, var nok at han giftet seg og stiftet familie. Kona het
Anna Rebekka Knudsdatter. Hun bodde på Frivold, men
var født i Kristiansand i 1831. Anna Rebekka var enke,
og pussig nok var hennes første mann også en snekker
fra Tyskland. Han het Edvard Gurbath og døde i 1859.
Sammen fikk Anna Rebekka og Edvard to barn, men
begge døde som ganske små.
Anna Rebekka og Johan Gottlieb Heinecke fikk fire barn,
tre sønner og ei datter. 2 av sønnene døde ganske tidlig.
Datteren Ragnhilde ble gift med kjøpmann Hans Fløistad,
og bodde i Binabbgaten. Den yngste sønnen Johan Rudolf
gikk i sin fars fotspor, og hadde håndverkerbrev både som
murmester og byggmester. Johan Rudolf døde i 1952, så
det er sannsynligvis fremdeles folk i Grimstad som husker
ham. Han var for øvrig kjent som en belest mann med bl.
a. store lokalhistoriske kunnskaper.
I de første årene etter at Heinecke kom hit til distriktet,
bodde han i Fjære kommune, nærmere bestemt på Frivold.
Siden flyttet han til byen, og etter han ble enkemann i 1897,
bodde han hos datteren og svigersønnen på Biodden.
Det første huset Heinecke bygde her i området var
prestegården i Fjære (som brant ca. 1930), og ved en
skjebnens tilfeldighet bygde han også sitt siste hus her
nesten 50 år senere, nemlig et uthus til den samme
prestegården.
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Blant alle de bygningene Johan Gottlieb Heinecke
var mester for i Grimstad, er det ett bygg som både
bokstavelig og på annen måte rager over alle de andre.
Det er Grimstad kirke. Ikke minst er det imponerende at
han med datidens beskjedne tekniske hjelpemidler bygget
det på så kort tid.
Grunnsteinsnedleggelsen til Grimstad kirke fant sted 19.
mars 1880. Allerede samme sommer sto råbygget ferdig
og malt utvendig. Og den 7. april 1881 ble kirken innviet.
Hele dette store byggverket med mer enn 1100 sitteplasser
ble altså gjort ferdig på et år.
Husbyggingen tok nok det meste av Heineckes tid, han
deltok således aldri i kommunens styre og stell. Han var dog
i flere år medlem av styret i Grimstad Håndverkerforening,
og han var også i mange år lærer i konstruksjonstegning
ved håndverkernes aftenskole. Og som vi skjønner, han var
Grimstads selvskrevne autoritet når det gjaldt taksering
og bygningstekniske spørsmål for øvrig.
Sitt arbeid skjøttet han til lenge etter han passerte de 70,
men de siste par åra sviktet helsa, slik at han måtte ta det
med ro.
Johan Gottlieb Christian Heinecke døde 4. januar 1912.
Da var han 78 år. Han ligger begravet på Grimstad
kirkegård.
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Årsberetning

for perioden 20.04. 2007 – 11. april 2008
Generalforsamling 2007 ble avholdt i Hagebruksmuseets
lokaler på Berge gård. 20. april med 44 medlemmer
tilstede.
Bygningsvernprisen for 2007 ble delt ut av Kathrin Pabst
til Odd og Signe Kvaløy Pettersen.
Valget ga følgende sammensetning av styret:
Formann:		
Ketil Aslaksen 		
Styremedlemmer: Per Jarle Nørholmen
			
Anne Gurine Hegnar
Peder Grøsle
Kjeld Malde
Varamedlemmer: 1. Bodil Austenaa Johansen
			
2. Torgrim Næverdal
			
3. Reidun Moum
Varamedlemmene og leder i Skjærgårdskomitéen,
Ingebjørg Stanton, deltar på alle styremøtene.
På første styremøte fordelte styret oppgavene seg
imellom slik:
Nestformann med ansvar for økonomistyring: Per
Jarle Nørholmen
Sekretær med ansvar for protokoll og korrespondanse: Reidun Moum
Annonsetegning medlemsskriftet: Bodil A. Johansen
Arkiv – huset i Kirkebakken, boklager og hjemmeside:
Peder Grøsle
Medlemsverving: Kjeld Malde
Vardeheia: Per Jarle Nørholmen
Kjellviga/Binabben: Anne Gurine Hegnar, Kjeld
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Malde og Torgrim Næverdal
Kontakt med Marivold camping: Per Jarle Nørholmen
Kontakt med Grimstad Seilforening – bruk av
Grooseneset: Per Jarle Nørholmen og Ketil Aslaksen
Per Ivar Ruhaven har representert Byselskapet i styret
for Grimstad bys museer.
Antall ordinære medlemmer pr. 11. april 2008 er 639 og
104 livsvarige, til sammen 743. Dvs en økning med 41
medlemmer.
Det har vært avholdt 7 styremøter og det er blitt
behandlet 49 nye saker i tillegg til saker fra tidligere år, og
referatsaker.
Styret har behandlet følgende forslag til
reguleringsplaner/planarbeid fra kommunen:
• Påbebegynt planarbeid Jørgen Bangs gt. 7.
• Reguleringsplan for Fjære kirke
• Forslag til reguleringsplan for Furulivn. 5
• Forslag til reguleringsplan for Arendalsvn. 95
• Forslag til reguleringsplan for Langemyr
idrettsanlegg
• Forslag til reguleringsplan for J. M. Uglandsv. 30
• Forslag til reguleringsplan for Grimstad
Gjestehavn
• Oppstart planarbeid for parkeringshus i Vardeheia
• Forslag til reguleringsplan for Kallandsheia
• Forslag til reguleringsplan for nordre del av
Støleveien
• Påbebegynt reguleringsplanlegging Kjæråsen
• Melding om påbegynt regulering langs
Støyderbekken. Frisbee golfbane
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• Påbegynt regulering Groosevn 5 og Jørgen
Bangsgt. 29
• Reguleringsplan for Torskeholmen
Også i denne perioden har dessverre forholdet til Marivold
Camping A/S v/styreformann Arnfinn Gaard til tider vært
svært anstrengt.
Generalforsamlingen i 2007 ga styret fullmakt til å forlenge
leiekontrakten med 10 år på visse betingelser. Leietager
ville ikke godta betingelsene og ny kontrakt ble derfor ikke
undertegnet. Betingelsene vi stilte var i første rekke at
leietager ikke kan ta seg til rette på friarealet i Osterkilen og
Marivoldbukta og at installasjoner og vogner må plasseres
på de anviste plasser utenom campingsesongen. Vi har
også hatt innsigelser på byggingen av nytt forretningsbygg
som ikke samsvarer med de tegningene som styret og
generalforsamlingen har godkjent. Bl.a. er parkeringsarealet
lagt over 13 meter inn på friområdet og områdets topografi
er helt forandret uten at Byselskapet er blitt forespurt. Vi
har gjort Grimstad kommune oppmerksom på forholdet
og forvaltningstjenestens byggesaksbehandler har bedt
om redegjørelse.
Det har ikke lykkes styret å komme særlig videre i arbeidet
med Marivoldveien. Byselskapets styre ønsker å si fra seg
styrevervet i veilaget og innkalte derfor til møte på Marivold
Feriehjem sommeren 2007. Dessverre var det få som møtte
og noen kom etter møtets slutt, så noen løsning ble det
ikke. Vi ønsker at Marivold hyttevel, Marivold Camping AS,
Grimstad kommune, grunneierne langs veien og Byselskapet
skal oppnevne 1 medlem hver til styret og at Byselskapet
ikke lengre skal ha noe overordnet ansvar for veien. Vi har
bedt Grimstad kommune om å ta initiativ til forandringen.
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Styret arbeider med å rehabilitere/ruste opp Kirkegaten
10 slik at huset kan brukes til styremøter og arkiv. Arkitekt
Paal Malde har sammen med Alf Jensen laget et forslag
som styret ønsker at det skal arbeides videre med.
Styret har søkt om tilskudd til forbedring av sandstrendene
i Marivoldbukt og Osterkilen. Begge ble avslått bl.a.
med begrunnelse at ”Fylkeskommunens tilskuddsordning
er primært rettet mot utbedringer og tilrettelegging av
friluftsområder med regional verdi som gir brukerne av
området økte muligheter for fysisk aktivitet. I tillegg kan det
gis tilskudd til prosjekter med definerte friluftsaktiviteter
som når de brede lag av folket”
Styret finner det inntil videre ikke riktig å bruke egne midler
til sand som vi ikke får offentlig støtte til.
Vi har også søkt om tilskudd til toaletter i skjærgården.
Styret mener, etter anbefaling fra Skjærgårdskomiteen, at
følgende toaletter bør prioriteres.
• Sandholmen
• Yttre Maløya
• Hampholmen
• Skytegluggsholmen
Etter at Byselskapet overtok Marivold Feriehjem fra
Postmannslaget høsten 2006 har styret brukt 2007 til å
vurdere hva det kan brukes til. Foreløbig har styret ikke
trukket noen konklusjon. I 2007 ble det brukt litt av foreninger
og skoleklasser til forskjellige aktiviteter. Likeledes har
enkelte medlemmer lånt lokalet til familiesammenkomster
og jubileer. Det fører ikke til de helt store inntektene, men
dekker det vesentligste av utgiftene som i hovedsak er
strøm og kommunale avgifter.
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Bodil Austenaa Johansen er opptatt av at det trengs
nye gardiner. Hun og mannen Hans tok derfor initiativ til
å selge vafler der ute i påsken. Både palmesøndag og
skjærtorsdag var det mange besøkende, men så snødde
Marivold igjen og de måtte gi det opp. De vil imidlertid
fortsette hver søndag ut april.
Hans Johansen utførte for øvrig en del malearbeid på
huset i fjor sommer.
Etter initiativ fra Skjærgårdskomitéen arrangerte styret
et fellesmøte i februar. Komiteen ønsket at styret skulle gi
uttrykk for hvilke oppgaver det mener komiteen bør ta seg
av. Styrets oppfatning av Skjærgårdskomiteens funksjon
ble uttrykt med følgende:
• Initiativ
• Planarbeid
• Utførelse
Med dette mener styret at Skjærgårdskomitéen:
• ved inspeksjoner og befaringer på Selskapets
eiendommer holder styret orientert om behovene
for utbedringer og vedlikehold.
• utarbeider plan for tiltak og forelegger denne for
styret.
• sørger for at tiltak godkjent av styret blir gjennomført.
Både Skjærgårdskomiteen og styret syntes det var et
nyttig møte.
Sammen med Landvik historielag, Kystlaget Terje Vigen
og Grimstad kommune har vi også i denne perioden
arrangert flere turer i innlandet og skjærgården. Det er
fremdeles stor oppslutning om turene så det ser ut til at vi
er med på å fylle et behov.
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Tema for Kulturminnedagen 2007, var ”Til glede og
besvær – forsamlingshus, ungdomshus og bedehus”. Vi
deltok i forberedelsene og gjennomføringen av arrangementet som ble avviklet på Landvik sentralskole og Vigmarken.
I forbindelse med arbeidet med 2. bind av Grimstad
bys historie, Grimstad på 1900 – tallet, skriver Reidar
Marmøy i rapport til styret 15. mars:

Styret er klar over hvilket enormt arbeid Reidar holder på
med og aksepterer at det er vanskelig å si noe konkret om
når boken foreligger
I år som i fjor er Odd Johnsen fortsatt redaktør av
medlemsskriftet og Arne Egeberg er fremdeles med i
redaksjonskomitéen.
Regnskapet som blir lagt frem etter beretningene, viser
et tilfredsstillende resultat som vil muliggjøre utgivelse av
bøker samt vedlikehold og tilrettelegging av friområdene.
Styret vil takke medlemmer og andre for godt samarbeid
i året som er gått.
Styret
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ÅRSBERETNING

for
SKJÆRGÅRDSKOMITEEN
for perioden 20.04.2007- 11.04.08
Komiteen har i denne perioden bestått av: Bjørn
Bergshaven, Kjell Lehland, Alf Jensen, Erling Vik, Tor
Åge Svendsen, Knut Erik Jørgensen, Morten Jacobsen,
Kristian Folkmann og Ingebjørg T. Stanton, med sistnevnte
som leder.
Lederen møter i Byselskapets styremøter
Det har vært avholdt flere møter og befaringer, herav et
fellesmøte med styret som ble avholdt etter initiativ fra
Skjærgårdskomiteen
Av dugnadsarbeid som har vært utført kan nevnes:
-den årlige dugnaden på Marivold
-vedlikehold av brygger
-rydding og vedlikehold av stier
-vedlikehold av informasjonsplakater og ilandstigningsskilt
på bryggene
Toaletter.
I året som er gått er det satt opp et nytt toalett på jordet på
Ytre Maløya. Dette skal erstatte det gamle glasfibertoalettet
som har stått der tidligere. Jobbsentralen har hjulpet oss
med å bygge toalettet. Det gjenstår fremdeles noe arbeid
før det er helt ferdig. (men det er fullt brukbart)
Planen er at alle de gamle toalettene skal byttes ut med
nye overbygg men vi rekker sjelden mer enn et pr. år, så
det vil enda gå noen år før alle er byttet ut.
Det ble også i år søkt Fylkesmannen om økonomisk
tilskudd for å bygge nye toalett på følgende steder:
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Sandholmen, Skytegluggholmen, Store Hampholmen og
Ytre Maløya (ved gravplassen). Foreløpig har vi ikke fått
svar på søknaden.
Brygger.
Flytebrygga på Y. Maløya er en gjenganger med hensyn
til reparasjon. I løpet av vinteren i fjor løsnet moringene
og brygga dreiv på land. Kjell Gilje A/s ble engasjert
til å få brygga på plass. De la ut nye moringer, fikk lagt
flytebrygga på plass og slo ned noen påler i sanden
som skulle være fundament for ilandstigningsrampa.
Deretter overtok Kystlaget arbeidet og bygde en solid
ilandstigningsrampe.
Ryddeaksjoner foretatt av andre lag og foreninger:
Grimstad Rotary hadde sin årlige ryddeaksjon på Indre
Maløya.
Grøm Rotary hadde ryddeaksjon på Teistholmen.
Kystlaget Terje Vigen har vært på Ytre Maløya og ryddetog
brent en del einerkratt i området rundt gravplassen. Det
ble kuttet opp en del grantrær som var blåst ned i løpet
av vinteren og det ble ryddet en sti fra gravplassen til
utsiden av øya.
Ytre Bie vel holder området og stranden i Kjellviga ryddig
og pent.
På Groos er det Grimstad seilforenig og Skral-Festival
som rydder stranda og områdene rundt.
På Vardeheia var det det nystartede Vardeheia vel som
ryddet området.
Binabben fremstår som et fint friluftsområde og er et
område som blir mye brukt av folk. Blant annet er enkelte
barnehager hyppige brukere av stedet.
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Bygartnerens folk har i løpet av vinteren hjulpet oss med
å beskjære kratt som er vokst opp langs med stien fra
Paradisbukta til Guleodde.
Som tidligere har vi hatt både sauer og geiter på de fleste
større holmene. Det er Bygartneren som organiserer dette
arbeidet og sørger for at de får regelmessig tilsyn.
Som vanlig må vi takke alle dere som på en eller annen
måte er med på å bidra til at friluftsområdene våre fremstår
ryddige og fine. Og ikke minst må vi takke Bygartneren
og hans folk i Skjærgårdstjenesten for godt samarbeid.
Grimstad 11.04.2008.
Skjærgårdskomiteen
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generalforsamling 11. april 2008
Formann Ketil Aslaksen ønsket 47 medlemmer
velkommen til Selskapets 86. generalforsamling som ble
holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård.
Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover
med annonse og påminnelse i Grimstad Adressetidende.
Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2007 til
samtlige medlemmer.
Saksliste og inkalling ble godkjent uten kommentar
I fjor ble det innført en ny praksis med protokollføring og
undertegnelse av protokollen. På den måten får vi den
elektronisk lagret og den blir lettere å mangfoldiggjøre
Forslag referent: Trine Folkman
Underskrivere: Karin Due og Gunnar Edv. Gundersen
Enstemmig bifalt
Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen med
følgende kommentarer:
Gunnar Edv. Gundersen stilte spørsmål om hvilke
virkemidler styret mente å kunne bruke i forbindelse med
Marivold Camping AS’ bygging av nytt forretningsbygg
på Byselskapets friområde. Formannen svarte at styret
ville avvente kommunens behandling av saken.
Til punktet om Marivoldveien mente Jofrid Helle Skåre at
en representant for småbåthavnen i Barselkilen burde tas
med i et nytt styre.
Ellers ble årsberetningen godkjent og vedlegges
protokollen.
Skjærgårdskomitéens årsberetning ble gjennomgått
av leder for komiteen Ingebjørg Stanton med følgende
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kommentarer:
Wenche Gundersen gjorde oppmerksom på at
tilgjengeligheten til toalettet på Store Hampholmen
er vanskelig for bevegelseshemmede. Lederen for
Skjærgårdskomiteen opplyste at de var oppmerksom på
forholdet og at det arbeides med å gjøre noe med det.
For øvrig var det ingen kommentarer og beretningen
vedlegges protokollen
Per Jarle Nørholmen gjenomgikk regnskapet for 2007
og gjorde oppmerksom på at Selskapets 10 aksjer
skulle vært tatt med i regnskapet og representerer en
ligningsverdi på kr 17.302,-.  For øvrig ble regnskapet
godkjent uten kommentar og vedlegges protokollen.
Nørholmen gikk også gjennom budsjettet for 2008.
Budsjettet ble vedtatt.
Styrets forslag om å ha samme kontingent for 2009
som for 2008, kr. 150,- for enkeltmedlem og kr 100, for
husstandsmedlem ble enstemmig vedtatt.
Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S
Jacobsen.
Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble
enstemmig vedtatt:
Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år.
Styremedlemmene Per Jarle Nørholmen og Peder Grøsle
ble gjenvalgt for to år.
Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.
I forbindelse med valget på varamedlemmer spurte Klaus
Rykke om muligheten for å stille benkeforslag. Møteleder
opplyste om at det var det ingenting i veien for, men da
måtte det foretas skriftlig avstemning. Rykke avsto fra å
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komme med forslag.
Møteleder anmodet imidlertid valgkomiteen om å legge ut
forslagene til valg på Byselskapets hjemmeside 14 dager
før generalforsamling, slik at medlemmer har mulighet for
å komme med andre forslag.
Styret foreslo gjenvalg på valgkomite med Carsten S
Jacobsen, Carsten S Due og Reidun Olimstad. Vedtatt
med akklamasjon.
Til slutt foresto Trond Audun Berg utdelingen av
bygningsvernprisen til Ola Sundstrøm for hans
fortjenstfulle restaurering av det gamle huset i Binabbgt.
11.
Bygningsvernprisen er opprettet i samarbeid mellom
Grimstad Adressetidende og Selskapet for Grimstad Bys
Vel. Komiteen består av Trond Audun Berg, Grimstad
Adressetidende, Kathrin Pabst, Stiftelsen Grimstad
bys museer og Paal Malde, oppnevnt av Selskapet for
Grimstad Bys Vel.

Referent: Trine Folkman

Protokollen godkjent

______________________
Karin Due

______________________
Gunnar Edv. Gundersen
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Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær
i Lions lokaler i hovedhuset på Berge Gård. I den forbindelse
er det grunn til å berømme Per Jarle Nørholmen, Bodil A.
Johansen og Ingebjørg Stanton for gjennomføringen.

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 for Selskapet for Grimstad Bys
Vel avholdes fredag 17. april 2009 i Hagebruksmuseets
auditorium på Berge Gård.
Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på vår hjemmeside:
www.grimstadbysvel.org 3 uker før generalforsamlingen.
Etter generalforsamlingen inviteres det som vanlig til
sosialt samvær med enkel bevertning i Lions lokaler
samme sted.
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Storgt. 17, 4876 Grimstad
Tlf. 37 04 07 35

Odden 2
Tlf.: 37 25 38 00
E-post: gri@via.no
Forretningsreiser • Sjømannsreiser
Misjons-/hjelpeorganisasjonsreiser
Ta også kontakt med VIA Arrangement,
bruk vår erfaring og kreativitet.
Vi gir forslag og priser på bl.a.:
Firmaturer • Kundearrangementer • Kurs- og konferanser
Storbyreiser • SPA-turer • Familie og venneturer.

ADVOKATENE

Halgeir Verdal og Asle Wennesland
Kontoradresse:
Storgt. 4, 4876 Grimstad

MNA
—i kontorfelleskap—

Postadresse:
P.b. 148, 4891 Grimstad
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Tlf.: 37 04 45 66
Tlf.: 37 04 46 62

TLF.: 37 04 04 46
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ØkonomiService AS
Regnskap • Bedriftsrådgivning
Tønnevoldsgt. 29,
4877 Grimstad

Telefon: 37 25 66 80

STATOIL GRIMSTAD
TELEFON: 37 04 06 68

AVISEN FOR GRIMSTAD
www.adressetidende.no
Telefon sentralbord: 37 25 80 00
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STORGT. GRIMSTAD  TLF.: 37 04 05 25 - FAX: 37 04 05 60

— STORT UTVALG I LOKALHISTORIE —

Vi fører medlemsregisteret for Byselskapet

Mereo AS
37 25 65 75 / mail@mereo.no
Medlemsregister/kontingentinnkreving • Husleieoppfølging
Fakturering/betalingsoppfølging • Inkassotjenester

MAN., TIRS., ONS., FRE. 10 - 14 • TORS 14 - 17
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Skal du kjøpe eller selge bolig,
kontakt

Tlf.: 37 25 70 00
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Statsautoriserte revisorer
Kittelsbuktvn. 1, P.O. Box 299
N-4803 Arendal
Tlf.: 37 07 20 00
Fax: 37 07 20 01
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DANS OG HELSE
Juskestredet 2, 4876 Grimstad
Telefon: 37 04 94 08 • E-post: hhelsas@online.no
Hjelp til en lettere hverdag

Din lokale SAMARBEIDSPARTNER

Tlf. 37 25 51 00

www.sor.no

Grimstad
Storgata 31, 4876 Grimstad • Telefon: 37 04 14 00

Postboks 333, 4892 Grimstad.
Telefon: 37 25 29 29. Telefax: 37 25 29 20.

www.dues.no
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KIROPRAKTORENE

LISE LOTHE OG TIM RAVEN
Grimstad Kiropraktorklinikk as
Kulturhuset 3. etg., Storgaten 33, 4876 Grimstad
Telefon: 37 04 46 88 - Telefax: 37 04 01 99

Bjønneveien 7, 4879 Grimstad
Tlf.: 37 04 50 80, Fax: 37 04 31 99

STØRST PÅ DVD FILMER
STORGATEN 33
4876 GRIMSTAD
TLF.: 37 04 00 67
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Kulturhuset Legesenter
Storgt. 33 - 4876 Grimstad
Telefon: 37 25 28 28 - Telefax: 37 25 28 29

Igland Industrier AS, Bergemovn. 45, 4886 Grimstad
Tlf.: 37 25 70 70 - Fax: 37 25 70 71
E-post: post@igland.no - www.igland.no
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SMITH PETERSENSGT. 6 - 4876 GRIMSTAD
TELEFON: 03000 - TELEFAX: 37 25 13 05

Øystein Pettersen
— Midt i gågata —

Tlf.: 37 04 33 33

Herre - Ungdom
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BOKS 570 • 6803 FØRDE
TLF. 57 83 39 00 • FAX 57 83 39 01

- 44 -

BLOMSTER OG GAVER
Tjore, 4887 Grimstad
Tlf.: 37 04 54 22
Åpent 09.00 - 17.00(15.00)
www.grosvoldgard.com
Malerier av Solfrid Sankleiv

Hestetorget Hår
inneh: liv berg

Storgaten 33
4876 Grimstad
370 49100
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Arendalsveien 40, 4878 Grimstad
Tlf.: 37 25 86 00 • E-post: post@agder.com
www.agder.com

Skolegaten Legesenter
Kari Hilde Juvkam - Dag Findreng - Kjeld Malde
SPESIALISTER I ALLMENNMEDISIN

Skolegt. 6, 4876 Grimstad • Postboks 205, 4892 Grimstad
Telefon: 37 04 16 50 - 37 04 11 49 • Telefax: 37 04 18 24
GODKJ. SJØMANNS-, FLY- OG DYKKERLEGE
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Henrik Ibensgt. 12, 4878 Grimstad
Telefon: 02002, Telefax: 37 25 82 49
www.sr-bank.no

Vår kontoradresse:
Storgaten 8, Grimstad, ved lyskrysset.
Ring Unni og Viggo, Tlf.: 94 78 90 00
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MASKINBRODERING
Brodering på tekstiler gir et eksklusivt
og elegant inntrykk.
Bodereing av alt fra enkel tekst til
logoer, firmanavn og illustrasjoner.

Lomviveien 33, 4847 Arendal
Telefon : 37 02 69 45
Mobil : 99 64 12 22
E-mail: livdagny.nilsen@losmail.no
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Moy Moner - 4870 Fevik • Tlf.: 37 04 72 31 • Fax: 37 04 71 48
Postadresse: Postboks 11, 4889 Fevik

- IKKE BARE GRAVSTEIN!
- PEISER - PLATER UNDER / FORAN OVN - KJØKKENBENKPLATER - STEINPLEIEMIDLER - GRAVLYKTER OG LYS - M.M. -

Telefon: 37 04 13 58

Nottos Pølser
Fortsatt like lange på begge sider
Boks 134 - 4891 Grimstad
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ARENDAL - GRIMSTAD - LILLESAND

GRIMSTAD / GRØM

b a r e l a v e p r i s er
Telefon: 37 04 37 88 / 37 04 54 70

Spenst Grimstad
Postboks 284, 4892 Grimstad
Telefon: 37 04 22 33

MNIF-MRIF
RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK,
BYGGELEDELSE OG PROSJEKTLEDELSE
Adresse: Storgaten 2, 4876 Grimstad
Telefon: 37 04 36 00 / 37 04 36 60 • Telefax: 37 04 49 16
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LANDVIK HISTORIELAG
• Bonde og menneske. Knut Hamsun. Kr. 150,-.
• Midt i vår verden. Landvik kirke 175 år. Nå kr. 200,-.
• Med sol over skogkledte lier. Kr. 300,-.
• Gull i strupen, sølv i jorda. De syngende bønder. Kr. 150,-.
• Nytt ”Liv i Landvik.” Kr. 150,-.
• Liv og Lagnad i Landvik Kr. 500,FÅES KJØPT I BOKHANDELEN

Skolegt. 7, Grimstad. Postboks 250, 4892 Grimstad
Telefon: 37 25 12 10 - Telefax: 37 25 12 50
E-post: grimstad@nordea.no - www.nordea.no

Tannlege MNTF

KNUT ERIC JØRGENSEN
Bendikskleiv 4, 4836 Arendal

Tlf.: 37 02 55 22
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Bergemoveien 47, 4886 Grimstad
Telefon: 37 25 82 82
Telefax: 37 04 28 30
E-post: per@byggeriet.no
www.byggeriet.no
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SELSKAPET FOR GRIMSTAD BYS VEL TRENGER DEG!
• Fra oppstarten i 1922 har Selskapet for Grimstad Bys Vel
sikret almenhetens interesser gjennom frivillig og ubetalt
innsats fra våre medlemmer.
• Selskapet har kjøpt og vedlikeholdt store deler av
skjærgården og gjort den tilgjengelig for byens befolkning
og besøkende.
• Investert 1,5 millioner kroner i skjærgården siste ti år.
• Gitt ut flere lokalhistoriske bøker.
For å ivareta fellesskapets interesser er vi avhengig av støtte både
hva økonomi og praktisk innsats gjelder.
Vi trenger flere medlemmer og oppfordrer enkeltpersoner og
familier til å melde seg inn for at vi også i fremtiden skal kunne
skjøtte våre oppgaver for fellesskapets beste. Er du medlem
allerede kan du hjelpe oss med å verve noen du kjenner.
Ønsker du medlemskap, send en e-post til: ketil.aslaksen@
grimstad.online.no Eller betal kr 150,- til vår konto 2840 30
00843, merk innbetalingsblanketten ”Nytt medlem” og husk å
føre på egen adresse.
Vår adresse: Selskapet for Grimstad Bys Vel, Postboks 197, 4892
Grimstad
Organisasjonsnr.: 986 956 638
Hjemmeside: http://home.no/grimstadbysvel
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Notater:
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Ibsen-holmen ved Grimstad. Tegnet av Th. kittelsen, hentet
fra billedbindet i jubileumsutgaven 1978 av Henrik Ibsens
Samlede verker 7. bind

Vi er takknemlig for all hjelp til å holde de andre holmer og
øyer rene og attraktive.
Vær varsom med alt som gror i skjærgården.
All jakt og eggsnking er forbudt på Byselskapets områder.
Hjemmeside: http://home.no/grimstadbysvel

Digitalprint as - tlf. 37 04 26 75

