ÅRSBERETNING
fra

SKJÆRGÅRDSKOMITEEN
for perioden april 2018 til april 2019
Komiteen har i denne perioden bestått av:
Bjørn Bergshaven (formann), Jan Ivar Olsen, Morten Steen Jacobsen, Alf Jensen, Erling Vik
(sekretær), Knut Skår Knutsen, Pål Reidar Svendsen, Roar Ousland, Even Olsen, Øystein
Salvesen og Øivind Simonsen. Formannen har som vanlig deltatt i Byselskapets styremøter.
Det er gjennomført 2 møter i Skjærgårdskomiteen og en rekke dugnader.
Hovedoppgaven for skjærgårdskomiteen har vært vanlige skjærgårdsaktiviteter, ferdigstillelse av
Richards bu på Store Hampholmen, ny brygge på ytre Maløya og utplassering av nye skilt på en
rekke av Byselskapets holmer. 2 nye stativ til nye opplysningsskilt på indre og ytre Maløya blir
montert nå i vår.
I Richards bu på store Hampholmen er det igjen kommet fiskeredskap, en gammel tral og garn fra
John Olsen i Sundet.
Det er bevilget tilskudd fra Miljødirektoratet til utskiftning av flytebryggene på Ytre Maløya.
Stein Reinholt Jensen har laget, og satt ut et større antall fuglekasser på holmer og ved
Postmannslaget.
Skjærgårdstjenesten har gjort en betydelig rydding av flere holmer i skjærgården.
Toaletter
Det er Skjærgårdstjenesten i Grimstad kommune som tar seg av alle toalettene når det gjelder
rengjøring og tilsyn gjennom sommersesongen. Det er ingenting spesielt å rapportere, toalettene
ser ut til å fungere fint.
River og griller
De fleste opprustede og utbrente griller er nå fjernet. Noen få gjenstår og vil bli fjernet.
River til badestrendene blir samlet inn hvert år og utplassert før sesongen starter.
Bygartner/Skjærgårdstjenesten
Vi har hatt møte om tynning av vegetasjon i Marivoldbukta og søknad om offentlig tilskudd til
vedlikehold av bro, Rønnes – Marivold, og div. Opplysningsskilt. Ilanddrevne rester fra en
flytebrygge med isopor har blitt fjernet av Skjærgårdstjenesten. Dette øst på Fladholmen og lille

Hampholmen.
Ryddeaksjoner av lag og foreninger
Grimstad Rotary har som tidligere år ryddet fra Taget til Jan Jensens brygge på indre Maløya.
Grøm Rotary har ryddet på Teistholmen.
Round Table har ryddet vegetasjon i Marivoldbukta.
På Groos er det Grimstad Seilforening som er ansvarlig for å holde området ryddig.
Binabben fremstår som et fint friluftsområde som er mye besøkt.
I Kjellvika er det Bie Vel som holder det ryddig og fint.
I år har vi kun hatt sauer til nedbeiting på holmene. Det er Bygartneren som organiserer dette
arbeidet og sørger for at dyrene får regelmessig tilsyn samtidig som det blir tatt hensyn til den
unike floraen som vi har på holmene.
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. Ikke minst takker vi Bygartneren og
Skjærgårdstjenesten i kommunen samt Kystlaget for et utmerket og godt samarbeid.
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