
 

 

ÅRSBERETNING 

fra 

SKJÆRGÅRDSKOMITEEN 

for perioden 13.04.12 – 05.04.13 

 
Komiteen har i denne perioden bestått av: Jan Ivar Olsen, Morten Jacobsen, Alf 

Jensen, Bjørn Bergshaven, Erling Vik, Kjell Lehland, Finn Helge Andersen, 

Knut Skår Knutsen og med Stein Reinholt Jensen som leder. 

Lederen har som vanlig deltatt i styrets møter. Det har vært avholdt flere 

dugnader sammen med styret og frivillige. Det årlige fellesmøtet med styret vil i 

år som i fjor bli holdt etter generalforsamlingen. I disse møtene vil 

Skjærgårdskomitéens planlagte og utførte aktiviteter bli presentert og diskutert 

sammen med styret. 

 

Av dugnadsarbeid som er blitt utføt siden forrige generalforsamling kan nevnes: 

 

 River er blitt utplassert på utvalgte strender og samlet inn etter sesongslutt. 

Som oppbevaringsplass blir bua på Store Hampholmen brukt. 

 Bua på Store Hampholmen er blitt malt på dugnad før turistsesongen 

startet. 

 En mindre reparasjon på flytebrygga på Ytre Maløya er blitt utført. 

 Vedhugst og vårklargjøring av Postmannslaget sammen med styret og 

frivillige. 

 Vedhugst og vinterklargjøring av Postmannslaget sammen med styret og 

frivillige. Et større vindfall i Marivoldbukta ble samtidig fjernet under denne 

dugnaden. 

 Som en årlig tradisjonsdugnad er også rydding av strender på Marivold 

blitt utført sammen med styret og andre frivillige. I år ble dette utført i 

samarbeid med kommunen og fylkeskommunen under den landsomfattende 

strandryddeaksjonen, Strandryddedagen. 

 

Brygger. 

Noen enkle reparasjoner er blitt utført på flytebrygga på Ytre Maløya. Det kan 

nevnes at flytebrygga har greidd seg fint gjennom siste vinter, det er kun noen 

relativt enkle vedlikeholdsarbeider å utføre før sommersesongen starter. 

Estetiske småreparasjoner er blitt utført på bryggene på Store Hampholmen. 

Det kan i denne sammenheng nevnes at det er planlagt, i samarbeid med 

Kystlaget, å lage en lettere adkomst til oppslagstavle, toalett tursti og 

søppeldunker fra fortøyningsplassen i Dynamittbukta på Indre Maløya. 

 



 
Toaletter. 

 Det er Skjærgårdstjenesten som tar seg av alle toalettene når det gjelder 

rengjøring og tilsyn gjennom sommersesongen. Ellers er det ingenting nytt å 

rapportere, toalettene ser ut til å fungere fint. Det kan nevnes at det lett synlige 

og lite estetiske plasttoalettet på Teistholmen og det resterende på Store 

Hampholmen er planlagt erstattet av en treverkutgave slik det er blitt utført på 

flere andre holmer. 

 

River og griller. 

Opprustede og utbrente griller blir systematisk fjernet uten at dette tiltaket er 

spesielt prioritert. Grillene blir etter hvert velvillig fjernet av 

Skjærgårdstjenesten som miljøavfall. 

River til badestrendene blir samlet inn hvert år og satt ut igjen før 

sommersesongen starter. Vi hadde i denne perioden et minimalt svinn av river til 

en positiv forandring fra tidligere års erfaringer. Vi har en egen ”Rivekomite” 

som tar seg av denne innsamlingen og utsettingen hver år. 

 

Ryddeaksjoner foretatt 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. 

På Grooseneset er det Grimstad Seilforening og Stine Sofies Sommerskole som 

er ansvarlig for å holde området ryddig. 

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. 

I Kjellviga er det Ytre Bie Vel som holder det ryddig og fint. Det kan nevnes at 

den skjemmende koplingstavla nå er blitt fjernet av Nymo. 

Foreningen ”Jolleklubben” har holdt ryddeaksjon i Betjenterbukta på Ytre 

Maløya. 

Kystlaget Terje Vigen har gjennomført dugnad med lyngbrenning og rydding på 

Ytre Leiholmen og Østre Bratthaue. 

 

Som tidligere år så har vi også i år brukt geiter til nedbeiting på flere av de både 

større og mindre 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 vi har på mange av holmene i skjærgården. 

 

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 for et utmerket og godt samarbeid. 

 

Skjærgårdskomitéen 


