ÅRSBERETNING
fra

SKJÆRGÅRDSKOMITEEN
for perioden april 2020 til mai 2021
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 ikke gjennomført møter i Skjærgårdskomiteen pga. Corona-pandemien.
Formannen har imidlertid hatt hyppig kontakt med skjærgårdstjenesten, da spesielt med Jonny
Hagen. Han har sørget for betydelig hogst av grantrær på Ytre Maløya. Dette er i området
Badebåden setter folk i land, som nå blir møtt av et større og åpent jorde. Ryddingen gjør det
lettere for folk å finne stien til øyas utsiktspunkt. Her er også ryddet og laget benker av
furustokker. En utrolig flott jobb er gjort, og som vi er svært takknemlige for. Herøya har blitt
ryddet av både skjærgårdstjenesten og av egne medlemmer. I tillegg er stien blitt merket. Sauer
har vært utplassert på Store Hampholmen, på Ytre Maløya og på Herøya. Vårt årlige
planleggingsmøte med kommunen ble avholdt den 25. januar for å gjennomgå aktuelle prosjekter
det er mulig å søke støtte til. Vi har i tillegg hatt befaring med kulturetaten i kommunen på
Marivold. Det foreligger øremerkede midler til skilting av krigsminner, som kan samordnes med
våre opplysningstavler. Vi har også fått midler til en aktivitet i skjærgården. Valget falt på en
badebrygge med et lite stupetårn, som skal legges på svai ved stranden på Grooseneset. Vi takker
foreninger og lag for hjelp til rydding av våre eiendommer. Skjærgården blir mer og mer brukt av
lokalbefolkningen, med overnatting fra påsketider til langt ut i september.
Toaletter
Det er Skjærgårdstjenesten i Grimstad kommune som tar seg av alle toalettene når det gjelder
rengjøring og tilsyn gjennom sommersesongen. Toalettene har nå også fått antibac. Det er
forøvrig ikke noe ytterligere spesielt å rapportere, toalettene ser ut til å fungere fint.
River på badestrendene
20 river til badestrendene blir samlet inn hvert år, og utplassert før sesongen starter.
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.
I Kjellvika er det Bie Vel som holder det ryddig og fint.
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 godt samarbeid.
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