
Referat fra Styremøte i Gjeving Vel 18. september 2014 kl. 19       

på Grendehuset. 
 

Til stede: Bjørn, Grethe, Arvid, Peter, Morten. 

Forfall: Morten, June, Anita, Jon Petter. 

Saksliste: 

Sak 14/13 Referat fra forrige styremøte 

Ref godkjent, med en rettelse på sak 09/14: «Vedtak: Gjeving vel yter inntil kr 10.000 til 

ballbingen.»  (tilføyd ordet inntil).  

Kasserer Bjørn undersøker om ballbingen er fullfinansiert pr. nå.  
 
Sak 14/14 Gangsti over Svaen 

Arvid orienterte om utviklingen siden sist (jfr sak 14/10 på styremøtet 14. august) 

 Kontakt med Saltrø Hyttesameie, som støtter initiativet til å bygge en trapp. De kan 

evt bidra med et forholdsmessig beløp, og ønsker tiltaket utført så raskt som mulig.  

 Kontakt med grunneierne, Ole Petter og Erling Holm. Her kom det fram at 

grunneierne i praksis motsetter seg bygging av trapp. Det ble og klarlagt at Erling og 

Ole Petter har en tinglyst rett til å gå på stien som nå er avstengt.  

 Gamle nedtegnelser om atkomstrett over Svaen er ennå ikke funnet.  

 Det ser ut til at enkeltpersoner på Gjeving vil ta egne initiativ, eventuelt ved hjelp av 

rettsvesenet, for å få slått fast atkomstretten langs gangstien over Svaen. 

Konklusjon: Ideen om å bygge trapp er i praksis lagt død. Gjeving Vel er dermed ikke lenger 

en aktiv part i denne saka. En løsning synes å være avhengig av initiativ fra privatpersoner. 

Vedtak: Vel-styret holder seg løpende orientert om saka. Arvid holder kontakt med 

involverte parter.  

Sak 14/15 Medlemsmøte 6. november.  

Foruten kaffe/kake og sosialt samvær pleier medlemsmøtene å ha et tema til info/diskusjon. 

Styret snakket om disse aktuelle temaene:  

 Info om grendehuset (hva nå når skolen er lagt ned?), om badehuset i Einarsvika 

(aktiviteter og muligheter) om bryggene, om satsing og utvikling på Risøya fhs.  



 Tema: Vei / kommunikasjon. Standarden på atkomstveiene bekymringsverdig. Det er 

et etterslep på vedlikehold, og planer om forbedring ser ut til å mangle. Samtidig har 

trafikken til / fra Gjeving / Lyngør økt voldsomt siden turismeutbyggingene på 90-

tallet. Rotaveien er en trafikkfarlig flaskehals for skolebarn og andre gående.  

 Tema: Rammebetingelser for næringsutvikling og grunderskap på Gjeving.  

Vedtak: Peter spør seniorrådgiver / samfunnsforsker Helge Røed i Agderforskning om å 

holde et innlegg om hvordan Gjeving kan overleve i et stadig mer sentralisert samfunn, hvor 

mye avhenger av god kommunikasjon. Har Gjeving livets rett? 

Morten og Arvid spør de tre grunderne Siri Brodersen (design / Lyngør), Ida Haugen (grafisk 

design / reklamebyrå) og Christina Marcussen (kunstmaler / galleri) om å presentere 

virksomhetene sine, og sine tanker om forutsetninger og rammebetingelser for å lykkes som 

grunder og næringsutvikler på Gjeving.  

  

Sak 14/16 Adventskaffe 30. november 

Dette arrangementet har vært fast 1. søndag i advent de seneste årene, med beboere på 

Gjeving som er over 65 år som målgruppe.  

Vedtak: Saka følges opp på neste styremøte.  

 

Sak 14/17 Eventuelt 

Det har kommet innspill om å lage en info-plakat til langs kulturstien. Det står igjen cirka 

10.000 kroner på konto for denne stien. Disse midlene kan brukes til å lage denne plakaten.  

 

Ref: Peter 


