
GJEVING VEL – Styremøte– REFERAT  

26. august 2019 på Grendehuset 

Til stede: Martin, Ragna Marie, Anna Brit, Nina, Lisbeth, Grete 

Fravær: Frode, Bjørn Inge 

 

Saksliste 

1: Gjennomgang av referat fra styremøte 11. juni                                                                                                       
Referatet ble lest opp. Kommentarer og feil ble rettet. Referat godkjent og sendt webmaster for 
offentliggjøring. 

2: St. Hans – varsel om bål i nasjonalparken. Bålsted                                                                                                         
Koordinater for bålplassen Gjevingfolk bruker på Flatskjæra er sendt til Raet Nasjonalpark. Før hver 
bålbrenning må det søkes tillatelse fra Østre Agder Brannvesen. 

3: Status utbedring Fv 411                                                                                                                                         
Strekningen Laget til Støle påbegynnes 27/8-19 av Br Thorkildsen. Veien vil være helt stengt fra 27/8 
til 21/12.                                                                                                                                                                                       
Ved Svinebutjenna står avtalen med Sam Eyde videregående skole fortsatt ved lag, men det vil av 
ulike grunner ta tid.                                                                                                                                                                         
På strekningen Tvedestrand til Gjeving anses alle prosjekter ferdig og avsluttet. 

Det oppfordres til fortsatt å påvirke politikerne, og å sette fokus på veien. 

4: Fibernett på Gjeving                                                                                                                                                      
Daleheia, Bergøya, Hagen og Røde Leet har ikke fiber. Det finnes ingen midler i kommunen, så evt 
utbygging må gjøres privat. Gjeving Vel har kartlagt hvor det ikke er lagt, men 
enkeltpersoner/husstander må selv si seg interessert. A-fiber er fortsatt interessert i å bygge ut, og 
har fått kart, men har ikke latt høre fra seg. Martin kontakter A-fiber igjen.. 

5: Farlig skolevei Bergendal - Bergendalshøgda                                                                                                              
Skolebarna på Bergendalshøgda blir nå hentet med taxi, og kjørt til skolen på Dypvåg og i 
Tvedestrand. Fylket/Vegvesenet har kjøpt grunn på Bergendalshøgda for å opparbeide snuplass for 
skolebussen. Dette spleiser fylket og kommunen på (ca 400.000 - 600.000 kr).  

Velet jobber med å få tilgang på fyllmasse/stein til denne snuplassen, og til forlengelse av fortauet 
ved Hagebrua, fra prosjektene på Lagveien. 

Denne saken er det også fint om velets medlemmer minner kommunen, fylket og vegvesenet på. 

6: Stien over Svaen. Stien Gjevinggården – Nakkedrag                                                                                                     
Dom i saken; Erling og Ole Petter Holm fikk medhold på alle punkter i jordskifteretten, men der er 
fortsatt ikke enighet om hvordan gjøre stien tilgjengelig (tilbakeføre eller legge om).   

Kan Tvedestrand kommune, og evt velet bidra? Martin vil i første omgang legge fram saken for 
kommunen, og høre om muligheten for et meklingsmøte. Velet kan eventuelt delta i meklingen. 

7: Moloen/brygga i Einarsvika                                                                                                                                                     
Moloen trenger vedlikehold og utbedring, men hvem har ansvaret for/eier den? Martin undersøker i 



kommunen hvem som har søkt om byggetillatelse for den. Evt også høre med Jens Martin og 
Lyngørporten. 

8: Utsending av kontingent for 2019                                                                                                              
Frode sender ut. 

9: Eventuelt                                                                                                                                                                                
- Forslag om å skaffe en hjertestarter til Gjeving. Velet mener ja, og kan være positive til å være med 
å finansiere en.                                                                                                                                                        
Nina forhører seg med idrettslaget og 17.mai komitéen om interesse for dette, og Ragna Marie 
undersøker priser, og hvordan slike må plasseres.                                                                                                                             
Det er i tilfelle avgjørende at den blir lett tilgengelig for alle på Gjeving.   

- Det er bestilt tre stk benker fra Lisand. 

- Angående betaling for Gjevingkart. Arne Martin og Frode samarbeider om dette. 

 

Neste styremøte er 30. september 

 

Grete Jensen 

 

 

 


