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GOD SOMMER: Lokalavisen Geita ønsker alle på Tromøy god sommer med dette bildet fra idylliske Spornes, Tromøys stole innfallsport til Raet nasjonalpark. 

Lokalavisen Geita er en uavhengig, superlokal digitalavis for abonn
enter. På Geita.no kan du opprette ditt eget abonnement og følge
med på alt som skjer for Tromøy året rundt.
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OM LOKALAVISEN:

Et annerledes år
2020 har heldigvis fart godt
med Tromøy. Det er bare å
krysse fingrene for at resten
av året vil fortone seg på en
like bra måte.

En annen bekymring var hvor i all
verden skulle innholdet, de gode
nyhetene og reportasjene komme
fra i et nedstengt samfunn? Ikke
alt i spaltene kunne handle om
koronapandemien.

Endelig er sommerutgaven av
Lokalavisen Geita på papir kommet
ut i en ny utgave. Det er bare å
håpe at turister, fastboende og
andre tromøygeiter setter pris på
en papirversjon av Geita.no.

For det første er det ikke spesielt
sunt å grave seg ned i elendig
het, for det andre har vi lokalt

på Tromøy hittil merket lite til de
mest dramatiske konsekvensene
av den verdensomspennende
helsetrusselen viruset covid-19
utgjør.

Det er på nett Lokalavisen
Geita har sitt hovedprodukt. Det
oppdager en del heldigvis, og
mange velger å tegne abonne
ment, samtidig som de aller, aller
fleste velger å fornye sine abonne
menter enten de løper månedlig,
kvartalsvis, et halvt eller et helt år.

AVISPRODUKSJON
Esben Holm Eskelund
kontakt@geita.no
Tlf. 982 68 194

ANNONSESALG

Robin Johansson

Er du ikke abonnent på Lokalavisen
Geita enda, kan du holde deg
daglig oppdatert ved å starte et
digitalt abonnement på Geita.no.
Det er superlett!
Koronapandemien vekket i vinter
og vår litt bekymring for at det ikke
ville være økonomisk mulig å gi ut
sommeravisen i 2020.

salg@geita.no

Trykk: AmediaTrykk
Utgiver: Lokalavisen Geita - Esben Holm Eskelund org.
nr. 919 674 377
Adresse: Fabakkveien 13, 4812 Kongshavn
Nettsted: www.geita.no

Lokalavisen Geita arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet
av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et
klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet
har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten,
og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55. E-post:pfu@
presse.no

Kostnaden til trykking på papir
er realtivt høy, og foreløpig vil
Lokalavisen Geita ikke kunne gi
ut papiraviser mer enn to ganger
i året.
Takket være annonsører som
fortsatt har tro på å være synlige
lokalt, har det vært mulig å ikke
bare gi ut – men samtidig øke side
tallet i den tredje sommeravisen
som gis ut på Tromøy.

På Tromøy opplevde vi i mars og
april at hytteeiere med bostedsadr
esser utenfor Arendal fikk forbud
mot å oppholde seg på fritidseien
dommene sine i Arendal kommune.
Med øyas rundt 1.000 fritidsbo
liger var det en klok beslutning av
regjeringen å stanse mulig koro
nasmitte på en slik måte, selv om
det rammet mange urettmessig.
Regelen og bekymringen var lik for
hele landet. Det er mulig at bildet
hadde sett ganske annerledes ut
om ikke hytteforbudet hadde blitt
iverksatt.
Gjennom sommeren er innenlands
turister og hyttefolket heldigvis
igjen på vei tilbake til Sørlandets
største og vakreste øy. Den gleden
deler vi, som bor her året rundt,
med stor fornøyelse. Samtidig må
vi krysse fingrene for at turismen
ikke vil gi oss en pangstart på en
eventuell bølge nummer to av
koronapandemien.
Det handler om å holde avstand,
vaske hendene, hoste og nyse i
armkroken og å holde oss unna

andre om ikke vi er friske. På
Tromøy er det god plass på de
fleste badestrender, det er holmer
og skjær nær sagt til en hver.
Til nå i 2020 har Lokalavisen Geita
publisert over 600 artikler på nett.
Det er et langt større tall enn det
gikk an å drømme om da det så
mørkt ut i mars. Det er artikler som
i hovesak er knyttet til helt lokale
forhold, saker og temaer som er
viktige, interessante, spennende
eller underholdende.
Heldigvis har ikke tromøyfolk
sluttet å engasjere seg, skape,
investere og debattere, selv om
verden har blitt ganske annerledes
enn i fjor. Alt dette har i sum gitt
tilgang til muligheten for å lage
god og etterrettelig journalistikk –
i mange tilfeller om ting du ikke kan
lese i andre medier.

I denne papirutgaven finner du et
utvalg artikler som har vært publi
sert digitalt siden årsskiftet. Flere
av dem merket med QR-kode,
som du kan skanne med smart
mobilen din og få se, høre og lese
hele innholdet. Du vil også finne
artikler som vil blir digitalt publisert
i løpet av de kommende dagene.
Tradisjon tro kan du kose deg
med et stort kryssord der stikk
ordet er lokale stedsnavn, og du
finner oversikt over mye av det
som skjer frem til september i
aktivitetskalenderen.
Sommeravisen Lokalavisen Geita
er ment som et reklamevindu for
den superlokale digitale avisen,
som er hovedkanalen – og som
det faktisk har en verdi å abonnere
på for deg som er opptatt av ditt
eget nærmiljø.

God lesing og god sommer!

Superlokal digitalavis

Geita.no
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HOVE-REGULERING:

Skal taksere også i
sommer
GRØNN SONE: Områdene som skal være grøntareal innenfor
campingarealet på Hove skal ikke graves etter kulturminner i.
	
Kartskisse: Arendal kommune

Undersøker ikke
hele planområdet
SKATTETAKSERING: Gjennom sommeren vil det gjøres eiendomstaksering i Arendal kommune. Noen
områder på Tromøy gjenstår. 
Foto: Geomatikk IKT

Arbeidet med å besiktige
eiendommer vil pågå
gjennom sommeren og
ut året.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Det opplyser Arendal kommune
i en melding til Lokalavisen
Geita. Arbeidet på Tromøy er
eksempelvis ikke ferdig utført.
De siste ukene har kommunen
fått flere henvendelser både fra
innbyggere og hyttefolk, som
har spørsmål rundt eiendoms
takseringen. Det er selskapet
Geomatikk IKT som gjør denne
jobben for kommunen, etter at
bystyret i februar 2019 vedtok
å retaksere alle skattepliktige
eiendommer gjennom å øke
takstverdien med ti prosent.
De nye takstene skal gjelde fra
neste år.

Stanser ikke

Mens koronapandemien i en
lang periode har påvirket hele
samfunnet innretter takse
rerne seg etter myndighetenes
smittevernretningslinjer.
Alt
arbeidet skjer utendørs og det

er ikke nødvendig at man er til
stede ved besiktigelse av ens
eiendom.
– Arbeidet med besiktigelse
av eiendommer for fastsettelse
av eiendomsskattetakst fort
setter gjennom sommeren, og
vil pågå ut året. Det gjenstår
nå i underkant av 30 prosent
av eiendommene, for det
meste boligeiendommer, sier
prosjektleder Einar Krafft
Myhren, overingeniør i Arendal
kommune.
Ifølge prosjektlederen er det
områder midt på Tromøy og i
Hove-området, samt Skare- og
Alve-området som ikke er ferdig
befart.
– I tillegg er det også noen
slengere her og der, og Merdø
gjenstår nok også, sier han.

Varierende kvalitet

Utsendingene fra Geomatikk IKT
har med seg de opplysningene
som er registrert i matrikkelen
om hver enkelt eiendom.
Opplysningene er av svært
varierende kvalitet, og oppdraget
er derfor at de også foretar en
vurdering og oppmåling av byg
ningene etter fastsatte kriterier.
– De tar også bilder av

eiendommen. Disse bildene
blir kun brukt til dette formålet,
sier Myhren.

Kommer uanmeldt

Han opplyser videre at de
som har meldt ifra om at de
ønsker å være til stede når
eiendomsbesiktigerne kommer
blir kontaktet i forkant. Denne
sommeren er noe spesiell i og
med at mange flere er hjemme
enn det vanligvis vil være. Noen
vil derfor oppleve at besikti
geren dukker opp uten at det er
gitt beskjed på forhånd. Ifølge
Myhren skal de ringe eller banke
på før registreringene starter.
Erfaringsmessig er det ikke alle
som verken hører dørklokka eller
bankingen.
– De bærer også vest fra
kommunen og skal vise id-kort
fra kommunen på forespørsel,
opplyser Myhren.
Senest innen 1. mars neste år
blir de nye takstene offentliggjort.
Da legges de ut til ettersyn, samt
at alle som eier eiendom vil få
tilsendt informasjon om taksten
og hvor mye man skal betale.
Omtakseringen som nå er i gang
har en kostnadsramme på ni
millioner kroner.

De arkeologiske under
søkel
s
ene, som skal ut
føres i forbind
else med
regulering til naturcamp
ing på Hoveodd
en, skal
kun omfatte en del av
området Canvas Hove i
dag disponerer. Det kom
mer frem i et akseptbrev
fra Arendal kommune til
kulturminnevernavdelingen
i Agder fylkeskommune.

Streng regulering

– Området tar utgangs
punktet i en 30 meter buffer
mot turveien/adkomstveien
i nord (vest for parkering
en) og en 30 meter buffer
mot folkestien i sør. Mel
lom disse er det tegnet en
korri
dor med varierende
bredde, skriver prosjektled
er for reguler
ingen på
Hoveodden, Gidske Houge
i Arendal kommune, i brev
et sendt tidlig i juni.

Sparer penger

Ifølge
et
tilbud
fra
fylkeskommun
en ble det
foreslått tre alternative
områder å gjøre arkeo
logiske
undersøkelser
i. Det første alternativet
går på å undersøke hele
planområdet,
kostnads
beregnet til 434.000 kro
ner, det andre - og som
kommunen har valgt - er
hele planområdet minus et
100 meter stort grøntom
råde i bredden, kostnads

Ta hensyn til svanefamilien

Men svanefar ble enke
mann for to år siden da
en fartsgal båtfører kjør
te på og drepte hans
første svanekone. Nå

er han etablert med ny
kone og fire små. Han
er meget stolt og vern
er om dem så godt han
kan.

Om du mener mye eller litt, send inn dine
leserinnlegg til Lokalavisen Geita

LOVER INNSYN: Styreleder i
HDU, Morten Kraft (t.h.) lover
innsyn i selskapets virksomhet
16 år tilbake i tid.
Arkivfoto

De båtene som kjører
som de skal inn i bukta,
stille og bedagelig, lar
han være. Han angriper
kun de som kjører fort.

Bystyrets flertall vedtok i juni
at Hove drifts- og utviklings
selskap AS (HDU) skal legge
til rette for innsyn i vedtak og
protokoller som ikke omfatt
es av regler om konfidensi
alitet.

Britt Botterli Jacobsen

I etterkant av vedtak
et ba
Lokalavisen Geita om inn
syn i HDUs virksomhet til

synspunkt@geita.no

Har ikke gravemaskin

Det tredje og rimeligste
alternativet er kun å under
søke områder som allerede
er preget av inngrep i plan
området, kostnadsberegn
et til 177.515 kroner. I til
legg kommer kostnader for
bruk av gravemaskin i løpet
av tiden som går med til å
undersøke. Houge gjør det
også klart at kommunen
ikke kan stille med grave
maskin og ber om at fylkes
kommunen ordner med det,
samt skaffe gravemeld
ing og får avklart tele- og
strømkabler.

Starter i august

Ifølge fremdriftsplanen for
reguleringsarbeidet
på
Hove
odden skal arkeolog
isk
e undersøkelser starte
opp 24. august og pågå
i ca. fire uker. I løpet av
høst
en vil et forslag til
reguleringsplan behandles
politisk. Dette vil bli sendt
på offentlig høring i seks
uker, før det igjen skal
opp til ny politisk behand
ling og deretter ende opp
i en endelig reguler
ing av
campingområdet på Hove.

HDU åpner for mer innsyn

SYNSPUNKT:
Jeg
har
observert
svane
far i Sandumki
len over en tid. Han kan
noen ganger være gan
ske aggressiv, særlig
overfor små ribber i høy
fart. Da fyker han ett
er og slår med vingene.

beregnet til 291.250 kroner.
Grøntområdet tas vekk fra
undersøkelse fordi det skal
regu
leres til grønnstruktur
naturområde med strenge
bestemmelser.

bake til etableringen i 2003,
noe styreleder Morten Kraft
ønsker
å
imøtekomme.
– Undertegnede vil ta jobb
e
n med å gå gjennom alle
styrereferater og kvalitets
sikre den informasjon det
åpnes for. Dette arbeidet vil
jeg starte på umiddelbart ett
er sommerferien, men det
vil (naturlig nok) ta en del
tid, skriver han i en e-post til
Lokalavisen Geita.
Han viser til koronasituasjo
nen som begrunnelse for at
arbeidet med å gå gjennom
dokumenter for 16 år ikke
starter umiddelbart fordi sel
skapets ressurser må rettes
mot driften.
Når
informasjonen
skal
offentliggjøres vil det skje
suksessivt via Hove drifts- og
utviklingsselskaps nettsted.
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Foreslår flere bolter i
arendalsskjærgården
– Det er ikke få bolter
som blir satt ned i
nasjonalparken hver dag
fra tidlig vår til sen høst.
Resultatet er at fjellet
sprekker og nasjonalparken blir mer slitt.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Et forslag om flere fortøynings
bolter i skjærgården i Arendal
har bystyret i Arendal vedtatt at
skal vurderes om skal utredes
videre. Til sist bystyremøte
fremmet Aps gruppeleder Atle
Svendal et forslag om nettopp
flere steder å kunne fortøye
båter, uten å måtte slå i stykker
fjell og svaberg hver gang.
– Det er ikke få bolter som blir
satt ned i nasjonalparken hver
dag fra tidlig vår til sen høst.
Resultatet er at fjellet sprekker
og nasjonalparken blir mer slitt,
skriver Svendal.
Han nevner steder som
Ramsøya, Sven Johnsens
holmer, Ærøya, Færvikkilen,
Skinnfelltangen og Sandvika
nord for Grundesundholmen
spesifikt som steder hvor man
hyppig kan høre banking i fjell.
– Folk slår ned metallplugger
for å belegge sine båter. Båter
drar, nye kommer, og det
bankes stadig i naturen.

Faste bolter

Bystyrerepresentanten mener
faste bolter er løsningen, og
peker på at det er stor forskjell
mellom kommunene. Hans
erfaring er at både Grimstad
og Kragerø tar bedre vare på
naturen enn Arendal, og at det
er lettere å finne faste bolter
i disse områdene. Han stiller
spørsmål ved om det kan
skyldes at kommunene adminis
trativt er mer tydelige på hvem
som har ansvaret for en slik
oppgave, sammenlignet med
Arendal. Svendal mener det
også er stor variasjon innenfor
kommunen.
– I det som i gamle dager
hørte til Flosta kommune er det
en del faste bolter, for eksempel
på Kokkerøya, i Lodalen og
Blekestrandsfjorden står det
noe bedre til. Her har Flosta
Motorbåtforening bidratt, skriver
han.

som nærmer seg. Bolter sig
naliserer at nasjonalparken og
Arendal kommune har tenkt på
deg: «Vi tar vare på naturen og
din båt», skriver Svendal.

Mer unntak

Nasjonalpark-bolten

Han viser til at det rett nok
finnes en og annen fast bolt på
stedene han nevner, men at det
mer er unntaksvis i skjærgården
i Arendal. Svendal mener faste
bolter både er bra for naturen
og i tillegg gjør båtlivet enklere.
– Det øker sikkerheten når det
blåser opp om natta og det for
sterker opplevelsen av å bruke
den vakre kysten vår. Arendals
skjærgård blir med flere bolter
mer attraktiv for besøkende.
En fast bolt i fjellet uttrykker et
tydelig «Velkommen» til alle

SKINNFELLEN: Ved Skinnfellen på Flosterøya er det ofte svært mange båter, og ikke særlig lett å finne
bolter å fortøye i. 
Foto: Esben Holm Eskelund

Arbeiderpartiets båtentusiast
skriver videre at hver bolt
eksempelvis kan fortelle båt
folket at man befinner seg i Raet
nasjonalpark, slik at boltene kan
være et virkemiddel til å bevisst
gjøre besøkende mer til å ta
vare på naturen, og ber om at
både nasjonalparkstyret i Raet
og Arendal Havn KF vurderer
temaet før saksbehandlingen
gjøres av rådmannen og det
legges frem en sak for politisk
behandling. Han foreslår i
tillegg at Arendal sjekker med

nabokommunen Tvedestrand
om det er aktuelt med et sam
arbeid. Representanten mener
det heller ikke er mange siders
utredning som bør gjøres.
– Vi trenger en fire siders
plan som skisserer hvordan
vi kan få flere bolter i nasjo
nalparken og den øvrige
kyst i Arendal kommune.
Et enkelt dokument som
klargjør mål, ansvarsforhold,
prioriterte områder for boltned
setting, finansiering/økonomi og
samarbeidspartnere.

Spørsmål til utredning

Svendal trekker frem at det er
flere temaer han ønsker med i
en utredning. Det er om bolter
i fjell kan bidra til økt bevissthet
om Raet nasjonalpark, hva

bolting vil koste og om det er
mulig å starte med en del av
kommunen om det er begrenset
med penger. Han stiller også
spørsmål ved om nasjonal
parken kan bidra til å skaffe
midler til profilering av parken
og bedre vern av naturen, og
om styret i Raet og havne
foretaket kan samarbeide om
konkret hvor fortøyningsbolter
bør festes. Svendal stiller videre
spørsmål om det er mulig for
kommunen å sette det praktiske
arbeidet til kriminalomsorg i
frihet, Nav, motorbåtfore
ninger eller andre frivillige og
ikke minst stiller han spørsmål
om rådmannen bør gjøre det
tydelig hvem i kommunen som
har ansvaret.

– Privatiserer og forringer
turopplevelsen for andre
ettersom mange folk siden
mars har hatt mer tid til både
å gå på tur og å praktisere
friluftsliv.

Ødeleggelser

ADFERDSREGLER: Å kjøre bil og bobil inn på rullesteinene og
i verneområdene for å slå leir er slett ikke lov. Raet Nasjonalpark
oppfordrer turister til å sette seg inn i regelverket.
Arkivfoto

Raet
nasjonalpark
varsler mer oppfølgning
i sommer for å forebygge
ødeleggelser i nasjonalparken som følge av økt
besøk.
Som følge av at myndig
hetene har innført strenge
reiserestriksjoner knyttet til

utenlandsreiser i sommer,
regner nasjonalparkforvalter
Jenny Marie Gulbrandsen i
Raet nasjonalpark økt trøkk
på besøk
et i nasjonalpark
kommunene Grimstad, Aren
dal og Tvedestrand. Tromøy
er en av destinasjonene, som
kan oppleve en økning i antall
feriegjester. Gulbrandsen sier
til Lokalavisen Geita at det
allerede er merket økt besøk,

Raet nasjonalpark er en av
landets største marine nasjo
nalparker og har fått sitt vern
på grunn av sin unike natur.
Deler av nasjonalparken er
også på land, slik som på de
ler av sørkysten av Tromøy.
Gulbrandsen fortell
er at det
faktisk har vært en økning av
hogst i nasjonalparken for å
brenne bål.
– Vi frykter det kan eskalere
i sommer. Skogen er verne
verdig og spesielt trollskogen
på utsia er helt unik, sier hun.
Hun forteller at mens nasjonal
parken setter kyndige folk til å
rydde bort gran og uønskede
treslag og vegetasjon, finner

tilfeldige turgåere også på å
hogge litt.
– Vi har registrert flere felte
trær langs hele utsia fra Hove
til Botne i vår, sier hun.
Nasjonalparkforvalteren
er
også kritisk til bålbrenning.
Hun understreker at bål er
hyggelig, men om det brennes
på svaberg blir den 10.000 år
gamle geologien formet av
isbreene ødelagt. Det samme
ved å samle sammen rulle
stein for å ringe inn bålet.
– I tillegg er mange av bål
ene vi finner i området med
stor brannfare, for eksempel
i tørr furuskog. Bruk etabler
te bålplasser og ta med ved
eller kull. Reisegrill eller bål
panne er et godt alternativ. En
nasjonal
park er ikke stedet
man gå ut får å leke seg med
den nyinnkjøpte tursagen,
sier hun.

Oppsyn med telting

I sommer varsler nasjonal
parken økt fokus på å følge
opp telting. Hvor enn mann
slår opp telt gjelder regelen
om at man kan ha teltet stå
ende i to døgn. Når tiden er
ute må man pakke sammen
og flytte seg. Da til et annet
sted.
– Allemannsretten slår fast
at man skal flytte seg etter to
døgn og rettspraksis tilsier at
da må man flytte seg bort fra
steder, for eksempel til en an
nen øy. Å flytte seg fem meter
er ikke tilstrekkelig, sier hun.
Tromlingene er et av områ
dene nasjonalparkforvaltning
en vil følge ekstra nøye med
på denne sommeren.
– Der har det vært
utfordringer med telt som blir
stående hele sommeren, sier
hun.
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Tang for maten

MED BRODDER PÅ STØVLENE, BADESKO PÅ FØTTENE OG SANKENETT I
HENDENE FIKK KURSDELTAKERNE PÅ TANGSAFARI I TROMØY-SKJÆRGÅRDEN
ET INNBLIKK I EN LITE UTNYTTET DEL AV HAVETS FORTREFFELIGHETER.
TEKST OG FOTO: ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

KORTREISTE KULINARIER: Bjørn Viken og Anne-Lise Bøhler Aas Viken dro til Tromøy og møtte interesserte kursdeltakere på tangsafari og kurs på Arendal Herregaard. Marianne Slotta

– Denne kan du putte rett i munnen.
Kursleder Bjørn Viken fra Ting og
Tang Engelsviken napper av en bit av
den friskgrønne tangen, som minutter
tidligere er høstet fra sjøen ved Hove
odden. Havsalat. Ypperlig i maten, og
ikke minst er den flotte fargen dekora
tiv på en tallerken.

Tangsafari

Matentusiast Janicke Hagelien og de
andre åtte deltakerne på kurset de
deltar på i regi av Arendal Herregaard
Spa og Resort følger nøye med.
Kursholderne har på forhånd lokali
sert rullesteinene like ved Øddegabet
mellom Hoveodden og Gjesøya, som
en grei tangåker. I rullesteinene på
utsia av Spornes og Hove er det ikke
et så rikt utvalg tangarter. Ifølge Viken
slett ikke et problem å finne minst ti
forskjellige arter.
– Det er fantastisk å ha mulighet til
å være med på kurs her, sier Hagelien
til Lokalavisen Geita.
Som matentusiast synes hun det er
flott å få en hel kursdag med både
lunsj og middag, i stedet for et kurs på
et par timer. Hagelien håper hun kan
få inspirasjon til hvordan hun kan lage
matretter med tang i virksomheten
hun driver gjennom å lage selskaps
mat og leie seg ut som kokk. Urter,
sopp og ramsløk er spennende saker.
Nå har tang og tare vekket nysgjerrig
heten hennes.

sen et løft er hovedregelen å velge et
sted med god vanngjennomstrømm
ing og vekk fra mulige utslipp. En
tommelfingerregel er å velge de friske
fine artene, og aldri bruke tang og tare
som har drevet i land. Det handler om
å sanke tang og tare som sitter fast,
men å gjøre det på en skånsom måte
slik at festene blir stående igjen og
man ikke risikerer å bidra til å utrydde
den. Skjønt noen burde ikke ha vært
her.
– Her er japansk drivtang. Den er
uønsket her, forteller Bjørn Viken og
holder den opp så alle kan se.

Kursdeltakerne får vite at en stor for
del med å bruke tang i maten kan
være med på å redusere saltinnholdet
i kostholdet.
– Her er martaum. Den er fin å spi
se rå og passer godt som snacks ved
siden av øl, sier kurslederen.

Anvendelig sukkertare

Han har med seg en drøy meter
sukker
tare på land. Sammen med
kona Anne-Lise Bøhler Aas Viken for
teller han hemmeligheten. Både om
sagtang og den brune sukkertaren,
som blir grønn når den kokes, men

innhenter sin normale brunfarge etter
hvert.
– Det vil ikke skje i løpet av et mål
tid, altså! bedyrer de.
De viser hvilken del av sukkertaren
som kan egne seg til å pakke inn ma
ten med, den kan tørkes og kvernes
og brukes i mat.
– Det man rensker bort kan man
bruke i badevannet og til jordforbe
dring, tipser de.
Når kursholderne er ferdig med å for
klare er det deltakernes tur til å trå
vannet. Det går i badesko, støvler og
brodder. Med brodder får man bedre

Spiselig tang

I norske farvann er det flere hundre
tangarter, ingen skal være giftige, men
ikke alt egner seg til å spise. For å
finne artene som kan gi matopplevel

HAVSALAT: Bjørn Viken og Anne-Lise Bøhler Aas Viken viser frem havsalat, den kan man plukke rett fra sjøen og spise rå. Janicke
Hagelien sørger for å dokumentere med mobilkamera alle tang- og taretipsene for å kunne bruke i sine egne matretter.
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BLÆRETANG: Blærer ytterst på blæretangen kan sammenlign
es med kapers, med helt naturlig saltsmak, får kursdeltakerne
kunnskap om. 
Foto: Esben Holm Eskelund

a (t.h.) tviler ikke et sekund på at hun og de andre kursdeltakerne er for pionerer å regne på tangfronten her i distriktet.

feste i tangåkeren. Kursdeltaker Marianne Slotta trives godt
på kurset, som gir kunnskap
om de næringsrike vekstene
havet byr på.
– Vi er jo pionerene i distrikt
et her, slår hun fast.

Sylting

Målet med turen til fjæra er å
spise en koronatilpasset lunsj,
som er laget klar på forhånd.
Fra sjøen skal deltakerne hente
opp tang og tare for å ta med
seg tilbake til Arendal Herregaard. Her skal de lære å sylte,
noe som krever at tangen må

skylles og renses på skikkelig
vis før den går ned i glasset.
– Vi trenger minst en neve
blæretang per person, sier
Bjørn Viken.
Under normale omstendigheter
deltar kursdeltakerne på hele
reisen fra fjæra til det står et
måltid på bordet. Av hensyn
til smittevernrådene får derfor
deltakerne ikke på dette kurset
selv være med på kjøkkenet
for å tilberede middagsmåltidet. Det er første gang kursholderne i Engelsviken holder kurs
på Tromøy. Strengt tatt i denne
delen av Agder også. Men selv

Har du et engasjement
for barn og unge?

om basen er langs Oslofjorden,
tilbys ofte kurs rundt om kring i
landet.
– Vi pleier å ha mange turer i
Norge året rundt, forteller Vik
en.
På nettstedet tingmedtang.
no finnes det mye informasjon
som gir kunnskap om bruk av
tang og tare, hvordan man skal
gå frem i fjæra, hva du trenger
av utstyr, hvordan du behandl
er det du har sanket fra havets
åker og ikke minst en rekke
oppskrifter som glatt kan brukes til både to-, tre-, fire-, fem
– og flere retter til.

Vi ønsker flere frivillige!
Tromøy fritidsforum er et gratis tilbud for barn og unge på øya
rett etter skoletid fra kl. 1400 til kl. 1630. Vi tilbyr aktiviteter på
Sandnes og Roligheden skole i både matklubb, lekseklubb og
aktivitetsklubb. Vi jobber nå aktivt med å etablere friluftsklubb
og kulturklubb. Du kan bidra mye med litt av din tid!

Mer info på
WWW.FRITIDSFORUM.NO

Vil du bidra til at
de skal oppleve mestring?
For påmelding, ring 993 59 296
eller send en e-post til
vibeke.dehli@fritidsforum.no

HAVETS ÅKER: Her er deltakerne i gang med å sanke tang og
Foto: Esben Holm Eskelund
tare til sin egen mat. 
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I 2020 er det 115 år siden
Olsens Handelsgartneri startet
virksomheten på Kongshavn.
Siden 1905 har kvalitet vært
vårt fremste varemerke.
Vi leverer kortreiste produkter,
og vår blomsterdekoratør med
fagbrev hjelper deg gjerne med
dekorasjoner til alle anledninger.
Vi er med i Euroflorist og nå
kan du si det med blomster i
hele verden fra Tromøy!
Velkommen innom til en
hygglig handel i sommer!

Geita.no
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– Øyna bygges igjen
Aps Nina Jentoft ba om
prioritering av reguleringsarbeidet for Øyna, fordi hun
mener saken brenner.
I bystyrets behandling av den
kommun
ale planstrategien frem
til 2023 gikk Aps Nina Jentoft på
talerstolen i juni og minnet om at
regulerings
arbeidet for friluftsom
råde på Øyna ikke bør skyves på,
men at planavdelingen må priorite
re den selv om det er mest vekt på i
det politiske klimaet å utvikle planer
for næringsutvikling i Arendal.

Må fremskyndes

– Det er en sak som brenner litt.
Det er i ferd med å bygges igjen
på Øyna. Det er ikke bare arendal
ittene som kontakter oss, men
hytteeierne selv der ute som opp
dager at de ikke kan gå kveldsturen
sin fordi stien ikke er åpen lenger.
Det blir stengt med mange tiltak. Vi
har en badestrand der ute, som vi
ønsker at alle barn både de som er
på ferie og kommer på sykkel skal
kunne bade på. Vi har utsatt saken
til 2021 i planstrategien, men jeg
ber om at den fremskyndes, sa hun.
Nina Jentoft ledet i forrige
valgperiode
kommuneplanutval
get på vegne av Arbeiderpartiet,
hvor det blant annet ble lagt vekt
hetene for regulering av
på mulig
friluftsområder på Øyna. Planverket

Les mer på nett:

som ble vedtatt på 1980-tall
et i Tromøy kommune ble
aldri fullført.
Nåværende kommuneplan
utvalgsleder Milly Olimstad
Grundesen (Sp) har ikke
hatt like mye befatning med
saken som sin forgjenger. I
bystyret slo hun fast at det er
nødvendig å prioritere store
og viktige ting. Kanskje er de
store sakene blitt prioritert i
for stor grad, vedgikk hun.

Høringsfrist i august

Planstrategien er nå ute på
høring frem til 17. august.
Det innebærer at alle som
har meninger om planene
har anledning til å sende inn
merknader og uttalelser.
Jentoft oppfordrer alle som
har en mening i regulerings
saken rundt allmennhetens
tilgang på Øyna faktisk send
er inn en høringsuttalelse.

Måtte fjerne anneks
I april vedgikk eier
ne av en fritidseien
dom i Skoddevig i
et brev til kommun
en at annekset på
eiendommen de
res har stått uten
godkjenning siden
2009. I slutten av
samme måned ble
bygningen
revet.
Resultatet ble vars
let med bekreftende
bilder til kommu
nens byggesaks
avdeling.
– Vi kan med

dette meddele at
annekset
denne
helgen er revet og
fjernet. Platting vil
bli fjernet fortløpen
de. Vi håper da at
saken er ute av ver
den, står det i bre
vet til kommunen.

Planlegger ikke ny bro
I 2011 vedtok bystyret
at det skulle settes i
gang planlegging av
ny bro eller adkomst
til Tromøy innen 2021.

Rådmannen i Arendal
anbefaler politikerne
i planstrategien frem
til 2023 å vente enda
lenger.

TAR OVER SKOLEBYGGET:

Tromøy Fritidsklubb blir
lir huseier

2.000 kvadratmeter

Fritidsklubben ble i praksis
husløse da nye Roligheden
skole ble bygget. I den nye
skolen var det satt av 40
kvadratmeter til fritidsklubb,
et areal som er alt for lite
for klubbens plasskrevende aktiv
iteter og utstyr. Fritidsklubben har planer om

å etablere blant annet et en
avdeling for e-sport i bygget.
Det er nå satt i gang en digital
innsamlingsaksjon på nettstedet Spleis.no, hvor klubben
ber om midler for å kunne
sette bygget i stand. Sammen
med Roligheden skole er det
planer om at eleve i valgfag
et arbeidslivsfag kan bidra
med å pusse opp den knappe
30 år gamle bygningen, som
trenger vedlikehold.

– Nå trenger vi
at noen trår til

»

Et enstemmig bystyre i Arendal bestemte mai at Tromøy
Fritidsklubb får kjøpe den
tidligere barneskolebygningen på Roligheden. Fritidsklubben betaler kun én krone
for å ta over bygget. Fra nyttår
forplikter klubben seg til å stå
for drift og ansvar for bygget.

NYTT UNGDOMSHUS: Fra venstre Frode Olsen, Roligheden skole, styreleder Einar Fredriksen, klubb
veteran Conrad W. Coll og klubbstyremedlemmer Kenneth Ager-Wick og Espen Årsbog.
Samtidig med at klubben nå får 
Foto: Esben Holm Eskelund

Klubbledelse

tilgang til nye muligheter i den
gamle skolen, ønsker klubbstyret at nye krefter engasjerer seg i ungdomsarbeidet.

– Nå er det på tide å få inn litt
friskt blod, sier styreleder Einar Fredriksen til Lokalavisen
Geita.

Tromøy Fritidsklubb har også
behov for frivillige, voksne
ressurspersoner til å bidra inn
i ungsomarbeidet. På Geita.

nokan du lese mer om fritids
klubbens planer for innhold
i det nye klubbtilbudet på
Tromøy.
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Bytter scene fra Skareveien til
Streets of London
Sangtalentet
Anne
Gundersen (20) er superklar for å bytte ut Skare
med metropolen London.
– Jeg har alltid drømt om
å studere der, sier hun.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Våren har vært spennende
for det unge sangtalentet,
hvor hun var med på opptaks
prøver på ikke mindre enn
fem ulike studiesteder for
musikk i England.
Noen av dem var via video
hjemmefra, men til stipend
audition på City University
of London rakk hun akkurat
å komme seg før grens
ene
stengte.

Valgets kval

– Jeg rakk det akkurat. Nå
har jeg bestemt meg og har
takket ja til plass. Jeg tror det
var skjebnen som ville at jeg
skulle velge det stedet, sier
hun til Lokalavisen Geita.
Det manglet nemlig ikke på

skoletilbud i London. Hun kom
inn ved samtlige studieste
der, men valget falt på dette
universitetet fordi det deler ut
såkalt perfomance-stipender
på ca. 10.000 kroner i året.
Det gir mulighet for å få opp
drag gjennom skolen mot å
representere den.

– Da vet jeg også at jeg får vist
meg frem mye. Det gøyeste
er å kunne opptre og utfolde
seg musikalsk og kunstnerisk,
sier hun.

Magefølelsen

Det passer heller ikke dårlig
at utdanningsstedet ligger
sentralt i London. Hun fikk
også tilbud om studieplass
ved den berømte «Paul Mc
Cartney-skolen, LIPA, i Liver
pool, der også tromøyjenta
Caroline Kristiansen studerer.
Men det føltes ikke riktig.
– Jeg måtte veie det opp mot
at jeg har hatt lyst til å studere i
London siden jeg var der førs
te gang i 2010. Location er
veldig viktig for meg, sier hun.
For å finansiere studiene i den
britiske hovedstaden kommer
det godt med å få en stipend
en,
plass under utdanning

LONDON-STUDIER: Helt siden Anne Gundersen besøkte London første gang har hun hatt en drøm om å
studere musikk i storbyen. I høst setter hun kursen mot England for å følge drømmen. 
								
Foto: Esben Holm Eskelund

samtidig er Lånekassa i Nor
ge god å ha i tillegg til oppstar
te penger.  Før sommeren fikk
hun også en noe overrask
ende støtte fra «Drømmesti
pendet», som deles ut av
Norsk Tipping og Norsk
Kulturskoleråd. I stedet for
lunsj med sin tidligere sang
sjekk på
lærer, vanket gave

15.000 kroner og gratulasjon
er fra både ordfører
en
og kultursjefen i Arendal.

Les hele artikkelen
fra 11. juli:

Denne sommeren jobber hun
som renholder i Abra Havn i
Dyreparken. Det gir sårt til
trengte inntekter i en student
kasse, etter et friår fra skole
og utdanning.

FAST SOMMERTILBUD
FAST SOMMERTILBUD

2f30
30

24

90

UTVALGTE TINE SMÅDRIKKE

Stort utvalg. Fra 330 ml. Fra 30,00/l
1 stk fra 15,90 + pant

FAST SOMMERTILBUD

2f50
UTVALGTE MAARUD POTETGULL
5 varianter. Fra 200 g. Fra 100,00/kg. 1 pose fra 29,90

NEKTARINER
1 kg. Pr kurv

7

50

+pant

Ikke-medlem:
Se hyllepris

Coop Sprudle
1,5 l. Pr flaske. Pr l 5,00

Vi ønskereanllegod sommer fra PRIX KONGSHAVN
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Fredensborgdykkeren får
vei oppkalt etter seg
Tromøymannen
Leif
Svalesen, som var med
på å finne slaveskipet
Fredensborg
utenfor
Øyna, får vei til boligfeltet på Holmen ved Vågsnes oppkalt etter seg.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Stedet har tjent som sagbruk
og båtopplag. Nå skal det for
vandles til et sjønært boligom
råde, og naturligvis må det ha
et offisielt navn, som adresse.
Kulturnettverket i kommunen
leder arbeidet, og sendte i vår
ut navneforslagene Vågsnes
sjøvei, Vågsnesfaret og Vågs
nes strandvei på høring. Å
kalle opp veien etter Leif Sva
lesen ble første gang foreslått
av Frps Frode Filseth.
Navnekomitéen
behandlet
saken i juni og vedtok enstem
mig navnet Leif Svalesens vei.

I MÆGEN ...
Kjenna eller Tjenna er
en av de uforløste navn
debattene på Tromøy. I
juni vedtok navneko
mitéen å opprett
holde
Tjennaveien som skri
vemåte. Navnet ble på
klaget av beboere i fjor
høst. Kartverket vil ikke
ta initiativ til endring, ei
heller komitéen. Men
det er åpning for at de
som er berettiget å til
det kan reise navnesak
hos Kartverket.

GIR NAVN: Leif Svalesen.
Foto: Krg / CC BY-SA / Esben
Holm Eskelund

Slavehistorie

– Leif Svalesen bodde på
Tromøy,
og
hans
navn
vil uløse
lig være knyttet
til oppdagelsen av slave
skipet   «Fredensborg» i
Tromøysund i 1974. Han
foretok også marinarkeolog
iske utgravinger i regi av
Sjøfartsmuseet og Aust-Agder
museet (AAMA), forfattet en
bok om «Fredensborgs» siste
reise og var sentral drivkraft i
flere museumsutstillinger om
temaet.
Han var medlem av UNES
COs vitenskaplige komite for
slaveruteprosjeket, og mot
tok Arendal kommunes kul
turpris i 2007. Leif Svalesen
døde i 2010. Rådmannen i

Å hen?

Arendal vurderte det slik at
Svalesen har hatt et engasje
ment som gjør at det anbefa
les å tildele veien hans navn.

Stedsnavn på Tromøy
geita.no/trammen

Restriktiv linje

  – Arendal kommune har en
restriktiv praksis med dette, og
nye veinavn blir svært sjelden
navnsatt med personnavn. Det
er likevel grunnlag for unntak
fra denne praksisen i enkelte
tilfelle, og rådmannen vurderer
forslaget Leif Svalesens vei til
å være et slikt tilfelle.
– Kriteriene er oppfylt, det er
10 år siden Svalesen døde i og
hans navn er knyttet til positiv
innsats og engasjement i Aren
dal og ute i verden, heter det.

��

Pilsen må ligge i køva
på Museumsjordet i
sommer. Bakgrunnen
er at Merdø Kafé har
fått innvilget skjenke
bevilling i utvidet om
råde, som følge av
koronapandemien og
smittevernhensyn.
I
skjenkeområdet er det
ikke tillatt å nyte med
brakt. Merdø Kafé har
«koronabevilling» frem
til 1. september i år.
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DIN LOKALE

BILFORHANDLER

Stort utvalg:
Med over 70 bruktbiler alltid på lager
og 6 nybilmerker med rask levering er
RSA BIL en av Sørlandets største bilforhandlere
Du finner oss i Krøgenes Handelspark

Når du kjøper bil hos RSA BIL:

RSA BIL – tar alle biltyper i innbytte
RSA BIL – Har den beste finansieringen
RSA BIL – Har de beste forsikrings avtalene
RSA BIL – Har de beste garantiene på nye og brukte biler

VI FORHANDLER:

Abonnerer din adresse på Lokalavisen Geita og handler bil hos RSA BIL på Krøgenes før 1/9-20 får du
KAMPANJE: 6 mnd gratis bilvask inkl. polering med i prisen samt 1 års service for kr 0 på ny eller brukt bil.
Oppgi kampanje kode : Geita-kampanje20 + abonnementsadresse
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Åpnet «The missing link»
Gang- og sykkelveien
mellom
Holtet
og
Skudereis ble offisielt
åpnet av fylkesordfører
og ordfører i juni.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Passerende bilister tutet og
naboene kom ut over gjerdet da
fylkesordfører Arne Thomassen (H) og ordfører Robert C.
Nordli (Ap) i Arendal kommune
fredag 12. juni åpnet den 950
meter lange gang- og sykkelveien på offisielt vis. Med taler
og kaker naturligvis. Til stede
var også samferdsels
sjef Ola
Olsbu i Agder fylkeskommune, som var godt fornøyd med
prosjektet. Det er det første
prosjekt
et som sluttføres etter at Agder fylkeskommune
tok over administrasjonen av
fylkes
veiene fra Statens vegvesen ved årsskiftet.

Et spleiselag

– Vi hadde ikke stått her om
ikke vi hadde fått til det spleiselaget både med staten og med
Arendal kommune, sa Olsbu.
Prislappen på hele anlegget er
på 28,8 millioner kroner.
– Det er et betydelig prosjekt

og det er et veldig fint spleiselag hvor Arendal kommune og
fylkeskommunen har delt den
ene halvparten og så var det
statlige midler til ulike sykkelveiprosjekter, sa fylkesordfører
Thomassen.

Gjort på en fin måte

Han sa at han synes anlegg
et er utført på en veldig fin
måte, både på prosjektsiden
og anleggssiden. Det har ikke
bare vært rett frem å bygge
strekningen, med utfordringer i
myra ved Skudereis og tekniske utfordringer over Ubekilen.
– Det synes jeg er løst på en
kjempefin måte, sa han.
En busslomme er flyttet, en er
fjernet, to avkjørsler er strammet opp, det et bygget tørrmurer og støyskjermer. Det er fylt
10.000 tonn med steinmasser
i myra ved Skudereis og kjørt
bort 7.000 tonn sprengstein.
Det er tatt opp flere tusen tonn
bunnslam fra Ubekilen, som
er lagt som underlag langs
veikantene tildekket med jord.
Arendal kommune har lagt
vann og avløp langs strekning
en, også over den nye tolv
meter lange broa som er bygg
et ved siden av den andre over
sundet.
– Sånn som det ser ut nå er
vi innenfor totalrammen, fortalte Siri Thorvaldsen Vevstad
i avdelingen for veiutbygging

øst i Agder fylkeskommune.
Hun fortalte at det underveis
i byggeprosessen har vært
mange syklister som har stilt
spørsmål om når gang- og
sykkelveien skulle åpnes, noe
hun mener er et godt tegn på
at strekningen er viktig.

Viktigste området

Trafikksikkerhet er årsaken til
at gang- og sykkelveien ble
bygget.
  – Det er et av de viktigste områdene vi i fylkeskommunen har ansvaret for.
Samarbeidet som har vært her
med alle aktør
ene, vegvesenet og fylkes
kommunen har
virkelig løst en stor utfordring,
sa Thomassen.
Med den nye gang- og sykkelveien over den snaue
kilometeren er øst og vest på
Tromøy bundet sammen med
en trafikksikker løsning for
myke trafikanter. Ordfører Rob
ert C. Nordli mener strekning
en som nå er på plass er et av
de viktigste tiltakene knyttet til
trafikksikkerhet på øya.
– Dette har vært den mang
lende biten mellom broa og
øst på øya vår. Nå kan skoleelever fra Sandnes til Rolig
hed
en bev
ege seg på gangog sykkel
vei. Det er utrolig
viktig og ikke minst riktig bruk
av midler, sa han.

SNORKLIPPING: Fylkesordfører Arne Thomassen (H) og arendals
ordfører Robert C. Nordli (Ap) åpnet offsielt gang- og sykkelveien
mellom Holtet og Skudereis. Til venstre prosjektleder Siri Vevstad,
Agder fylkeskommune. Til høyre samferdselsjef Ola Olsbu i Agder
fylkeskommune.
Foto: Esben Holm Eskelund

KAKE OG TALER: Åpningen av den manglende linken ble feiret
med taler, kake og kaffe.
Foto: Esben Holm Eskelund
VIDEO: Se hele åpningen her:

Velkommen til oss på Tromøytunet!

Extra Tromøytunet
7-23 (8-21)

2% kjøpeutbytte
i Coop Sørvest.
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ANNONSØRINNHOLD:

Friluftsrådet Sør
har gjennomført ett av
tre planlagte dialogmøter med
grunneierne på Tromøy, så kom
koronapandemien og satte en stopper
for framdriften. Men, plutselig bød det
seg en helt ny mulighet for informasjon og
kommunikasjon med grunneiere langs utkastet til trase. Geita kontaktet oss med forespørsel om annonsering i årets sommeravis.
Vi har derfor kjøpt tre sider i avisa for å informere alle helårs- og fritidsbeboere på
Tromøy, og inviterer berørte grunneiere til dialog om justeringer og
KYSTSTI PÅ TROMØY: I løpet av høsten vil Friluftsrådet Sør kontakte grunneierne rådet trenger tillatelse fra for å
kunne merke eller skilte etter Merkehåndboka.
gjennomføring.

Forslag til Kyststi på Tromøy
Den foreslåtte hoved
trasé
en på Tromøy er
ca. 30 km, og avstikkerne
til sammen 5 kilometer.
Målsettingen er å få
skiltet og merket denne
i løpet av 2021. Frist for
innspill og justeringer til
foreslåtte traseer er 15.
september 2020.
Ideelt sett er Kyststi en sti
som snor seg langs kysten,
men i praksis blir Kyststien
et nettverk av stier, turveier,
gang- og sykkelveier og ulike
typer vei, så nær kysten som
mulig. I noen tilfeller går Kyststien også over svaberg. Vi
legger ikke opp til etablering
av nye stier eller tiltak utover
merking og skilting.

Bakgrunn

Friluftsrådet Sør jobbet med
Kyststi for Grimstad kommune
i 2017 og 2018. Med utgangspunkt i vedtatt forprosjekt

Veien videre

Forslaget til Kyststi Tromøy
drøftes i den administrative
prosjektgruppa og presenter
es for kommuneplanutvalget
i løpet av høsten. Deretter vil
innbyggerne bli gitt mulighet
for innspill direkte i kommun
ens kartportal.
Hvis du er grunneier på den
foreslåtte strekningen, kan
du allerede nå sende e-post
til Kristian Hansen i Friluftsrådet Sør kristian@friluft-sor.
no og be om å få tilsendt
informasjon og eventuelt avtale tidspunkt for en samtale
etter sommerferien. I løpet av
høsten og vinteren vil Kristian
og Rebecca uansett ringe de
grunneierne vi vil trenge tillat
else fra for å kunne merke
eller skilte etter Merkehåndboka. Vi bruker standard
grunneieravtale, med omtale
og kartfesting av tiltak.
Utfordringer søkes løst med
den enkelte grunneier og i
prosjektgruppen.
Eventuelle politiske vedtak fattes av
bystyr
et. Friluftsrådet skilter
og merker kun når tillatelse
er gitt. Ordføreren ønsker å
klippe snora for hver ny del-

strekning som merkes. Kyststien og alle
andre merkede stier
legges ut i norgeskart.
no. Vi ønsker «fadderordninger» med lag og
foreninger som kan
tenke seg tilsyn og/
eller vedlikehold av
delstrekninger, mot en
liten godtgjørelse.

Status og fremdrift

Det er nå merket 25
km Kyststi, inklud
ert
avstikkere og såkalte
mate
stier fra Grimstad grense til Krøgenes, og 3 km er under
etablering på Merdø.
Strekningen fra Krøge
nes til Tvedestrand
grense er under planlegging. Tromøy har UGELSMYR: Kystien foreslås å følge den gamle veien fra Skare via Ugelsmyr
unike friluftskvaliteter, og videre til Øyna.
og det ville være helt
utenkelig at Kyststien
friluftsoppgaver, som fritids kartlegging og verdsetting av
gjennom Arendal kommune tilbud for ungdom, frilufts friluftslivsområder.
ikke skulle ha en avstikker til skoler for barn, aktivitets
Tromøy. Friluftsrådets opp dager for familier og spesielle
gave er å merke en fotrute fra målgrupper. Vi har utgitt tur- Mer inform
asjon om vår
Krøgenes til Øyna som Kyst- kart for alle våre kommuner, virksomhet finner du på
sti. Den foreslåtte hovedtrasé turbøker, sykkel- og padle- friluftsrådet.noog ved å
en på Tromøy er ca. 30 km, og guide og den årlige Naturlos- følge oss på Facebook.
avstikkerne til sammen 5 km brosjyren. Vi har turforslag
(se midtsidene). Målsettingen med elektronisk turmålregist
er å få skiltet og merket denne rering, telleapparater i de
i løpet av 2021.
mest besøkte friluftsområd
ene og «live» oppdatering
Mer enn bare Kyststi
av skiløype
status. Vi hold
er
Friluftsrådet
Sør
er
et kurs for ansatte i skoler og
kommunalt
oppgavefelles- barne
hager, tilbyr under
skap for ni kommuner øst i visning
Se Kyststi-forslagene
i
kystsoneøkoloAgder og vest i Telemark, med gi i nasjonalparken og har
for Tromøy i kart på de
fem helårsansatte og inntil 20 introduksjons
kurs til friluftsliv
to neste sidene
sesongarbeidere. Vi arbei for nye landsmenn. Vi har
der med et vidt spekter av også bistått kommunene i

»
»

Agders første Kyststi ble
etablert på Hove av venneforeningen i samarbeid med
friluftsrådet
i
friluftslivets
år 2005. Fylkeskommunen
satte Kyststi på agendaen
i 2010. Friluftsrådene laget
forprosjekt
rapporter for kystkommunene i perioden 2011
til 2013. Arendal bystyre ga
sin tilslutning til forprosjekt
rapporten i sak 113/14, med
ønske om oppstart ved
Grimstad grense i friluftslivets
år 2015.

rapport begynte vi vårt arbeid i Arendal kommun
e i
2019. Fylkes
kommunen er
initiativtaker og pådriver for
å få etablert en sammenhengende Kyststi gjennom
ene er eiere
fylket. Kommun
av prosjekt
et og friluftsrådet
står for planlegging, dialog og
gjennomføring.
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ANNONSØRINNHOLD:

Strekningen Tromlingene til Øyna

»

Friluftsrådet Sør foreslår trasé for Kyststien på Tromøy. I kartet til høyre kan
du se foreslått trasé mellom Tromlingene og Øyna markert med blå linje.

Annonse

Geita.no

Strekningen Tybakken til Tromlingene

»

Friluftsrådet Sør foreslår trasé for Kyststien på Tromøy. I kartet til venstre kan
du se foreslått trasé mellom Tybakken og Tromlingene markert med blå linje.

17

18

Annonse

Geita.no

Geita.no

Annonse

19

20

Sommeravis 2020

Geita.no

Herregaarden tar steget
fra hotell til resort

STJERNESOMMER: Arendal Herregaard Spa og Resort har
både Rune Rudberg og Unni Wilhelmsen på sommerprogrammet.
Hanne Sørvaag kommer med Dolly Parton-show.

Foto: Esben Holm Eskelund/Pressefoto/Montasje

Aktiviteter,
kjente
norske
artister,
eget
bakeriutsalg,
«glamping» og sandstrand i hagen skal
ta
imot
sommergjestene på Arendal
Herregaard i sommer.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Arendal Herregaard Spa
og Resort mellom Hove og
Spornes legger opp til en
aktivitetsfylt sommer for sine
gjester. Etter at koronapan
demien har gjort opplad
ningen til sommeren svært
rolig, rigger hotellet seg for
travle sommermåneder.
– Av erfaring vet vi at
sommergjestene og familier
ønsker mye aktiviteter når
man er på ferie, og vi har
gjennom flere år utarbeid
et flere og flere aktiviteter
til sommer
gjestene, skriver
daglig leder Oddgeir Frette i
en pressemelding.

Alternativ overnatting

Nytt av året er at hotellet
utvider med alt fra hotellrom,
hytter, leiligheter og nye telt
med «glamping»-standard.
Dermed kaster også her
regaarden seg på trenden
med at mange camping

gjester ønsker litt luksus
på campingtur. I tillegg til
muligheten for å bo i telt på
eiendommen kan gjestene i
år også nyte en sandstrand
i hagen med palmer og sol
stoler. Spa-resorten har
også et helt nystartet tilbud
med café og bakeriutsalg, i
det nye selskapet Hove Café
og Bakeri AS.
– Foran hotellet blir det
bygget opp bakeri med stein
ovn, og våre bakere skal
produsere flere typer brød,
også med tang fra Spornes.
Det vil i tillegg være et lite
gårdsutsalg med produkter
fra lokale produsenter, opp
lyser Frette.

Kjente artister

I sommer gjennomføres
ulike kurs i eksempelvis
sjøørretfiske, natursti i Raet
nasjonalpark, ulike trenings
muligheter, alpakka-turer for
barn, gratis konserter i til
legg til konserter med kjente
norsk artister. Flere store,
norske navn er bekreftet til
Tromøy, i koronatilpassede
arrangementer med maks
200 gjester.
– Følgende artister er
per i dag bekreftet, Unni
Wilhelms
en, Hanne Sør
vaag med showet «Hanne
Sørvaag elsker Dolly Par
ton», Rune Rudberg med
band og egen feiring med
Arendal Trekkspillklubb som
feirer sitt 50-års jubileum 11.
juli i år, heter det.

SMAK AV FESTIVAL: Studio Spornes holder konserter i sommer tilpasset smittevernretningslinjene som gjelder. Helt frem til august skal det arrangeres konserter like ved Flademoen. Her fra Knut
Foto: Esben Holm Eskelund
Reiersrud-konserten 27. juni.

Gir deg musikk og kultur
under koronasommeren
Konsertsommeren er i
gang på Tromøy, og den
skal pågå til ut i august tilpasset koronareglene.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Da Spornesfestivalen måtte
utsette festivalen, som skulle
vært arrangert i juli, ett år frem
i tid, så det mørkt ut for Studio

Spornes. I stedet for å seile inn
i konkursen, snudde innehav
erne Tom Rudi Torjussen og
Mari Dale fokuset for å finne
måter å kunne arrangere
konserter likevel, ettersom
myndighetene etter hvert har
lettet noe på restriksjonene.

Ti konserter

Dermed ble det rigget opp et
festivaltelt på jordet ved siden
av Studio Spornes, og artister
ble booket. Frem til august vil

Canal
Street blir
«Local
Street»

artister som Jarle Bernhoft,
Erlend Ropstad, Jan Eggum,
Darling West, Tommy Tokyo,
Linnea Dale og Ole Paus spille
konserter på løpende bånd.

Godt fornøyde

26. juni startet Fadnes (se
neste side) det hele, etterfulgt
av Knut Reiersrud og Claudia
Scott. Det er helt tydelig at
publikum har satt stor pris på å
endelig kunne samles i sosiale
og musikalske sammenhenger.

Også arendalsfestivalen Canal
Street har måttet endre planene
for årets festival, som er utsatt til
neste sommer. I stedet arrang
eres en konsertserie i juli, ulike
steder i kommunen. Til Bratteklev
Skipsverft 25. juli kommer Rebekka
Lundstrøm (bildet) som oppvarming
for Bård Rannekleiv Band. Er det
ikke billetter å oppdrive er det fint
mulig å høre musikken og kjenne
på stemningen fra båt i Galtesund.

Vi ønsker både nye og
gamle kunder velkommen
til Tromøy Pizza!
Vi har et stort utvalg
av pizza og flere andre
gode matretter
Vår amerikanske og
italienske pizza lages
helt fra bunn med
20 års erfaring
Vi håper dere vil komme innom med både familie og venner!

Bestill på telefon: 465 16 601
Tromøytunet - Elgveien 7 - 4818 Færvik

Geita.no
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Spornes har fått eget
spor i vinyl fra Fadnes

ØYFOLKET: Aldri før har Einar Stokke Fadnes bodd å lenge som han har gjort på Tromøy. Her finner
han ro og føler seg hjemme. Det er noe samlende ved å bo på en øy, mener han.

Foto: Esben Holm Eskelund

Over natta fikk musikeren
Einar Stokke Fadnes platevåren snudd helt på hodet.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

17. april skulle startskuddet
gå for 22 konserter denne
våren i forbindelse med hans
nye plate, med Fadnes som
tittel og Spornes som eget
lydspor. Det ble det ingenting
av. I alle fall ikke med publikum.
– Jeg var også i gang med
masse fine ting til høsten, sier
han til Lokalavisen Geita.
Konsertene som plutselig ikke
ble noe av på grunn av virusutbrudd var forholdsvis nøkterne

bookinger. Fadnes forteller at
det for hans del likevel er snakk
om en årsinntekt. At det ikke blir
noe av ble en skikkelig nedtur.
– Det var et utrolig antiklimaks. Jeg har vært utøvende
musiker i over 20 år, men har
aldri booket noe selv. Denne
gangen har jeg gjort alt selv, noe
som var nytt for meg, sier han.

Sju års arbeid

Etter å ha gått med en plate i
magen i nesten sju år, løsnet
det endelig denne vinteren
for Fadnes, som er mest kjent
som frontfigur i bandet Jim
Stärk. Og så rammes hele
samfunnet av fullstendig nedstenging. Når man har lagt ned
måneder med arbeid i forkant
føles det litt bittert.

Gull til
«Wild»
MGP-WILD: Lokalavisen Geita fulgte MGPeventyret på nært hold i Oslo og Trondheim.

Foto: Esben Holm Eskelund

2. mai passerte Raylee fra Tromøy grens
en for utmerkelsen «gull» i platebransjen.
Med over tre millioner avspillinger er låta
kvalifisert til den gjeve betegnelsen, satt
av bransjeorganis
asjonen, IFPI Norge.
Raylee deltok i den norske finalen i Mel
odi Grand Prix i Trondheim i februar, der
Ulrikke Brandstorp vant med låta «Attention» etter en omdiskutert kåring. Finalen i
Rotterdam ble det ikke noe av på grunn av
koronaviruset. Søk etter «Raylee» på Geita.nofor å lese mer om den lokale artisten.

God sommer!

– Hvis noe heter karma …, sa
han ettertenksom og var da
redd artister ikke kunne spille
for publikum resten av året.

Spilte på Spornes

Den dystre utsikten ble heldigvis
som blåst bort. Fadnes var den
første artisten som fikk spille for
publikum på Tromøy da Studio
Spornes sparket i gang sin alternative konsertsommer i slutten
av juni med koronatilpassede
arrangementer.
Les hele intervjuet her:

– Så satt jeg der da, på ei
seng i Brooklyn og grein
Bjørn Olav Edvardsen
fra Tromøy hylles av
stjerneprodusent.
Han har sunget med Sissel Kyrkjebø, holdt jule
show med 80-tallsstjerna
Samantha Fox og spilt
trollmannen i «The Wiz»
på Ullensaker Teater.
Han prøvde seg også
i sangprogrammet The
Voice, etter å ha vært
med på Idol på TV2 i
2005.
Nå er tromøymannen
Bjørn Olav Edvardsen
ute med ny singel, og håper å inspirere andre med
låta «Stronger».

Les artikkelen:

STRONGER: Harald
Austad aka Supervillain
har produsert låta for
Bjørn Olav Edvardsen
(t.h.)
Foto: Privat

DA NORGE STENGTE NED:

Tromøy ga ut musikkvideo
Da
koronaviruset
stengte landet ned i
vår, forsvant også alle
de sosiale samlingspunktene i nærmiljøet.
Det fikk prosjektleder
Vibeke Dehli i Tromøy
fritidsforum til å sette i gang et prosjekt
for å vise frem at det
er viktig å bry seg om
hverandre også i vanskelige tider. En musikkvideo ble
spilt inn der kjente og mindre
kjente fjes og stemmer deltar. Raylee, Har
ald Dose,
Hans Inge Fagervik og Bjørn
Olav Edvardsen er blant de
som er med i musikkvideoen
til Lene Marlin-låta «Venn»
spilt inn med lokale sange-

re. Før sommeravisen gikk i
trykken har videoen blitt avspilt nær 90.000 ganger på
Facebook og Youtube.
Les mer | Se videoen:
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Tromøy bygdelag går i

TROMØY BYGDELAG: Ragnhild Mortensen (t.h.) og Kari Bryn Christiansen mener Tromøy bygdelag har tilført mye godt i lokalmiljøet og er litt vemodige over at det nå er slutt.

Foto: Esben Holm Eskelund

– Jeg har så visst holdt
ut, forteller Ragnhild
Mortensen som har ledet
bygdelaget på Tromøy i
over fem tiår.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Helt på tampen av februar ble
det kalt inn til fest i Tromøy
bygdelag for siste gang.
Skjønt fest, arrangementet
var mer for et gravøl å regne.
Men med rundt 25 fremmøtte
deltakere, ble det en hyggelig
stund på Flademoen krets
lokale. Lokalavisen Geita
har møtt avtroppende leder
Ragnhild Mortensen (85),
proppfull av engasjement om
laget hun har stått i bresjen
for i over fem tiår.
Tromøy bygdelag har bidratt
til mange positive ting på øya
gjennom årenes løp. Særlig
Tromøy kirke har hatt glede
av gaver gitt av bygdelaget,
som messehagel, offerskåler
og blomstervase i sølv. Og
ikke minst har lokalmiljøet på
øya fått muligheter til mange
flotte tiltak og arrangementer
i regi av laget.
– Det må jo være lov å
kyde, mener Mortensen.
Hennes drivkraft har vært å
ta vare på gamle tradisjoner,
lokal historie og ta det videre
til kommende slekter.

Klarer ikke rekruttere

Det er Kari Bryn Christiansen
ikke det minste uenig i. Hun

har vært sekretær i laget,
som formelt blir lagt ned i juni.
Christiansen er med under
interv
juet med digitalavisen
for Tromøy denne mandags
formiddagen.
– Vi sliter med at vi har
mange eldre medlemmer og
får ikke yngre inn, sier hun.
De to kvinnene legger ikke
skylden på manglende inter
esse for husflid og tradisjon,
men på tidsklemma. Før i
tiden var det ikke vanlig for

mer har det blitt for få å
spille på til å kunne gjennom
føre aktiviteter i laget.

Leder i fem tiår

Gjennom årenes løp har
bygdelaget gått gjennom flere
runder med fornying, utvik
ling og tilpasning til nye tider.
Men nå er tiden kommet for
å avvik
le på ordentlig, fordi
det ikke har vært mulig å få
tak i nye drivkrefter. Ragnhild
Mortensen har vært ubestridt

Kristoffersen Lien som la
grunnlaget for det hele ved å
starte Tromøy Bondekvinne
lag i 1956. Også dette laget
sleit etter hvert med rekrutte
ring og i 1983 ble bondekvin
nelaget lagt ned. Den gang
var det visstnok på grunn av
navnet – mange ville ikke
assos
ieres med bonden og
motta bondebladet. Bonden
ble erstattet med bygda og
bygdelaget så dagens lys
med 30 medlemmer og med
interesse i husflid og tradi
sjonshåndverk. Foruten sosi
ale arrangementer og turer er
det også holdt utallige popu
lære kurs i veving, søm, tre
skjæring og bunad.
– Du bobler over av ide
e
r og jeg tenker at der har
du vært fenomenal, skryter
Christiansen fra sofakroken
under maleriet av gården i Lia
som henger på veggen.

1981-utstillingen

MOR OG DATTER: Ragnhild Mortensen og hennes mor, Anne Kristoffersen Lien (t.h.) har i tiår holdt liv i gamle tradisjoner på Tromøy.

bygdekvinnene å jobbe uten
for hjemmet, slik det er for
kvinner i dag, og som attpå
til må kjøre sine håpefulle på
aktiviteter hit og dit, her og
der. Da er det ikke tid igjen.
Og i mellomtiden har de ek
sisterende medlemmene blitt
gamle. Med en kjerne på titolv fullt betalende medlem

leder i over 50 år. Hun fortel
ler at hun så visst har holdt ut,
selv om hun har truet med å
gå av et par ganger.
– Min mor sa at så lenge
det er liv laga må du aldri leg
ge ned dette laget, forteller
Mortensen.
Sandum-kvinnen forteller at
det var hennes mor Anne

Et av arrangementene som
sitter godt i minnet hos
Mortensen, er bygdeutstilling
en som kom i stand på slutt
en av sommeren i 1981. Da
dro hun land og strand rundt
på Tromøy for å få tak i gam
le gjenstander for å kunne
vise frem tromøykulturen.
På utstillingen som ble holdt
på Sandnes skole var det
utstilt ikke mindre enn over
300 hundre gjenstander.
Gårdsutstyr, husgeråd, fiske
redskaper, skipsutstyr, klær
og tradisjoner sto i fremste
rekk
e. Da bygdelaget skulle
arrangere kulturdag på Hove

gård, inviterte Mortensen like
godt daværende fylkesmann
i Aust-Agder, Signe Marie
Stray Ryssdal, til å forestå
åpningen.
– Jeg spurte om hun kom
me og åpne og folk sa at jeg
var gal som spurte om det.
Men hun sa ja og sa at hun
var glad for å ha blitt spurt,
forteller hun.

Trosset 22. juli

Det er ikke få ting hun og de
andre tjuetalls medlemme
ne har vært på å arrangere
gjennom årene. Hun forteller
om Olsok-feiring med rømme
graut på Flademoen etter den
årlige gudstjenesten og kran
senedlegging på minnebauta
en. Det var et arrangement
Mortensen med egne øyne
så at kunne være liv laga
fordi det alltid var så mange
mennesker som møtte frem
til gudstjenesten og ble stå
ende og snakke sammen
etterpå likevel. Hun forteller
om sosiale samlinger og ikke
minst Prøysen-dagene gjen
nom elleve-tolv år. En av de
sist
e ble arrangert samme
dag som Oslo og Utøya ble
utsatt for et høyreekstremis
tisk terrorangrep 22. juli 2011.
Med Kirsten Bråten Berg og
Anbjørg Lien på plakaten ble
det bestemt at det ikke skul
le avlyses. På grunn av vær
et ble konserten flyttet inn i
Tromøy kirke. Mortensen er
glad for at arrangementet gikk
sin gang denne mørke dagen
i norsk historie.
– Det virket heller styrk
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inn i historien
ende for oss og det ble en fin
kveld, minnes hun.
Aktiviteter som har skapt
samhold og fellesskap har vært
viktig for bygdelaget gjennom
årene. På midten av 1980-tallet
var bygdelaget med som statister da NRK-legenden Knut
Bjørnsen laget TV-program om
skjærgårdsparken. Mortensen
fortell
er at medlemmene var
med på opptak til serien på
Merdø. Også i et program om
kristenlivet på Sørlandet deltok bygdelaget da det ble gjort
opptak på Revesand bedehus.
– Så vi har vært med på litt
av hvert vi, smiler Mortensen.

imot i Arendal Husflidslag. På
arrangementet på Flademoen
kretslokale i vinter ble det servert bløtkake med bilde av en
vev på, smørbrød og kaffe.
– Det var et takk for oss enkelt og greit. Det var en veldig
hyggelig avslutning, men jeg
synes det er utrolig rart at det
er lagt ned, sier Mortensen.

LEDER: Fortjener kulturprisen:

Vi holder åpent til 24. september
tirsdag, onsdag og torsdag

12.00 - 15.00
Omvisning kl. 12.30

Pengene gitt bort

Til det aller siste arrangementet hadde bygdelaget invitert Tromøy historielag og
velforeningen på Sandum til
å være med. Der ble kassabeholdningen delt ut til disse,
med henholdsvis 5.000 og
2.000 kroner hver.
– Vi har hatt et veldig godt
samarbeid opp gjennom, forteller Mortensen.
Fra juni i år var det formelt slutt
for bygdelaget. De gjenvær
ende medlemmene er tatt godt
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UNIKE BILDER:

80 år siden krigen kom til Tromøy
ÅRETS GEIT: I 2004 ble Ragnhild utnevnt til årets Tromøygeit av barna
sine.			
Foto: Esben Holm Eskelund

Hyllet Kong Haakon
på stueveggen i 1945

8. mai 1945 fant Kirsti
Larsen (45) på Skare
frem saks og papir og
feiret frigjøringen med
et løfte til Kong Haakon.

HOVE LEIR: I en oversikt i fra april 1943 var det en belegning
i leiren på litt over 1.000 mann, av disse var 300 leirpersonell.

Utlånt av: Werner Wernersen / AKHF

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

På veggen i stua i huset i Holla
på Skare ble det for 75 år siden
hengt opp en hjemmelaget
plakat som en hyllest og et løfte
til Kong Haakon VII. Kong
en
av Norge befant seg i England
da nyheten om frigjøringen av
Norge var et faktum. Den 45
år gamle tromøykvinnen fant
frem saks og papir og klippet
til bokstavene i rødt som former kongens initialer. Arkene
bokstavene henger på ble
satt sammen med klisterbånd,
mens bokstavene er satt fast
med knappenåler.

Har spart på det

– Jeg har tatt vare på utklippet
og teksten etter min tante. Jeg
synes det er litt artig! forteller
Helge Haugenes engasjert til
Lokalavisen Geita.
Hans tante, hvis pikenavn var
Haugenes, sørget også for at
historien ikke skulle bli glemt.
Bak på den lille plakaten står
det skrevet:
«Klippet ut disse og hang

TIL KONGEN KOMMER: Denne hjemmelagde plakaten ble hengt opp
i stua på Skare, og skulle henge til Kong Haakon VII var tilbake i Norge. 		
Foto: Esben Holm Eskelund

på veggen i stuen på Skare
den 8. mai 1945 og som blir
hengende til kongen vår
kommer tilbake til Norge.»

Ventetiden

Årstallet 1945 er i tillegg
under
streket, som for ettertrykkelig å si hvilket år det var.
Kanskje var det i tilfelle det
ville ta tid før statsoverhodet
ville kunne komme hjem? Hun
trengte ikke å vente lenger
enn en måned. 7. juni 1945
ankom Kong Haakon VII og
kronprinsfamilien Honnørbrygga i Oslo nøyaktig fem år etter
kongen og kronprinsen måtte
dra fra landet og sette kursen mot England fra Tromsø.
I digital
arkivet fra Aust-Agder
museu
m og arkiv kan du se
bilder fra krigsårene i Arendal.

Her er det også bilder fra 30.
august 1945 da Kong Haakon
VII besøkte Arendal.

I morgentimene 9. april
1940 kom den tyske torpedobåten “Greif” fossende
inn Galtesund. Om bord
var 100 tyske soldater,
som ble landsatt i sentrum
av Arendal kl. 08.30 denne
aprilmorgenen for 80 år siden. På NRK Radio hadde
folk allerede i 07-tiden fått
høre nyhetsmeldingen om
at tyske tropper hadde
gått i land mange steder i
landet. Andre verdenskrig
hadde kommet til Norge
for alvor. Lokalavisen Geita markerer med bilder

fra krigsårene på Tromøy,
som aldri tidligere har vært
vist. Bildene er utlånt av
Werner Wernersen i Arendal og omegn krigshistoriske forening.
PÅ NETT: Se bildene

Fredsmarkering fra kirkene på Tromøy
8. mai var det 75 år siden
2. verdenskrig tok slutt
og Norge igjen var et fritt
land etter okkupasjon av
Tyskland i fem år. Menigheten og historie
laget
pleier å mark
ere freden
med
kransenedleggelse
på bautaen for de falne
ved Tromøy kirke på olsok.
På jubileumsdagen øns
k
etsogneprest Lars Peder
Holm å gjøre litt ekstra ut

av det ved å la kirkeklokkene i begge øyas kirker
ringe i ti minutter. Kirkevert
Svein A. Olsen (bildet) tok
på seg oppgaven med å
ringe med kirkeklokkene
på denne spesielle dagen.
VIDEO: Markerte frigjøringen

Sommeravis 2020
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TROMØYKRYSSORD
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@s
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Premie: Én vinner får et helårsabonnement på Lokalavisen Geita. Løsningsordene sendes kryssord@geita.no innen 11. september 2020.
Husk navn, adresse og telefonnummer og vær med i trekningen du også! I dette kryssordet er temaet lokale stedsnavn på Tromøy.
skrivesmurfen.no Hjemmeside: www.skrivesmurfen.no
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AKTIVITETSKALENDEREN
Det skjer for tromøyfolk i juli, august og til litt ut i september
Juli:
8. juli:

Øyvandring på Merdø med Kuben
Aust-Agder museum og arkiv kl. 13.00

8. juli:

Bratteklev skipsverft er åpent 12.00-15.00

8. juli:

Arendal Herregaard: «Meg og Dolly»,
Hanne Sørvaag kl. 21.00

9. juli:

Arendal Herregaard: HageLatter med
Rigmor Galtung, kl. 19.00

9. juli:

Studio Spornes: Jarle Bernhoft kl. 18.00

18.-19. juli:

K.K.Lien Museum, Simonstø er åpent kl.
12.00 - 16.00 hver lørdag og søndag frem til
2. august

19. juli:
19. juli:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00 + Jazz i hagen

19. juli:

Arendal Herregaard: Unni Wilhelmsen kl.
21.00

24. - 27. juli:

Tromøy Fritidsforum og Agder Idrettskrets arrangerer
idrettscamp på Hove. Forhåndspåmelding fra 6. juli.
Begrenset antall plasser

11. juli:

22. juli:

Øyvandring på Merdø med Kuben
Aust-Agder museum og arkiv kl. 13.00

11. juli:

Studio Spornes: Jan Eggum kl. 18.00

11. juli:

Arendal Herregaard: Arendal Trekkspillklubb
feirer 50 år med konsert kl. 13.00

11. juli:

Arendal Herregaard: Dansebandet Contrazt
spiller kl. 21.00

11.-12. juli:

K.K.Lien Museum, Simonstø er åpent kl.
12.00 - 16.00 hver lørdag og søndag frem
til 2. august

12. juli:

Gudstjeneste Tromøy kirke

12. juli:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00

12. juli:

Studio Spornes: Darling West kl. 18.00

15. juli:

Øyvandring på Merdø med Kuben
Aust-Agder museum og arkiv kl. 13.00

17. juli:

Studio Spornes: Tommy Tokyo kl. 19.00

18. juli:

Arendal Herregaard: Rune Rudberg kl.
21.00

18. juli:

Øyvandring på Merdø med Kuben
Aust-Agder museum og arkiv kl. 13.00

Åpent onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, kl.
11.00-16.00 t.o.m 2. august. Fra 8. til 31. august åpent
lørdag & søndag 11.00-16.00

Gudstjeneste Tromøy kirke

10. juli:

Studio Spornes: Erlend Ropstad kl. 18.00

Hove Atelier:

Øyvandring på Merdø med Kuben Aust-Agder museum
og arkiv kl. 13.00

25.- 26. juli:

K.K.Lien Museum, Simonstø er åpent kl.
12.00 - 16.00 hver lørdag og søndag frem til
2. august

Bjellandstrand gård:

Smag og Behag Bjellandstrand har kveldsåpen restaurant
hver torsdag i hele juli

25. juli:

Studio Spornes: Linnea Dale kl. 18.00

25. - 29. juli:

Juvente har sommerleir på Hove

26. juli:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00

29. juli:

Olsok-gudstjeneste Tromøy kirke

29. juli:

Øyvandring på Merdø med Kuben Aust-Agder museum
og arkiv kl. 13.00

Hele sommeren:

Bratteklev Skipsverft, tirsdager, ondager, torsdager 12.00
til 15.00, frem til 26. september. Omvisning fra kl. 12.30

Geita.no
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Bli abonnent i dag
Kjøp på geita.no
899,- | 699,- | 369,- | 119,-

August:

Velg mellom: helår

halvår

kvartal

mnd

1. august:

Studio Spornes: Ole Paus kl. 18.00

1. august:

Øyvandring på Merdø med Kuben Aust-Agder
museum og arkiv kl. 13.00

1.- 2. august:

K.K.Lien Museum, Simonstø er åpent kl. 12.00 16.00 hver lørdag og søndag frem til 2. august

1.- 2. august:

Arendals Seilforening arrangerer NM i BB11 2020
fra Seilerhytta på Brattholmen

2. august:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00 + Jazz i hagen

September:
5. september:

Hove Tri løpes på Hove

5. september:

Arendal kommune arrangerer Natt i naturen på Hove

12. september:

Hove Max arrangeres av Trauma på Hove

17.- 20. september:
2. august:

Gudstjeneste Tromøy kirke

3.- 9. august:

Arendals Seilforening arrangerer sommerseilskole for barn og unge 08.30 - 16.30.
Påmelding senest ei uke før

5. & 8. august:

Øyvandring på Merdø med Kuben Aust-Agder
museum og arkiv kl. 13.00

Arendals Seilforening arrangerer åpent NM i Melges 24.
Bane mellom Hove og Torungen

18.-19. september:

Oktoberfest på Arendal Herregaard med Ronald
Schnipfelgrûber Tyrolerkapell

19. september:

Juli & august:

K.K.Lien Museum på Simonstø har åpent lørdager og
søndager 12.00 - 16.00

Arendal Herregaard arranger Tour de vin på Tromøy

9. august:

Gudstjeneste Tromøy kirke

9. august:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00

12. august:

Øyvandring på Merdø med Kuben Aust-Agder
museum og arkiv kl. 13.00

13. august:

Arendalsuka miniutgave med partilederdebatt
på NRK sendt fra Arendal kulturhus

16. august:

Gudstjeneste Færvik kirke

23. august:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00

23. august:

Konfirmasjonsgudstjeneste Færvik kirke

29.- 30. august:

Konfirmasjonsgudstjeneste Tromøy kirke

30. august:

Studio Spornes, søndagskafé åpen fra kl.
13.00

Grafikk: Freepik.com | Foto: Geita.no
Med forbehold om feil/endringer
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Ønsker Trauma-bakken
som kulturminne

HOPPDUGNAD: Øystein Lien (t.v.) og Jon Gjerrestad er to av de
engasjerte i å ta vare på Traumabakken ved Kjenna. 

Foto: fra rapporten

Les hele artikkelen:

TRAUMABAKKEN: Tegningen signert Anders Fossli ble god
kjent i 1973 av både komitéen for skibakker i Norge og Kirke- og
undervisningsdepartementet. 
Foto: Fra rapporten
HOPPANLEGG: Bakken ved Kjenna er ønsket bevart for fremtiden av hensyn til den kulturhistoriske verd
ien. 
Foto: Esben Holm Eskelund

Trauma ber Arendal
kommune ivareta målet
om bevaring av hoppbakken ved Kjenna, som
trolig er eldre enn idrettsforeningen i seg selv.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

I vår har hoppgruppa og
entusi
aster i klubben jobbet
med en teknisk vurdering
av den legendariske bakken
på Brattekleiv. Målet er å gi
bakgrunnsmateriale nok til at
Arendal kommune kan ivareta
ønsket idrettsforeningen har
om bevaring av hoppbakken
som kulturminne.
Nå har Trauma inngått en ny
festeavtale med grunn
eier,

familien
Smith-Sørensen,
frem til 2070.

Startet som skiklubb

I dag er Trauma mest kjent
for håndball og fotball, men
det var faktisk som skiklubb
foreningen ble stiftet tilbake i
1896.
– Det omtales hopprenn i
området allerede i 1893 og
1895, heter det i en rapport
Arendal kommune har fått
oversendt etter vårens dugnad, skrevet av Karl Sigurd
Fredriksen.
Bakkeanlegget som står i
dag ble bygget på dugnad
sommeren og høsten for 38
år siden, og ble offisielt innviet
vinteren 1983.
– Lys og dommertårn kom
i 1985. For første gang ble
utformingen basert på tegninger med offentlig godkjent
geometri. Dette innebar ikke

bare betydelige tømrerarbeid
e
r, men også omfattende
sprengning og masseflytting.
Hoppbakkens tegninger ble
godkjent av komitéen for skibakker i Norge og Kirke- og
undervisningsdepartementet
i 1973. Bakkens k-punkt er
30 meter, høyden er 43 met
e
r over Kjenna og stillasets
største høyde over terrenget
er 15 meter.

Kulturhistorisk

I 1996 da Trauma feiret
100-årsjubileum ble det siste hopprennet så langt arrangert. Da ble det også satt
bakkerekord på 44,5 meter,
en rekord som fortsatt står.
Med brukbare vintre har det
vært en god del hopping, men
det blir sjeldnere. Det var i
forbind
else med prosessen
rundt bevaring av Nygårdsbakken i Arendal at tromøy-

historiker Alf M. Sandberg og
Karl Sigurd Fredriksen begyn
te å se på muligheten for å
bevare Traumabakken med
kulturhistorisk forankring. De
to var pådrivere for å bevare
nettopp Nygårdsbakken, som
formannskapet
enstemmig
ville bevare, mens bystyret
gikk inn for å rive den til tross
for sin status som en av tre
godkjente treningsbakker i
Norge før OL i Oslo i 1952.

Snart en sjeldenhet

I 2012 kontaktet idrettsforeningen kommunen i forbind
else med kommuneplan
2017
var
arbeidet.
I
Aust-Agder fylkeskommunes
kulturminnevernavdeling på
befaring, og konkluderte med
at siden bakken ikke er av nasjonal betydning kan en mulighet være å bevare gjennom
en hensynssone.
– Traumabakken er av lokal
og regional verdi og det kan
være aktuelt med bevaring til
hensynssone». Trauma har

holdt løpende kontakt med
Tromøy historielag som har uttrykt klar støtte til vernesaken.
Hoppbakker preget i mang
e
år de fleste bygder og byer,
mange skoler hadde sin egen.
Nå er svært få igjen, Traumas
hoppbakke er i ferd med å bli
en sjeldenhet og foreningens
grundig dokument
erte historie forsterker etter vår mening
verneverdien, heter det.
I 2019 lyktes det Traum
a å
overbevise fylkeskommunen
om at de gamle hopperne var
vel så kompetente til å foreta en teknisk vurdering av
hoppanlegget.
– Da dette var på plass
kunne formalitetene med ny
festekontrakt fortsette. Den
nye gjelder til 2070 og antas
tinglyst hos Statens kartverk
i disse dager. Håpet for
fremtiden er at IF Trauma kan
påregne støtte fra ulike hold
slik at anlegget blir til minst
mulig belastning for klubbens
primære aktiviteter.

K.K.Lien-plogen pløyet igjen
K.K.Lien-museet
på
Simonstø viser frem
nyrestaurerte ploger og
bilder fra den dramatiske
brannen i 1935 i årets
utstilling.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

På åpningsdagen for årets
sesong på familiemuseet, ble
det demonstrert hvordan en
av K.K.Lien-plogene kunne
ha blitt brukt til å pløye åker
land. Etter en litt trøblete start
på museets eget hardpakke
de jorde, stilte nabo Jacob
Torgersen opp med et bedre
utgangspunkt like over gren
sebekken. Der fikk sølvvinner

i NM i pløying Frank Peder
sen og Øystein Lien et greit
tak på pløyingen etter hvert.

Originalt utstyr

Det er Torstein Lien, som har
brukt vinteren og våren på å
sette i stand fire av plogene
som er utstilt på museet.
– Vi har brukt mye tid på
å finne de originale fargene.
Rødfargen er vi sikker på,
grønnfargen litt usikre, sier
han til Lokalavisen Geita.
For å restaurere plogene har
han tatt dem fra hverandre
del for del, pusset bort rust
og malt jernet opp igjen. Det
har vært et nitidig arbeid.
– Hver plog har tatt ca. 40
timer, forteller han.

Reservedeler

Det har heller ikke vært

helt enkelt å få tak i skru
er til de gamle klenodiene.
– Det har vært forferdelig
vanskelig. Det går i engelske
tommer, men vi var heldige og
kom over et parti skruer, sier
han.

Les hele artikkelen
fra 10.juli:

Skaterampe

Hver helg i sommer vil K.K.Li
en-museet holde åpent noen
timer lørdager og søndager.
Besøkende kan få med seg
plog- og redskapsutstillingen
og ikke minst innendørsut
stilling hvor Marius Lien og
familien har stilt ut en rekke
effekter fra industrieventyret
på Tromøy. Også skaterne
som inntok fabrikkhallene et
ter konkursen er på museum
i år, og har du rullebrett med
er det mulig å få teste gamle
triks på skaterampa.

RESTAURERING: Torstein Lien har brukt mange timer på å restaure
re ploger denne våren. Til og med bokstavene er gjenskapt med origi
nal utførelse.
Foto: Esben Holm Eskelund
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Annonse

krøgenes
Sørlandets

beste

ferskvareavdeling
Hos oss finner du
stolte matarbeidere
med fagbrev som
butikkslakter eller kokk!

Fra rogaland

FAST SOMMERPRIS

39

/ STK

SPAR 40%
ORD.PRIS 165,00

Store reker

ca390g, fra varmeskapet (100,00/kg)

frosne, str. 60/80 (antall pr kg)

FAST SOMMERPRIS

FAST SOMMERPRIS

15

59

90

/ KG

/ BØTTE

Nygrillet Buffalowings

ca 130g, original/bacon, fra ferskvaredisken
(ca 153,84/kg)

99

00

90

00

Fersk Angusburger

FAST SOMMERPRIS

33% rabatt
FAST SOMMERPRIS

3 2

90

/ HG

Brokkolisalat med bacon

/ PK

Smakfulle supper med fersk topping

eller kjøttfri med bringebær,
fra ferskvaredisken (159,00/kg)

ca 4dl, MENY (149,75/l)

FOR

20

FAST SOMMERPRIS

PLUKK & MIKS

Jacobs Utvalgte

alle produkter, 33% av summen
trekkes fra i kassen

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.

7-22
Tlf. 37 06 20 00

MEnY Krøgenes

MEnY.no
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– Da har jeg mange
terroristvenner

Les hele artikkelen og hør
samtalen om Al Hol-leiren her:

TETT PÅ: Røde Kors-delegat Liv Thorsrud (midten) fortalte om opplevelser blant annet i Al Hol-leiren i Syria i samtale med Iren Matheussen og Merete Haslund i vinter.
	
Foto: Esben Holm Eskelund

«Tett på» med Merete
Haslund
og
Iren
Matheussen kom godt
i gang, før korona
satte en stopper for
arrangementer.
ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Før koronapandemien effek
tivt sørget for å stenge ned
alle arrangementer i vår, rakk
de to «talkshow»-vertene å
arrangere Tett på i Færvik
kirke. En av gjestene i vinter
var sykepleier Liv Thorsrud.
Hun møtte den mye omtalt ISkvinnen og de to barna som
fikk hjelp av norske myndig
heter til å forlate flyktningleir
en Al Hol i Syria.
Thorsrud er bosatt i Brummun
dal og er spesialsykepleier,
blant mye annet. Kompetans
en hennes har ført henne til
mange katastrofe- og konflikt
områder i verden i regi av

Røde Kors. I fjor var hun på
oppdrag i Syria på vegne av
den
verdensomspennende
humanitære organisasjonen.
Arbeidsoppgaven var å være
til stede i leiren med 75.000
flyktninger. 11.000 av dem
plassert i en egen del av leir
en, fordi myndighetene, ifølge
Thorsrud, vurderer IS-kvinner
fra andre steder enn Syria og
Irak som svært farlige.

En flyktning i Paris

Tilfeldigheter i forbindelse
med en enslig mindreårig
asylsøker som i en periode
bodde på Hove i 2015, men
som dro til Paris da han ikke
fikk opphold i Norge, satte
Thorsrud i kontakt med Me
rete Haslund. Sammen med
sin familie hjalp hun gutten
både i Norge og på gata i den
fransk
e hovedstaden. Det
første gutten spurte Thorsrud
om da han så hun bar et
norsk flagg på buksa var om
hun kjente Merete. Deretter
om hun kjente Jonas.
– Da mente han Jonas
Gahr Støre, som besø
kte

asylmottak
et som var
Hove, fortalte Haslund.

Et barnefengsel

I den timelange samtalen
med publikum som tilhø
rere i benke
radene fortalte
Thorsrud om sitt engasjement
for å hjelp
e. Hun kom blant
annet inn på noen av sine
opplevelser fra flyktningleiren
Al Hol. Leiren, som ligger i
en kurdisk styrt del av Syria,
omtaler hun som et fengsel.
Væpnede vakter vokter leiren
som ligger bak gjerder.
– For meg er det litt rart å
bruke ordet leir, må jeg si. Det
er ingen som forlater området
uten at de har fått tillatelse.
Jeg mener at det egentlig er
et fengsel, teltfengsel, ute
fengsel, som består mest av
barn, endel kvinner og noen
menn, sa hun.
Ifølge Thorsrud er ikke Al
Hol-leiren av ny dato, men
har eksistert i flere epoker
siden krigen mellom Iran og
Irak, Gulf-krigen og de siste
kamphandlingene på grensen

– Sorg er sorg uansett
– Våg å snakke om tapet
du har opplevd, sa en
åpenhjertig sorggruppeleder Arne Ingmar Eggen
i samtale med prest Åsta
Ledaal om temaet veien
videre etter tap.
I over 20 år har Agderpostenjournalist
en drevet med sorg
arbeid. Da han og kona mistet en

datter, som bare var halvannet
år, fantes det ingen sorggrupp
er i Arendal. Det fikk Eggen erfare selv og ble inter
essert i
sorggruppe
arbeid. I vinter satte
Ledaal fokus på sorg i en av sine
temagudstjenester.
Les artikkelen
og hør samtalen
her:

på

mellom Syria og Irak. I leiren
møtte hun den mye omtalte
IS-kvinnen og hennes to barn,
som fikk regjeringssamarbei
det Fremskrittspartiet var en
del av, til å havarere.

Møtte IS-kvinnen

– Jeg kjenner moren og de
to barna som har kommet til
Norge nå. Jeg har snakket
med dem mange ganger,
fortalte Liv Thorsrud.
Moren og de to barna skal
ha oppholdt seg i den delen
av leiren som var forbeholdt
utenlandske IS-kvinner, med
streng bevoktning. For å
komm
e til sykehuset måtte
de kjøres i ambulanser med
væpned
e vakter. Hun forsto
raskt at kvinnen og barna var
norsk
e. Hun beskriver det
som rart å bli venner med
mennesker som av mediene
omtales i media som terrorist
er.
  – Jeg har mange terrorist
venner da, om man kan si
det sånn. For meg så er det
mennesker. Jeg vet at mange

av disse damene angrer, sa
hun.

Sterk opplevelse

En av hennes oppgaver som
var å gjøre tilværelsen litt hyg
geligere for barna og hun had
de litt leker. Hun hadde med
seg noen fargesprakend
e
byggeklosser til de to norske
barna. Ei jente og en gutt.
– De satt på en seng og var
ganske alvorlige. De lyste opp
da de så alle disse fargesprak
ende lekene. Neste gang
de kom til sykehus
et kjente
han gutten meg ganske fort
igjen, og strakte armene sin
opp mot seg og ønsket at jeg
skulle løfte han opp. Det var
veldig sterkt for meg, fortalte
hun.
Mens unger flest i Al Hol-leir
en hylte i redsel av å se den
turbankledde,
hvithårede
kvinnen første gang, var den
norske gutten slett ikke redd.
– Det var en kjempeopplev
else å få den tilliten. Han ga
seg ikke før jeg hadde løftet
han opp, sa hun.

– Det er veldig mørkt å
miste et barn
Forfatter Anne-
Britt Markman
var gjest hos
prest
Åsta
Ledaal i januar.
Hun fortalte sin
sterke historie
om det å miste
et barn, og om
hendelsen som
har blitt til «Marias bok».

Les artikkelen og
hør samtalen:
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Annonse

Foto: Jarle Kvam

Vi ønsker deg velkommen inn i nasjonalparken, og vi inviterer
deg til å gi ditt bidrag til å ta vare på naturen, slik at det blir en
god opplevelse for alle besøkende. I nasjonalparker og i annen
utmark er det noen viktige ting å huske på:
Ta med deg søppel hjem.
Hold hunden i bånd – løse hunder skremmer ville dyr,
fugler og beitedyr. Reglene for båndtvang gjelder fra 1.
april til 9. september.
Overnatting: Slå gjerne opp telt, og husk at hengekøyer
regnes som telting. Noen steder, blant annet på Spornes
og Hove, er det teltforbud.
Bobil og Campingvogn: Det er ikke tillatt med overnatting i bobil eller campingvogn inne i nasjonalparkområdet.
Overnatting i båt er tillatt de fleste steder i naturhavner i
nasjonalparken.

Fuglelivet: Hold avstand til sjøfuglene og hekkeområdene
(reirplasssene), slik at fuglene ikke blir forstyrret.
På stier og veier kan man gå, ri og sykle.
Bål og grilll: Bruk etablerte bålplasser og unngå å gjøre
opp ild (bål og grill) på svaberg og rullestein.
Husk generelt bålforbud i skog og mark fra 15/4 til 15/9.
Sjekk skogbrannfaren. Unngå bruk av engangsgrill.
Brensel: Ta med deg ved, kull eller kokeapparat. Det er
ikke tillatt å brekke/sage greiner fra trær eller hogge trær i
nasjonalparken.
Rullesteinene skal ligge der de ligger uten å bli flyttet på.

Du finner mer info og lokale bestemmelser på raetnasjonalpark.no.
Se etter skilt med disse symbolene for å finne adferdsregler for ditt favorittsted:
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ØY(E)BLIKKET:

Sitter du med nyhetstips?
tips@geita.no

17. MAI OVER ALT: Nasjonaldagen ble feiret på en helt uvanlig måte i år. Takket være innsatsen til Tromøy skolemusikkorps, som spilte på en rekke steder over hele øya, og velforeninger ble det feiring
likevel, selv om de tradisjonelle skolearrangementene måtte avlyses av smittevernhensyn. Det lokale «kohort-toget» på Revesand var en fryd for øyet.
Foto: Esben Holm Eskelund

Skapte alternative aktiviteter for barn og unge
KORONATILTAK:
Etter hvert som breddeidretten lot vente på
seg i vår, tok Tromøy IL
saken i egne hender
da det ble oppdaget
at barn og unge brukte
syklene sine i høy grad
for å holde seg i aktivitet
og for å ha noe å drive
med, mens de ikke
kunne spille fotball og
gjøre andre idrettsaktiviteter. En grushaug

ved klubbhuset på
Sandnes satte klubb
ledelsen på ideen om
å lage sykkelløype.
Kort tid etter tanken
var sådd, var banen
på plass og i bruk. Så
populært ble tiltaket at
idrettsklubben vest på
Tromøy, IF Trauma, har
bygget et tilsvarende
tilbud i Langhaven ved
Kjenna. Foto: Esben
Holm Eskelund

Lokalavisen Geita i sosiale medier

TIPS: Lokalavisen Geita er både på Facebook, Instagram,

TRÅKKKENDE GØY: Sykling har vært populært på Tromøy de siste månedene.
Det skjønte idrettsforeningene. Les mer på Geita.no. Foto: Esben Holm Eskelund

Snapchat, YouTube og Twitter. I disse kanalene publiseres innhold som ikke nødvendigvis gjøres tilgjengelig på geita.no.
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