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AKTIVITETSKALENDER:

Se hva som skjer i sommerSe hva som skjer i sommer
Side 14 og 15Side 14 og 15

SOMMERKOS:

Du kan gi innspill til kommuneplanens arealdel, som legger 
føring ene for arealplanlegging de neste årene.
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for første gang
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R618 skal tas bedre vare på.
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Avisen du nå holder i hendene og for-
håpentligvis tar deg god tid til å lese, er 
et utstillingsvindu, for Geita.no, som er 
Lokalavisen Geita sitt hovedprodukt.

Den digitale tidsalderen er kommet 
godt i gang, og de aller fl este alders-
grupper forholder seg godt til digitale 
mediekanaler.

Ved å være digitalabonnent bidrar du til 
å styrke det økonomiske grunnlaget for 
lokalavisdrift på Tromøy, Sørlandets 
største øy. Samtidig bidrar du også da 
til å legge grunnlaget for i fremtiden å 
kunne søke produkssjonsstøtte, såkalt 
pressestøtte. 

Er du deltids tromøygeit, og koser deg 
i fritidsboligen eller på hytta, kan Geita.
no være et godt og rimelig alternativ 
til å holde deg oppdatert om hva som 
skjer på feriestedet ditt når ikke du 
selv oppholder deg på øya.

For på Tromøy er det aldri en kjedelig 
dag.

Det er fortsatt et stykke igjen til ter-
skelen for pressestøtte, men alle som 
abonnerer er med på å underbygge 
behovet for en lokalavis som er kritisk, 
vesentlig, viktig, engasjerende og ikke 
minst underholdende i sin journalistikk 
når andre mediekanaler med redaktør-
styrt innhold i mange sammenhenger 
er fraværende fra nærmiljøene.

Nettopp nærmiljøene er en av styrkene 
på Tromøy. Det er engasjement og 
interesse for samfunnet rundt oss, 

og vi bryr oss om hvordan det står til 
der vi bor. 

I år er det 30 år siden Arendal 
kommune slukte de fi re kommunene  
Hisøy, Moland, Øyestad og Tromøy i 
sammenslåing, til tross for at et stort 
fl ertall av innbyggerne sa nei takk til å 
bli en del av storkommunen Arendal. 

Det begynner å bli en del år siden vi 
omtalte Arendal som nettopp det. Om 
den berømmelige batterieff ekten slår 
til, som kommunens ledelse har blitt 
forespeilet, vil Arendal etter alle spå-
dommer vokse seg større.

Det kan innebære at det også på 
Tromøy vil kunne bli langt fl ere inn-
byggere enn det er i dag, noe som vil 
endre samfunnet vi er en del av og 
ikke minst også nærmiljøene. 

En dedikert lokalavis som bringer his-
tori ene du kanskje ikke visste om er 
i en slik sammenheng viktig. Derfor 
bør du bli abonnent. 

Og når du har blitt det må du gjerne 
fortelle det til venner, kjente, naboen 
og andre du  kunne ha lyst til å gi Geita.
no en muntlig tommel opp for!

Det gjør du enkelt ved å oppsøke avis-
hylla på geita.no, eller bruke mobilen 
din til å skanne de svarte fi rkantene, 
som du fi nner mange steder i avisen.  
På digitalspråket kalles slike fi rkanter 
for QR-koder og sender deg direkte 
til artiklene det henvises til. 

I denne papirutgaven av Geita.no 
får du full oversikt over mange typer 
arrangementer og aktiviteter, som 
fi nner sted i løpet av sommeren. Ja, 
faktisk helt frem til nær slutten av 
september. For sommeren den er 
heldigvis lang her på øya vår.

I avisen fi nner du selvsagt et 

superlokalt kryssord, som du kan kose 
deg med i solstolen, på svaberget, i 
båten eller der det måtte passe deg å 
bryne deg på oppgaven. Har du fulgt 
med på Geita.no vet du at du kan 
fi nne alle stedsnavnene det spørres 
om i serien «Trammen», som forteller 
bakgrunnen for mange av øyas helt 
unike stedsnavn.

I avisen fi nner du også et rikt utvalg 
artikler å lese. I fjor sommer var 
undertegnde med nasjonalparkfor-
valteren i Raet nasjonalpark, Statens 
naturoppsyn og politiet på jakt etter 
ulovligheter i nasjonalparken. Hva 
disse myndige personene driver med 
når de er på vakt, kan du lære mer om 
ved å lese artikkelen.

Avisen inneholder et utvalg artikler 
som er publisert digitalt i løpet av de 
siste månedene. På Geita.no fi nnes 
det i tillegg tusenvis av journalistisk 
bearbeidede artikler å lese både innen 
lokalsport, lokalkultur og lokale nyheter 
– ofte artikler med temaer du ikke 
fi nner omtalt noe annet sted.

 God lesing og god sommer!

www.geita.no/avishylla

BLI ABONNENT
Superlokal digitalavis

Du kan også betale med: Skann meg: 

Velg mellom helårs-, halvårs-, kvartals- eller månedlig abonnement

Lokalavisen Geita arbeider etter Vær Varsom-plakatens 
regler for god presse skikk. Den som mener seg rammet 
av urett messig 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

G
GEITA.NO

Digitalavisen for Tromøy er 
inne i sin femte årgang. Med 
den årlige sommeravisen på 
papir er håpet at du velger å bli 
abonnent digitalt for å holde 
deg oppdatert på ditt nærmiljø.

 God lesing og god sommer!



» Oslo-kvinnen som er 
kjent både som 
korrupsjons jeger og 

tidlig ere presidentkandidat 
i Frankrike kommer til Aren-
dal. Det skjer 21. septem-
ber i Arendal kulturhus, når 
Kielland-nettverket, der 
tromøykvinnen Merete 
Haslund er sentral, inviter-
er til et nytt arrangement 
knyttet til plattformulykken 
Alexander Kielland. Joly er 
engasjert av Universitetet i 

Stavanger for å jobbe med 
et dokumentasjonsprosjekt 
om ulykken, som skjedde i 
1980. På et «Tett på»-
arrange ment på Bjelland-
strand gård tidligere i 
somm er avslørte Haslund 
at Joly var invitert til Aren-
dal til høsten. 
Den sterke historien Kiell-
and-overlevende Anders 
Helliksen fortalte i «Tett 
på», fi nner du på geita.no 
(abo).

VÅGSNES NÆRINGSPARK: Et stort areal ved Vågsnes kan bli næringspark, og gi plass til lokale små 
virksom heter. Det er stor mangel på slike arealer på Tromøy. Foto: Esben Holm Eskelund

Forslaget kommuneplanut-
valget vedtok 22. juni er nå 
ute på høring frem til 10. sep-
tember. I denne perioden er det 
anledning for alle til å sende 
inn merknader og innspill til 
planforslaget. Informasjon om 
hvordan dette kan gjøres, fi nnes 
på kommun ens nettsted. Ifølge 
kommunen vil det ikke være 
mulig å komme med helt nye 
arealspill i denne runden.

Flere tromøyinnspill
I innspillsrunden kom det inn en 
rekke forslag knyttet til Tromøy 
både for sårt etterlengtede 
næringsarealer og potensielle 
nye boligområder. En rekke 
av boliginnspillene er ikke tatt 
med i denne  runden, og noen 
er skrinlagt for resten av valg-
perioden. Politikerne har åpnet 
for at det kan bygges noen få 
nye boliger på et eksisterende 
LNF-areal ved Færvik, samt at 
tomten etter gamle Roligheden 
skole bør utnyttes til boligformål.

Småbedrifter
Politikerne har også gitt grønt lys 
til at et stort areal ved Vågsnes 
bør reguleres til næringsformål, 
med mål om å legge til rette for 
mindre bedrifter og håndver-
kere, som har et stort behov for 
å kunne samle virksomheten sin 
på øya. Et annet innspill knyttet 
til en utvidelse av et eksisterende 
næringsområde ved Gjerstad er 
kommunedirektøren skeptisk til.

Kultursenter
I planforslaget presenteres 
også innspillet fra stiftelsen 
som ønsker å bygge et aktivi-
tets- og kultursenter på Knubben 

i Galtesund. Da planene ble 
presen tert i fjor ble det snakket 
om i varme ordelag, og ikke 
minst ble det vist frem da 
daværende kulturminister Abid 
Raja og Klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn rodde ut 
til den falleferdige tidligere 
badeøya for å få høre mer om 
planene. 
I ettertid har både naboer og vel-
foreningen på Skilsøy stilt seg 
kritiske til omfanget og mener 
planene må konsekvensu-
tredes. Det er gjort i forbindelse 
med arealplanen som nå er på 
høring, og kommunedirektørens 
anbefaling er at en eventuell 
utbygging ikke kan få et så stort 
omfang som illustrasjonene fra 
Snøhetta antyder.

Styringsverktøy
Kommuneplanens arealdel er 
et styringsverktøy og en over-
ordnet plan for hele kommunens 
arealdel, og oppdateres i hver 
valgperiode. For i det hele tatt å 
rekke å gjøre alt oppfordret kom-
munedirektøren politikerne til å 
begrense antallet utredninger i 
første omgang, for heller å følge 
opp med en ny runde allerede i 
løpet av 2023 for å se på innspill 

som ikke var topp prioritert 
denne hektiske våren.

Informasjonsmøte
Arendal kommune har lagt opp 

til at det i høringsperioden skal 
holdes et informasjonsmøte 
om kommuneplanens arealdel. 
Det skal holdes i bystyresalen 
i Arendal 23. august. Når 
høringsperioden er over vil 

kommunedirektøren vurdere 
alle innspill og merknader som 
er kommet inn. Det er ventet at et 
endelig forslag til kommunepla-
nens arealdel vil bli lagt frem for 
politisk behandling mot slutten 
av året. 

Lokalavisen Geita følger saken 
på geita.no. 
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Før politikerne tok 
sommer ferie rakk de 
å banke gjennom et 
forslag til ny arealplan 
for kommunen. Planen 
er nå på høring frem til 
september.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Nå kan du mene noe Nå kan du mene noe 
om arealplanenom arealplanen Boligbyggingen skal gi 

sjøørreten bedre livsvilkår
Boligfeltet Skaretun ble 
før sommeren vedtatt av 

bystyret i Arendal. Planen 
åpner for at det kan byg-
ges fi re til fem nyhe boliger 
i et område ved Krossen 
på Skare, hvor det i dag 
står en gammel og utdatert 
låve.

Fikser sjøørretbekk
I planen inngår det at en 
bekk som fører sjøørret 
skal settes i stand, etter 
rådgivning fra Tallak Flakke 
i Agder jeger- og fi skerfore-
ning. I 2013 ble den sam-
me bekken rensket opp, 
noe som førte til at levevil-
kårene for fi sken ble dår-
ligere enn den var før det 
velmente tiltaket ble utført. 
Det foreslås bygging av 
både kulper, skyggesoner 
og fi skevennlig beplantning 
med trær og busker.
Mellom boligtomtene og 

bekken er det vedtatt et 
belte med grøntareal, som 
fremtidige beboere i felles-
skap får i oppgave å skjøtte 
til fordel for nettopp sjø-
ørretens livsvilkår akkurat 
her. 

Tar jorde
Området hvor det nå kan 
bli boliger er opprinnelig et 
jorde, men ligger i dag som 
et brakk- og restland, som 
ikke er drivverdig. Ei heller 
til beite på grunn av bolige-
ne rundt, ifølge kommune-
direktørens vurdering.

BEFARING: I august i fjor 
var politikerne på befaring på 
området, som tromøymannen 
Fredrik Belland Olsen til slutt 
fi kk gjennomslag for å kunne 
bygge boliger på.
 Foto: Esben Holm Eskelund

Eva Joly kommer til Arendal

» 

BOLIGFELT: På befaring på Færvik ble det fort klart at det er 
skepsis til fl atsprenging av det høyeste punktet i området, men 
politikerne er enige om at det kan være plass til noen boliger.  
 Foto: Esben Holm Eskelund

KNUBBEN: Planene for utvikling 
av det forfalne badeanlegget i 
Galtesund er med i forslaget til ny 
arealdel. Illustrasjon: Snøhetta

54 nye boliger på Pusnesheia
I bystyrets møte i juni 
vedtok politikerne regu-

leringsplanforslaget, som 
åpner for inntil 54 nye bo-
enheter.

Mangeårig arbeids
Planforslaget kommer etter 
mange års arbeid og fl ere 
ulike forslag. Forslaget som 
nå har fått tilslutning er det 
Sørutvikling AS som står 
bak. Planen åpner for at det 
på området kan bygges 25 
eneboliger, fem eneboliger 
i rekke og til sammen 24 
leiligheter i fl ermannsboli-
ger. Det er en stor endring 
sammenlignet med et plan-
forslag fra 2013, hvor det 
ble foreslått 93 boenheter 
fordelt på eneboliger og 
blokkleiligheter.

Strandtilgang
Et vesentlig grep i planen 
er at en strand i Styrsviga 
skal rustes opp, og det skal 

legges til rette for at alle 
skal kunne komme seg til 
strand en via en tursti. 

Ønsket krav
SVs Einar Kraff t Myh-
ren fremmet forslag om 
å knappe inn på antallet 
parkeringsplasser, samt 
å kreve at en forhøyt 
fotgjeng erovergang med 
lys ved Skilsøveien er på 
plass før første bolig tas i 
bruk. Ingen av forslagene 
fi kk fl ertall. Partiet Rødts 
Johnny Ingebrigtsen stem-
te imot hele planen.

PUSNESHEIA: Slik blir 
utbygging en illustrert sett fra 
nordøst. Illustrasjon: Rambøll

» 
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Nasjonalparker flest i dette 
landet ligger utenfor tettbygde 
strøk. I en slik sammenheng 
er den marine nasjonalparken 
Raet, som bærer navnet etter 
et over 10.000 år gammelt 
geologisk fenomen, spesiell 
på flere måter. Verne området 
ble etablert 16. desember 
2016 ved kongelig resolusjon, 
og omfatter et areal på 607 
kvadratkilometer. Kun to pro
sent av den marine nasjonal
parken befinner seg på land. 
De to prosentene landareal 
er mer enn nok til å gi Stat
ens naturoppsyns (SNO), 
seniorrådgiver Arild Pfaff og 
nasjonalpark forvalter Jenny 
Marie Gulbrandsen, å følge 
med på.

Stort pressområde
I det snevre landområdet tett 
på skjærgården langs hele 
strekningen fra Grimstad til 
Tvedestrand bor det mange 

mennesker, turister kommer i 
flokk året rundt og ikke minst 
er det ikke så rent få fritids
eiendommer, som berøres 
av verneforskriften. Man kan 
trygt slå fast at slagordet for 
Raet nasjonalpark, «Vern og 
bruk hånd i hånd» i mange 
sammenhenger kan kjennes 
ganske klamt. Pfaff beskriv
er Raet nasjonalpark som et 
stort pressområde hvor man
ge mennesker og mange in
teresser er samlet på et be
grenset areal.
 – Mye ulike interesser vil  
av og til føre til at det oppstår 
interesse konflikter. Hove
området er et eksempel på et 
slikt område. Det er begrenset 
hva SNO befatter seg med i 
pågående forvaltningssaker, 
sier han.

Fikk tips om hjulspor 
Lokalavisen Geita ble med da 
nasjonalparkforvalteren, SNO 
og politiets miljø koordinator 
sommer en 2021 dro på be
faring i et område på Tromøy 
hvor nasjonalparken har gren
ser inne på land. Bakgrunnen 
for at alarmen gikk var et tips 
om mulig ulovlig motorferdsel 
i nasjonalparken, i et område 
Pfaff omtaler som en verdifull 
og interessant del av Raet 
nasjonalpark. Men hva er 
det som fører til at nasjonal

parkens voktere rykker ut?
 – Det er veldig avhengig 
av tema. I kjøresaken var det 
etter tips. Andre ganger hand
ler det om biologi, det kan for 
eksempel være registrering 
av sjøfugler, trua arter eller 
bekjempelse av fremmede 
arter Det kan være spor etter 
kjøring kjøring i utmark, lega
litetskontroll på gitte dispen
sasjoner, byggeaktiviteter, 
graving, tilførsel av masser, 
eller rutinemessige kontrol
ler av fiskere og jegere eller 
tilsyn med folks etterlevelse 
av ilandstigningsforbudet i de 
områdene, sone A i parken, 
det ikke er lov å gå i land i 
hekketiden 15. april til og med 
15. juli, sier Pfaff.

Bruker mange verktøy
Nasjonalparkforvalter Jenny 
Marie Gulbrandsen tar seg 
gjerne en tur ut på befaring 
basert på helt konkrete tips. 
De kommer ofte fra Pfaff, men 
også fra andre kanaler. Tips 
fra gjester i nasjonalparken er 
slett ikke uvanlig, men også 
kommunens byggesaksavde
ling og Skjærgårdstjenesten 
kan få henne til å ta nærmere i 
øyensyn potensielle lovbrudd.   
Det er ikke alltid hun tren
ger å dra fra kontoret heller. 
 – Jeg oppdager ofte uregel
messigheter ved behandlin

ger av søknader på eiendom
men, eller naboeiendommer. 
Jeg bruker for eksempel nor
geibilder.no og andre fototje
nester aktivt i vurdering av 
hvilke tiltak som har vært ut
ført de siste tiårene. Her kan 
man lett se, for eksem pel, 
tilbygg, anneks, terrasser, ut
videlser av «hage», bryggeut
videlser, mudring og sandpå
fylling, forteller hun.  
Ettersom Raet nasjonalpark 
først fikk sin staus i 2016 er 
tiltak som er gjort fra det året 
og tilbake til 2000 fra før det 
strenge vernet kom, men det 
er like fullt mulig at ulovlige 
tiltak likevel kan bli fulgt opp 
både av kommunen som 
brudd på plan og bygnings
loven. Ulovlige tiltak av ny
ere dato følges også opp av 
vernef orskriften.

Tillater seg litt mer
Noen ganger kan det være at 
det er gitt dispensasjon etter 
søknad, men så kan det hen
de at folk strekker dispensa
sjonen, og går utover det som 
er gitt godkjenning for. I noen 
tilfeller avdekkes klare, grove 
overtramp. Det kan resultere i 
at forholdet blir straffeforfulgt.
– Et viktig verktøy er inform
asjon og det å snakke med 
folk, sier Pfaff.
Det er en lovpålagt oppgave 

for SNO å være uniformert til 
stede i verneområdene.
 – Da treffer vi ofte på 
mang e hyggelige mennesker 
som ofte har noe å fortelle og 
ikke sjelden får vi da spørsmål 
om biologi, regler og annet 
som folk er opptatt av og som 
de håper vi kan hjelpe dem 
med. Folk skjønner at vi har 
en rolle der vi skal føre tilsyn 
med folks bruk av blant annet 
Raet nasjonalpark, sier han. 
 
Strengt i strandsonen
Mange saker Gulbrand
sen ser er tiltak som ikke er 
brudd på plan og bygnings
loven, men som er søknads
pliktige i 100meters beltet 
etter verneforskriften. 
 – En del er ikke klar over 
at reglene er strengere her. 
En del er nok også klar over 
at det er ulovlig, men velger å 
ta sjansen på å ikke bli opp
daget eller meldt. Terrasser 
og mindre tilbygg og anneks 
er typisk. Vi har dessuten hatt 
en del ulovlig motorisert ferd
sel, inkludert noen brudd på 
tillatelse til motorferdsel med 
store skader etter kjøring, 
noe hogst, graving, utfylling 
av masse, forsøpling og lign
ende, forteller hun.

Omfatter mye
Foruten SNO, nasjonalpark

Det er  ikke fritt frem 
i Raet nasjonalpark 
til å gjøre som du vil. 
Verneverdiene passes 
godt på av myndighetene.

VIKTIGE VERDIER: Grensen for Raet nasjonalpark går både langs og inn på land over store deler av sørkysten av Tromøy, som er Sørlandets største øy. En viktig oppgave nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen har er å 
passe på at verneforskriften respekter es sammen med andre myndigheter slik som Statens Naturoppsyn (SNO). I vårt område er det seniorrådgiver Arild Pfaff som er naturoppsynets mann. I blant innebærer det å dra ut for å sjekke 
at innbyggere og fritidsbosatte følger reglene Noen ganger holder det med en prat og litt veiledning, mens det andre ganger anmeldes klare brudd på lovverket.  Foto: Esben Holm Eskelund

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Nasjonalparkens Nasjonalparkens 
vokterevoktere



forvaltningen og politiet har 
fl ere etater, slik som blant 
annet kommunenes skjær-
gårdstjeneste, Fiskeridirekto-
ratet og Kystvakta oppgaver å 
skjøtte i verneområdet. En av 
oppgavene SNO følger opp 
er forbudet mot å gå i land i 
sjøfuglreservatene i hekke-
tiden. I Raet nasjonalpark kall-
es sjøfuglreservatene sone 
A. Både Store Torungen og 
Lille Torungen er eksempler 

på slike, der det mellom 15. 
april og 15. juli ikke er lov å 
gå i land, med unntak av noen 
områder hvor folk kan ferd-
es også i dette tidsrommet. 
 – Hvis vi kommer over 
folk på land i sone A i for-
budstiden blir de som 
hoved regel anmeldt. Det er 
heldig vis svært få slike sak-
er. Folk er veldig fl inke til å 
respektere dette, sier han.
Villcamping i nasjonalpar-
ken har blitt problemati-
sert i forbindelse med en 
omstridt regulerings plan-
sak for camping arealet på 
Hove odden. Pfaff  beskriver 
Tromling ene som det områd-
et i nasjonalparken med fl est 
tilfeller av langtidstelting.

Telter for lenge
– Hvert år registrerer vi og 
samarbeidene etater at enkel-
te okkuperer samme sted 
i dager og av og til uker, til 
tross for at friluftsloven sier at 
en kan ligge på samme sted i 
inntil to døgn. Tromlingene er 
et av de stedene hvor vi ser 
mye ulovlig telting, men også 
til dels på Gjessøya, Merdø 
og Jerken. 
Et ikke helt ukjent knep erf-
arne langtidscamperne vet 
å dra nytte av er at Skjær-
gårdstjenesten, som også 
fører oppsyn med telting et-
ter friluftsloven, kommer til 
Tromlingene for å utføre sine 
oppgaver til faste tider. Der-
med blir det lett å planlegge 
når man ikke oppholder seg 
i eller nær teltet. De som blir 
oppdaget i å telte i lengre 
tid i utmark, her også i Raet 
nasjonal park, blir veiledet i 
regel verket. Ifølge Pfaff  har 
en vært nødt til å anmelde sli-
ke forhold.
 – De aller fl este telte utøv-
er et fi nt og enk elt friluftsliv 
gjennom sin telt ing og de aller 
fl este respekterer reglene, av-
dramatiserer han.
Kjøring i utmark  med motor-
kjøretøy som hovedregel for-
budt. Ifølge Pfaff  er det ikke 
mange slike saker i Raet 
nasjonalpark, men det hend-
er at det skjer sommerstid. 
Noen steder er det ikke helt 
klart hva som er innmark og 
hva som er utmark, og hvor 
overgang ene er.
 – Å kjøre i rullesteina på 
Spornes er klart ulovlig om 

ikke det er gitt dispensajon. 
Andre steder på og nær Hove 
er det svake veier som er blitt 
til etter hvert og som ikke er 
beregnet for vanlig bil, sier 
Pfaff  og legger til at en oppga-
ve for SNO også er å veilede. 
Han minner om at folk som 
fi sker må sette seg inn regel-
verket, og påpeker at garn-
fi ske etter laks og sjøørret er 
forbudt.
 – Det er alltid enkelte som 
ikke har fått med seg regel-
verket, sier han.

Alltid noen på vakt
I Raet nasjonalpark er somme-
ren høysesong for aktiviteter 
og potensielle konfl ikt er og 
ulovligheter. Pfaff  tar likevel 
ferie. Men han forteller at det 
fortsatt er øyne ute hele tiden.
 – Hekketiden for sjøfugler 
er et eksempel på et tema 
som gjør at vi er mer til  sted e 
på sjøen. Bistand til politi, 
kystvakt og fi skerimyndig-
heter rundt hummerfi sket er 

et annet eksempel på økt 
aktivi tet fra kontrollmyndig-
hetene.
Om sommeren er det man-
ge samarbeidende kontrolle-
tater som blant annet  pas-
ser på Raet nasjonalpark. 
Kommune nes skjærgårds-
tjeneste, politiet, kystvakta, 
fi skeridirektoratet og fl ere  
andre. I Agder har SNO fem 
fast ansatte. Ikke alle er på fe-
rie samtidig, men Pfaff  mener 
det hadde vært ønskelig med 
fl ere ansatte.
 – Det er mer enn nok å hen-
ge fi ngrene i gjennom hele 
året, sier han.
SNO er ute i felt mye av året. 
For nasjonalpark forvalterens 
del anslår hun at det ligger 
på alt fra ti til 50 befaring-
er årlig, ofte er det i kombi-
nasjon med andre ting.
 – På turer ut i forbindelse 
med befaringer, guidede tu-
rer , turer med Arild og skjær-
gårdstjenesten og så videre, 
ser jeg ting jeg stusser på og 

som jeg sjekker opp påfølg-
ende dager. Skjærgårds-
tjenesten er dessuten fl inke til 
å vise meg tiltak de har opp-
daget. Tiltak som kan søk-
e s godkjent gis mulighet til 
det. Noen tiltak, som vi vurd-
erer, viser seg å være eldre 
tillat elser eller vedlikehold. 
Kun et mindretall blir fulgt 
opp som lovbrudd, sier hun.
Sommerstid er det stor mu-
lighet for at nasjonalpark-
forvalteren dukker opp i 
områder hvor det er folk. 
Mange ganger er det planlagt.
 – Jeg er mer ute om 
sommer en, fordi mange 
med fritidseiendom ønsker 
befaring er da og jeg går 
gjern e en runde i nabolaget 
og vurderer pågående tiltak 
og eventuelle avvik samtidig,  
sier Gulbrandsen.

Fra 16.juli: 
Les artikkelen på Geita.no 

og se fl ere bilder (abo):
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VIKTIGE VERDIER: Grensen for Raet nasjonalpark går både langs og inn på land over store deler av sørkysten av Tromøy, som er Sørlandets største øy. En viktig oppgave nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen har er å 
passe på at verneforskriften respekter es sammen med andre myndigheter slik som Statens Naturoppsyn (SNO). I vårt område er det seniorrådgiver Arild Pfaff  som er naturoppsynets mann. I blant innebærer det å dra ut for å sjekke 
at innbyggere og fritidsbosatte følger reglene Noen ganger holder det med en prat og litt veiledning, mens det andre ganger anmeldes klare brudd på lovverket.  Foto: Esben Holm Eskelund

HOGST: Stubber i skogen settes i sammenheng med spor etter kjør-
ing med maskin i verneområdet.  Foto: Esben Holm Eskelund

MED POLITIET: Befaringen Lokalavisen Geita var med på i fjor sommer deltok også politiets daværende 
miljøkooridinator Torvild Selås (midten) på. Han er nå pensjonert. Foto: Esben Holm Eskelund
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Mandag – Fredag 08:00 –17:00   Lørdag 10.00 –15:00

Olsens Handelsgartneri startet 
virksomheten på Kongshavn 
i 1905. Siden da har kvalitet 
vært  vårt fremste varemerke.

Vi leverer kortreiste produkter, 
og vår blomsterdekoratør med
fagbrev hjelper deg gjerne med
dekorasjoner til alle anledninger.

Velkommen innom til en
hygglig handel i sommer!

Vi er med i Euroflorist og nå
kan du si det med blomster i 
hele verden fra Tromøy!



SVs Einar Kraff t 
Myhren etterlyser et 
forbud mot sykling 
på Merdø.

Da områdeplanforsla-
get for uthavna Merdø 
ble vedtatt og sendt på 
høring for sommeren, ut-
trykte politikeren et øn-
ske om at sykling bør bli 
forbudt på Merdø. Han 
viste til et av innspillene 

til planen, der nettopp 
sykling blir problem atisert 
og hvor det vises til at 
det både er farlig og ufor-
svarlig å sykle på øya.
 – Er det noe vi kan gjør e 
for å forhindre det, men 
det er kanskje ikke noe 
som kan inn i regulerings-
planen? spurte han.
Myhren understreket at 
han er for sykling, men 
ikke på Merdø. Fagleder 
i plan avdelingen, Kristin 
Fløystad, sa det er mulig 
å se på om det kan regul-
eres gjennom en forskrift 
om sykling og lovet å 
sjekke det ut. Aps Vanja 
Grut sa i debatten at hun 
er skeptisk til et forbud i 
all den tid det kan hende 
at eksempelvis kaféen på 
Merdø kan ha behov for 
en rullende transportmu-
lighet.

Helsepartiets Knut 
Tveiten tar til orde 
for mer brygger og 
adkomst for rulle-
stolbrukere på fl ere 
av utfartsøyene i na-
sjonalparken.

I et kommuneplanutvalgs-
møte i juni løftet Knut 
Tveiten (Hp) opp adkom-
sten til populære badeøy-
er i Raet nasjonalpark på 
dagsorden. Han ønsker 
at det fremmes en sak 
der det tilrettelegges mer 
for funksjonshemmede, 
og at det skal starte på 
Gjessøya.

Forlenge brygga
Her foreslår han å forlenge 
den eksisterende brygga i 

retning mot Badeholmen, 
og fra enden av denne 
en rullestolrampe inn til 
stranda og gressletta på 
øya. Noen av plassene på 
brygga må merkes handi-
capplasser. Videre ønsker 
Tveiten at det både på 
Merdø og Jerken bør vur-
deres lignende tiltak.

Padle og ro
Samtidig mener politike-
ren at det bør være tillatt 
for funksjonshemmede å 
ro eller å padle inn båter 
på strendene på Merdø, 
Gjessøya og Jerken slik 
at det er mulig for denne 
gruppen å komme i land, 
og at tillatelsen tydelig 
ikke skal gjelde annen tra-
fi kk. Han ønsker at en slik 
løsning skal gjelde inntil 
HC-brygger er etablert.
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HAVNESTØY:  Inger Brokka de Ruiter (SV) takket for møtet med velforeningsleder Liv-Anna Folgerø (t.v.) i Østre 
Tromøy velforening på havna i juni. Hun inviterte seg selv til en mer personlig samtale med naboene i løpet av 
sommeren. Foto: Esben Holm Eskelund

Ønsker rampeadgang

I midten av juni var det et renn 
av politikere, som besøkte 
Arendal havn på Eydehavn. 
Først ut var samfunnsutviklings-
komiteen, som fi kk en oriente-
ring fra havnesjef Rune Hvass 
om utviklingsplanene for havna. 
Deretter var det helsekomiteens 
tur, der komitéleder Inger Brok-
ka de Ruiter (SV) la vekt på at 
naboer til havna skal bli hørt.
 – Vi skal ha vekst i Aren-
dal, men det er noen som 
betal er den tyngste prisen 
for veksten, sa hun i møtet 
med naboer fra østre Tromøy.

Den tyngste prisen
Til stede var velforeningsleder 
Liv-Anna Folgerø, som leder 
Østre Tromøy velforening og 
Birger Lassesen, som er direkte 
berørt nabo, bosatt tvers over 
sundet for havna og er en av dem 
som er plaget av utviklingen.
 – Vi vil gjerne høre hvordan det 

er å være nabo til havna, for det 
holder ikke at bare havnestyret 
holder i dette, sa de Ruiter med 
anerkjennelse av de helsemes-
sige utfordringene og belast-
ningene naboene opplever.

Må sette premisser
Havnesjef Rune Hvass har 
måttet tåle mye kritikk gjennom 
årene som ansvarlig for havne-
virksomheter. På møtet takket 
velforeningslederen for at dia-
logen har kommet på bedre på 
plass etter møtet som fant sted 
på Tromøy i vår.
 – Du er helt ærlig Rune om 
hva som er problemet, sa hun 
og ga uttrykk for å være fornøyd 
med det.
Samtidig ba hun om at det vid-
ere i utviklingsprosessen må 
være en ærlig og åpen dialog. 
Hun trakk frem at støyen fra 
havna er enormt belastende for 
naboene spesielt på Åmdals-
øyra, og påpekte at det er blitt 
sagt at det ikke bare bør stop-
pes bygging av nye hus, men at 
det også er innført byggestopp. 
Det har gjort at en innbygger på 
Tromøy har fått avslag til å byg-
ge opp en sjøbod, som faktisk 
kunne være noe skjerming for 
støy. Hun etterlyste forutsigbar-
het fremover.
 – Det er nå vi har sjansen til 
å gå inn og regulere og å sette 

premisser. Selv om naboen er 
Arendal havn er det mange som 
elsker å bo her, sa Folgerø.
Hun sa at det ikke er slik at 
naboene ikke tåler støy, men 
at det går greit så lenge det 
foregår innenfor normale tider.

Inviterte på overnatting
– Dere må gjerne komme 
og overnatte hos meg alle 
sammen, sa Birger Lassesen til 
politikerne.
Han fortalte historien om hvor 
fornøyde folk var da smelte-
verkets ovner ble demontert og 
fjernet, og påpekte at det også 
under denne driften var irrita-
sjon. Da den kommunale havna 
ble etablert ble det applaudert 
også av nabolaget.
 – En stund, men så aksele-
rerte det og så har det blitt et 
problem. Dere har ikke vært på 
banen før i den senere tid, sa 
han.

        Les hele artikkelen: 

Like før politikerne gikk 
i sommerferie møtte 
helse komiteen i bystyret, 
Tromøy-naboer til Aren-
dal havn til møte.

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Havnestøy på agendaen

Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS

VI ER STOLT VERTSKAP FOR:

Canvas Hove – Troll Park Hove
Arendal Catering – Hove Leirskole
Leirer – festivaler
Turister – lokalbefolkning

Vil forby øysykling
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I et område på Hove lå den en 
gang helt for seg selv og kun 
de innvidde og helt lokalkjente 
visste trolig om den.   I vår fikk 
Arendal og omegn krigshis-
toriske forening et tilskudd 

fra Agder fylkeskommune på 
20.000 kroner for å komme 
i gang med ivaretakelse av 
anlegget, som er i sterkt forfall.

I søknaden skriver foreningen 
at bunkeren med betegnelsen 
R618 var en kommunikasjons-
bunker for den øverste staben. 
 – Den er unik i Norge og 
ble benyttet av øverstkom-
manderende i Norge for 
kommunikasjon med Berlin
og toppledelsen i Tyskland 
1940-1945, heter det. 
Bunkeren ligger på privat 

eiendom, men eieren har 
henvendt seg til foreningen 
for å få hjelp til bevaring for 
ettertiden og å åpne den for 
publikum.

Reguleringsplansaken for 
campingen på Hoveodden 
er inne i sitt fjerde år, og det 
ser ut til enda å gå lang tid 
før saken finner en løsning. 
Kommunedirektøren i Aren-
dal la i vår frem et revid ert 
planforslag, med 70 over-
nattingsenheter der 20 skal 
være midlertidige telt og 
en parkeringsløsning for 
campingens gjester inne i 
planområdet. Både Stats-
forvalteren i Agder og Agder 
fylkeskommune hadde inn-
sigelse til det opprinnelige 
vedtaket, som åpnet for 125 
overnattingsenheter og en 
sambruk av den offentlige 
parkeringsplassen på Hove-
odden for allmennheten og 
Canvas Hove AS gjester. 
Begge de regionale myn-
dighetene synes ikke det 
er en god nok løsning. Et-
ter at bystyrets flertall med 
Arbeider partiet i spissen, til 
tross for kommunedirektør 
Harald Danielsens forsiktige 
ad var s ler til de folkevalgte 
om å ikke gjøre endringer i 
det fremlagte forslaget, ved-
tok bystyret St.Hansaften å 
utvid e kapasiteten i planen 
med 55 ekstra telt i skole-
ferien, samt en parkerings-
løsning for disse i Hove 
Leirsenter, har både Stats-
forvalteren i Agder og Agd-
er fylkeskommune skriftlig 
bekreftet til kommunen at 
innsigelsene ikke er frafalt. 
Planen ble vedtatt med 20 
mot 19 stemmer i bystyret, 
der mindretallet vil regulere 
til LNFR.

Til mekling
Utfallet innebærer at 
kommun en må i mekling 
om reguleringsplanen, for å 
se om det er mulig å kom-
m e frem til en enighet som 
kan legges frem for behand-
ling i bystyret. Om ikke det 
oppnås enighet, vil saken 
måtte gå til Kommunal- og 
distriktsdepartementet for 

avgjørelse. Bystyret har 
vedtatt enstemmig at det 
er Ap-ordfører Robert C. 
Nordli som er kommunens 
representant i meklingen. 
 – Det jeg tar med meg til 
mekling er bystyrets ved-
tak og så er det å forhandle 
med det som utgangspunkt 
til endelig vedtak som skal 
fattes i bystyret. Det er med 
bakgrunn i at Statsforvalte-
ren har signalisert at man er 
uenig. Hvis ikke vi blir enige 
i mekling er det departemen-
tet neste, sier Nordli til Lo-
kalavisen Geita.

Usikre på driftsgrunnlag
Canvas Hove AS inngikk 
i fjor en intensjonsavtale 
med Dyreparken Utvikling 
AS om emisjon, der selska-
pet kjøper seg opp i reise-
livsvirksomheten. Det var 
satt en frist til 30. juni for å 
iverksette avtalen. Nå av-
venter partene ytterligere, 
selv om det er signalisert fra 
Dyreparken at 125 enhet er 
er smertegrensa for hva sel-
skapet mener er drivverdig 
for dem. Om det blir fasiten 
også etter mekling, er uvisst. 
 – Om vedtaket blir stå-
ende, gir det et antall en-
heter som etter min mening 
er drivverdig, uttalte Dyre-
parken-direktør Per Arnstein 
Aamot etter bystyrets vedtak.  
Styreleder og daglig leder i 
Canvas Hove AS, Vebjørn 
Teigen Haugeud, påpekte 
i en uttalelse at områdene 
for næring nå er mye min-
dre enn arealet selskapet 
har inngått en 45-årig leie-
avtale med Hove drifts- og 
utviklingsselskap AS om.
 – Parkeringen, bryggene, 
to tredjedeler av det tidligere 
campingarealet og deler av 
utbyggingsområdene er nå 
båndlagt til annen bruk enn 
næring, så vi ser med spen-
ning fram til hva det offent
lige ønsker å gjøre med 
forvaltningen av dette og 
hvordan de kan bidra til drift 
og finansiering i framtiden, 
sier han.

Her kan du lese mer om 
Hove-saken og holde deg 
oppdatert fremover (abo):

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Utfallet av regulerings-
saken for campingen 
på Hoveodden er 
fortsatt uviss. Saken 
skal til mekling 
mellom kommunen og 
Statsforvalteren i Agder.

CANVAS HOVE: I fire år har det vært store uenigheter om hva 
campingområdet på Hove skal kunne brukes til. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

R618: Bunker-komplekset bygget av de tyske okkupantene under 2. verdenskrig ligger godt gjemt i 
Hove-området. Nå er det gitt noe penger til ivaretakelse av krigsminnet. Foto: Esben Holm Eskelund
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Arendal og omegn krigs-
historiske forening har satt 
i gang arbeid med den helt 
unike krigsbunkeren.

Inskripsjonen er et mysteriumInskripsjonen er et mysterium

HOVE-SAKEN I SITT FJERDE ÅR:

Ingen avklaring

Det som ser ut som datoen 
«1.6.1945» er hugget inn i den 
kvadratiske bildehuggingen, 
som gjemmer seg i svaberget 
på Spornes-fjellet. Trolig har 
inskripsjonen stått i fjellet i 77 
år. Det som ser ut som boksta-
vene «FV KV» er også hugget 
inn i tillegg til datoen. Men å få 
finne ut hvem som har utført 
det, hva det betyr og hvorfor 
det ble gjort har så langt vist 
seg å forbli et mysterium.
Denne artikkelen gir heller ikke 
noe godt svar på spørsmålene, 
men kanskje kan det sette i 
gang interessen hos leserne 
til å finne ut av det?
I krigsårene etablerte den 
tyske okkupasjonsmakten en 
luftvernskole på Hove, som 
strakte seg over et stort område 

på utsiden av Tromøy. Verken 
Arendal og omegn krigshisto-
riske forening, Kuben Arendal, 
Vest-Agder Museet, Tromøy 
historielag eller Riksantikvaren 
har noe konkret forslag til hva 
inskripsjonen er.
–  Jeg har aldri sett noe 
lignende, men det ser jo så for-
seggjort ut at jeg blir overrasket 
hvis det ikke er noen som vet 
historien bak dette, uttalte seni-
orrådgiver Jostein Gundersen 
i seksjon for arkeologiske 
kulturminner i samfunnsav-

delingen i artikkelen Geita.
no publiserte 9. april i år. 

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Et helt unikt symbol ble 
hugget i Spornes-fjellet 
for 77 år siden. Ekspertene 
har ingen gode svar på his-
torien bak.

SIRLIG UTFØRT: Risset inn i svaberget står det som sannsynligvis 
er initialene «FV Kr» og datoen «1.6.1945».   
 Foto: Esben Holm Eskelund

Les hele artikkelen og 
se flere bilder (abo):

Setter i stand den 
gjemte, unike bunkeren

       Fra 14. juli:
Les mer og se flere 
      bilder (abo):



I juni åpnet Johan Christian 
Harley Forsmo opp en ny brukt-
handel på Tromøytunet, hvor 
han i tillegg til å selge brukte 
saker og ting også vil tilby å 
reparere ting som kanskje bare 
trenger litt overhaling for å bli så 
gode som nye igjen.

Mer enn brukthandel
– Det er mange objekter som 
kan reddes, man må bare kunne 
pusse litt og være litt kreativ. 
Det meste kan repareres, sier 
brukthandleren til Lokalavisen 
Geita.
I lokalene til det tidligere sol-
studio  et på Tromøytunet har 
han i vår holdt på med prosjek-
t et, som han håper skal bidra til 
mindre kjøring, mindre kasting 

og samtidig skape et levebrød 
av for ham selv. Forsmo er 
opptatt av å få frem at virksom-
heten han er i gang med også 
tilbyr «altmuligmann»-tjenester, 
og oppfordrer folk til å ta kontakt 
om det er noe de trenger hjelp 
med.

Mindre bruk og kast
Filosofi en passer som hånd 
i hanske med Miljøpartiet De 
Grønnes (MDG) ambisjoner om 
bedre vilkår for sirkulærøkonomi 
i Arendal. Så spennende synes 
bystyrerepresentant Jens Aldo 
Carizzo-Nilsen den nystartede 
brukthandelen på Tromøy er, at 
han måtte dra på besøk for å 
slå av en prat med en gründer, 
som kan bidra til at fl ere ting får 
utvidet levetid enten gjennom 
videresalg eller reparasjon.
 – Det er veldig dyrt å reparere 
ting og man må betale i dyre 
dommer. MDG ønsker å få på 
plass en støtteordning som 
kan gjøre det billigere for folk å 
reparere, sier Carizzo-Nilsen til 
Lokalavisen Geita.
Både politikeren og brukt-
handleren er enige om at det 

fi nnes fl ere gjenbruksbutikker 
i kommunen, men at ingen 
av disse tilbyr reparasjoner. 
Politikeren mener kommunen 
må komme på banen med 
penger.
 – Hvis vi får på plass en 
kommunal støtteordning kan det 
dukke opp enda fl ere repara-
tører, spår han.

Søppel fi nnes ikke
Da MDG i 2019 inngikk i fl ertalls-
styringen av Arendal kommune 
ble det i samarbeidsavtalen 

mellom partiene slått fast en 
visjon om at det ikke fi nnes 
søppel, men kun ressurser. 
Partiene var enige om å legge 
til rette for mest mulig sirkulær 
økonomi. Siden den gang har 
MDG brutt med fl ertallet og valgt 
å være et opposisjonsparti. 
Nilsen håper likevel på politisk 
støtte for utspillet, som kan bidra 
til å lette på forbrukstrykket.
 – Dette er noe jeg håper kan 
komme i budsjettet, og MDG 
ønsker å løfte dette frem. I sum 
så kan det bidra til å gjøre det 

lettere for folk til å reparere, sier 
Carizzo-Nilsen.
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Skryter av satsingatsing
på brukthandeldel

POLITISK SKRYT: Brukthandler og «altmuligmann» Johan Christian Harley Forsmo (t.v.) får skryt av 
bystyre representant Jens Aldo Carizzo-Nilsen (MDG), som ønsker kommunal satsing for å få folk til å 
velge gjenbruk og reparasjon. Foto: Esben Holm Eskelund

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Åpning av bruktbutikk og 
reparasjonstjeneste på 
Tromøy vekket interessen 
hos MDG.

Fra 11. juli:
Les hele artikkelen (abo):
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32-åringen har vokst opp på 
Tromøy og bor på Skare, og 
ble i vår ansatt som aktivitets-
leder i Tromøy fritidsforum, 
etter Vibeke Dehli, som har 
vært prosjektleder gjennom 
oppstartsårene. I starten av 
juni var han for alvor i gang 
med jobben der målet er å 
legge til rette for aktiviteter for 
barn og ungdom etter skole-
tid på de to skolene på øya. 
Fritidsforumet ble startet opp 
med støtte i et stort økono-
misk tilskudd til satsingen fra 
Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet. Fra i år er stillin-

gen lagt inn på kommunens 
driftsbudsjett i første omgang 
frem til og med 2025.
Emile er full av lovord om sin 
forgjenger og alt hun gjorde 
for å legge til rette for fritids-
tilbud på de to skolene til 
glede og uten økonomiske 
kostnader for barn og unge 
brukere av tilbudet.
 – Det å starte opp et slikt 
prosjekt og få en pandemi 
midt i fl eisen og likevel lage et 
så godt grunnlag, gjør at jeg 
føler meg veldig heldig som 
får lov til å komme til litt dekka 
bord. Vibeke har vært utrolig 
fl ink og ikke minst veldig fl ink 
med barna. Det var det første 
jeg la merke til og det har jeg 
lært mye av, sier han.

Viktig samlingspunkt
Emile har vært med på fritids-
forumets leksehjelp og aktivi-
teter på Sandnes skole en tid 
allerede. Han var godt kjent 
med jobben han nå har tatt 

over etter å ha hatt lyst på 
oppgaven en stund. En av 
drivkreftene har vært å se 
hva hans forgjenger fi kk til i 
jobben, og som ga ham lyst 
til å gripe muligheten da den 
åpnet seg. Målet er at til budet 
skal bli enda bedre. Etter 
skole tid har frivillige fra Røde 
Kors og Kirkens bymisjon stilt 
med mat til barna, som etter 
et måltid har kunnet få hjelp 
med lekser fra andre frivillige 
voksne og delta i ulike akti-
viteter. Emile har lagt merke 
til at barna trives på fritids-
forumet like etter skoletid en 
dag i uka og at de har stor 
glede av å få være sammen.
 – Vi skulle gjerne hatt enda 
fl ere dager, men at vi har èn, 
det er fi nt, sier han.

Ønsker mer samarbeid
Emile er åpenbart en populær 
mann blant barna på Sand-
nes skole, hvor han har jobbet 
som barneveileder. Da skole-

ferien gikk i gang startet han i 
full stilling i fritidsforumet. Han 
var en av fi re søkere til stil-
lingen, som ble lyst ut tidlig ere 
i år. Den ene etter den andre 
roper og vinker til Emile, mens 
han sitter på benken ved 
aktivitets parken på skolen og 
blir intervjuet av lokal avisen. 
Det kan jo komme godt med 
å være likt av barna, når han 
nå skal være aktivitetsleder i 
fritidsforumet.
 – Det som blir veldig vik-
tig er at vi skal bidra til sam-
arbeid og at det ikke bare er 
rettet mot konkrete aktiviteter, 
men å få alle som gjør en god 
jobb på Tromøy til å samar-
beide både videre og samar-
beide mer, sier han.
Han mener det er mye god 
kompetanse på Tromøy, og 
det gjøres mye godt arbeid 
allerede.
 – Det vi skal jobbe for er at 
det skal være et samskapen-
de forum for fritidsaktiviteter 

på øya. Vi skal jobbe for at 
barn og unge skal ha et fi nt 
oppvekstmiljø på Tromøy, sier 
han.
En av hans viktigste oppgaver 
er å dra i trådene og bygge 
videre på nettverket, som er 
etablert for å gi et enda bedre 
aktivitetstilbud.

    Les hele artikkelen:

Emile Derdowski Pe-
dersen (32) er i gang 
med jobben som 
aktivitets leder i Tromøy 
fritidsforum.

- Heldig som - Heldig som 
kommer til kommer til 
litt dekka litt dekka 
bordbord

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

TROMØY FRITIDSFORUM: Emile Derdowski Pedersen (32) er ny aktivitetsleder i Tromøy fritidsforum. Han inviterer til bredt samarbeid med øyas ressurser. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

 TELEFON: 3700 5700 | MAIL: POSTERACOM.NO



Geita.no 11Annonse

8 Lokal frakt tilkommer.
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Gratis konsert i kaféen og gode musserende viner i baren fra kl. 15 -17.

I sommer har kafeen utvidet uteservering med Spornesburger.
Grillen tennes kl.16 onsdag – søndag. 

Somelier Mari Dale holder vinsmakinger onsdag 20.juli

Påmelding på mail til: mari@studiospornes.no el. kjøp billett i kaféen.

og onsdag 27.juli kl 18-19. Vi smaker 4 viner. Pris 450kr. 

Fra onsdag13.juli:

Søndag 24. juli:

Onsdag 20. juli & onsdag 27. juli:

Studio Spornes holder åpen kafé og vinbar
onsdag – lørdag 12-21. søndag kl 12-18.

                         Studio Spornes åpner dørene kl. 18 begge dager. 
Forfattersamtaler ledet av forfatter Birger Emanuelsen og konsertene starter kl 19.

Studio Spornes, Spornesveien 14 4818 Færvik | www.studiospornes.no

15. juli

Edvard Hoem & Ine Hoem

16. juli 

Ketil Bjørnstad

Litterær sommer i
Festivalhagen

15. og 16. juli

Åpen kafé og vinbar

Vinsmaking

«Boblejazz»
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Under hingsteutstillin-
gen i Nordfjordeid helt 
i starten av mai ble 
tromøymannen Øystein 
Lien tildelt lagets mar-
kedsføringspris. Prisen 
går til en person, et lag 
eller en institusjon som 
har gjort en ekstra god 
innsats for å markeds-
føre fjordhesten.

Lien har i mange år 
brukt fjordhesten ak-
tivt og allsidig og har 
deltatt på stevner på 
i Norge og i utlandet, 
tatt både NM-gull og 
fått gode plasseringer 
i europamesterskap. 
Fjordhestlaget beskri-

ver tromøymannen som 
et ja-menneske, som 
ser muligheter og ikke 
begrensninger.
 – Han er raus, positiv 
og alltid på tilbudssiden. 
Han er fl ink med hest, 
men også veldig fl ink 
med folk, og er spesielt 
fl ink til å inkludere de 
som faller litt utenfor, 
heter det i omtalen.

Du har sannsynligvis hørt om nett-
stedet Gjerrigknark.com? Historien 
startet i år 2000 på toppen av 
dotcom-bølgen, da arendalsmannen 
Rune Kaino Nikolaisen og et par 
medsammensvorne startet opp for 
gøy. Målet var å lage et nettsted, 
med oversikt over gode tilbud og 
muligheter for folk til å spare penger.

Skapte rabalder
Det var det ikke alle, som ble ekspo-
nert for sine gode kundetilbud, som 
var veldig glade for.
 – Det var spennende, det var nytt 
og folk fl est var jo interessert. Så da 
vi la ut ting om et eller annet gratis ble 
gjerne disse fi rmaene helt i harnisk 
fordi de fi kk bøtter og spann av mailer 
og telefoner og skjønte ikke hvor det 
kom fra. Så det ble litt rabalder her 
og der, humrer han i sofakroken på 
Brattekleiv.
Sånn er det iblant fortsatt. Han 
forteller at det hender at han blir 
kontaktet fra både aviser og andre, 
som ikke er så glade for at nettstedet 
lenker til artikler og nettsider.
 – Det bryr jeg meg ikke noe om. 
Skrives det om så må de takle det. 
Jeg har ikke noe problem med å 
lenke til innhold som passer for mitt 
publikum, men ofte oppfatter folk det 

som at det er jeg som står inne for 
innholdet. Men jeg liker å diskutere 
med folk om det handler om strøm-
bruk eller andre ting.

Flyttet hjem
Etter mange år bosatt i buskerud-
kommunen Sigdal har Nikolaisen 
tatt med seg kona Martina og fl yttet 
tilbake til Arendal. Han har selv vokst 

opp på fastlandet, men via familie 
fi kk han i fjor overtatt en enebolig i 
Gabriel Scotts vei, like ved Jonsvoll, 
hvor hans mor vokste opp.
 – Vi bodde i innlandet og hadde lyst 
på litt sjølukt og saltvann i nesa. Det 
er kjekt å gå tur på Hove og sånne 
ting, så da tenkte vi at det var på tide, 
forteller han.
Boligen på Østlandet ble solgt til en 
av sønnene og så dukket muligheten 
til å overta et hus opp på Tromøy.
 – Det var en i slekta som skulle 
selge og så fi kk vi snappa det, sier 
han fornøyd.
Eiendommen ligger fl ott til med 
nydelig utsikt ut over Galtesund og 
Merdø.

– Det kan umulig være gratis, selv 
for gjerrigknarken?
 – Nei, de var interessert i å selge 
og så fi kk jeg vel litt familiebonus, 
smiler han.
En leilighet som i sin tid ble kjøpt 
sammen med noen andre i Drammen 
for å gjøre ungenes studietilværelse 
billigst mulig ble også solgt til god 
pris. Nå er han strålende fornøyd 

med å bo på Tromøy, hvor tilvæ-
relsen oppleves som mer tilbakelent 
og støyfri enn på landet.
 – Alle har elgbikkjer som står og 
bjeff er hele året bortsett fra et par 
uker og det er en lastebiltrafi kk som 
er helt vill. Alle sier at det er så stille 
på landet, men det er mye stillere her!

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

GJERRIGKNARKEN RUNE: Rune Kaino Nikolaisen, en av landets første infl uensere, har bosatt seg på Tromøy.  
Foto: Esben Holm Eskelund

«Gjerrigknarken» har 
bosatt seg på Tromøy

Les hele intervjuet (abo):

Rune Kaino Nikolaisen er 
mannen bak nettstedet som 
har holdt det gående med tips 
om gode tilbud i over to tiår.

God sommer!

Best med heste-PR

MOTTOK PRIS: Øystein Lien fra Tromøy 
fi kk i mai pris av Norges Fjordhestlag for 
sin innsats i hestemarkeds føring. Arkivfoto

ØY! hadde premiere

Like etter oppstarten i 
2020 måtte prosjektet 
legges på is da koro-
napandemien tvang 
Norge til å stenge. I 
mai i år var det klart for 
premiere for nyvinnin-
gen med det klingende 
navnet «Øy». Koret har 
medlemmer fra fl ere 
steder og fl ere øyer, og 
er ikke et tøysekor med 
rare hatter, buskeseler, 
rute te bukser eller syn-

ger uten boxer. På gei-
ta.no kan du leser mer 
om mannskoret og ikke 
minst høre et utdrag fra 
korets premieresang.

MANNSKORET ØY: Det startet i 2020, mens først 
i 2022 ble det premiere.   Arkivfoto

TRIVELIG JOBB: Etter mange år som lærer valgte Nikolaisen å satse fullt på 
nettstedet.   Foto: Esben Holm Eskelund

Les mer (abo):

Les mer / se video         
(abo):
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Det skjer for tromøyfolk i juli, august og til uti september

Bratteklev Skipsverft 
Åpent for besøk og omvisning tirsdag til torsdag, frem til 
31. august. Omvisning kl. 12.30.

15. juli:
Edvard Hoem og Ine Hoem «Alt vi har 
kjært». Studio Spornes kl. 19.

Juli:

13. juli:
Øyvandring på Merdø med Kuben kl. 11. 

16. juli:
Halva Priset spiller konsert i Stall Hove.

17. juli:
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.

20. juli:
Sandum og omegn velforening arrangerer-
sommerferst på Flademoen kl. 16.00.

24. juli:
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.

27. juli:
Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella holder 
konsert i Hove Amfi  under åpningen av Canal 
Street 2022.

29. juli:
Olsok-gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 18. 
Kransenedleggelse ved bautaen. Per Bart 
Svendsen holder minnetale.

28. juli:
Tromøy-biolog og forfatter Rune Sævre pre-
senterer sin nye bok om Raet på Bokhuset 
Forlag i Tvedestrand kl. 18.

16. juli:
Ketil Bjørnstad «Verden som var min». 
Forfatter  samtale og konsert. Studio Spornes 
kl. 19.

22. juli:
Vidar Johnsen (Vamp) har sommerkonsert 
på Merdø kl. 19.

30. juli:
Premiere på Sommershow med Merete 
Haslund og Iren Matheussen på Bjelland-
strand gård kl. 18.

Merdøgaard Museum 
Omvisning på museet hver dag frem til 14. august. Historisk 
øyvandring i uthavna onsdager og lørdager kl. 11. Egen 
vandring for barn torsdager og søndager kl. 11.

24. juli:
Gratis «boblejazz»-konsert på Studio 
Spornes kl. 15-17.

14. juli:
Vandring for barn på Merdø med Kuben 
kl.11.

14. juli:
Omvisning Bratteklev Skipsverft kl. 12.30.

12. juli:
Insektene i Raet, med sommerfugleksepert 
Sigurd Bakke. Oppmøte Bjellandstrand gård 
kl. 12. Arr: Raet nasjonalpark.

11. juli:
«Dyrene i fjæra», egnet for de små. Mandag  
og onsdager i juli kl. 17, med Raet besøks-
senter. Oppmøte Canvas Hove.

15. juli:
Himmel og hav, sommerstevne på Hove 
starter. Pågår til 24. juli.

13. juli:
Klassisk sommerkonsert Tromøy kirke kl. 
19.30 Jan Junker & Gunhild Bjøkøy. 

13. juli:
Tango for tre - Bjellandstrand gård. 
«Sommerkveld med Prøysen», 
konsert kl. 19.
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August:

September:

Bli abonnent i dag
 Kjøp på geita.no

Velg mellom:   helår       halvår      kvartal      mnd
899,- | 699,- | 369,- | 119,-

Grafi kk: Freepik.com | Foto: Geita.no
Med forbehold om feil/endringer

8. august:
Norsk Frilynt har Splæsh Camp på Hove til 12. 
august.

3. august:
Sommershow med Merete Haslund og Iren 
Matheussen på Bjellandstrand gård kl. 19.

4. august:
Norges Unge Høyre arrangerer sommerleir på 
Hove frem til 7. august.

13. august:
Flaggermusnatt på Bjellandstrand i regi av 
Raet besøkssenter kl. 21. Egnet for de små.

16. august:
Arendalsuka 2022 i Arendal sentrum

21. august:
Gudstjeneste i Færvik kirke kl. 11.

14. august:
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.

28. august:
Konfi rmasjonsudstjeneste i Færvik kirke kl. 11.

2. september:
Sommerfugljakt med lyktfeller på Bjelland fra kl. 18 til 23.

7. august:
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.

15. august:
Arendalsuka 2022 i Arendal sentrum

7. september:
Grunnkurs i fuglekikking. Hovestranda kl. 18.
Bird Life Aust-Agder / Arendal kommune.

16. - 18. september:
Arendal og omegn hundeklubb arrangerer agilitystevne
på Hove.

18. - 21. august:
Skjærgårdstreffen 2022 arrangeres på Hove.

K.K. Lien Museum: En gang stor industri på 
Tromøy. I dag bygges historien opp i et lite museum på 
Simonstø. Følg med på museets Facebook-sider for å se 
når det er åpent for publikum.

Sommeråpent på klubben: Tromøy fritids-
klubb har åpent tirsdager (17-21) og fredager (19-23) i sommer. 
Tirsdag er åpent også for høstens 7.-klassinger, fredager høstens 
8.klassing er. Ungdommer  opp til 18 år kan komme begge dagene.

17. august:
Arendalsuka 2022 i Arendal sentrum

23.- 25. september:
Arendal Undervannsklubb har samling på Hove.

15. september:
Historien om Revesand bedehus. Tema for møtet på 
bedehuset er arrangementene i Storhaven. Kl. 19-21.

3. september:
Konfi rmasjonsgudstjenester Tromøy kirke kl. 10.30
og 12.

18. august:
Arendalsuka 2022 i Arendal sentrum

19. august:
Arendalsuka 2022 i Arendal sentrum

17. august:
Arendalsuka 2022 «Batterienes verdikjede - et 
lokalt og nasjonalt lagspill».Debatt/ arrangement 
på Pusnes gård kl. 18-22.30.

4. september:
Konfi rmasjonsgudstjeneste Tromøy kirke kl. 11.

6. september:
Terrengkarusellen Hove. Ukens løype er åpen fra tirsdag 
kl. 12 til fredag kl. 12.

4. august:
Sommershow med Merete Haslund og Iren 
Matheussen på Bjellandstrand gård kl. 19.

30. august:
Lær om geologien på Hove med Raet nasjonal-
park. Påmleding til Raet besøkssenter. Oppmøte 
Hoveodden p-plass kl. 17.

18. september:
Lær strandnotfi ske med Raet nasjonalpark. 
Påmelding til Raet besøkssenter. Oppmøte 
Hoveodden kl. 12.

22. august:
Tromøy fritidsforum og Tromøy frivilligsentral har 
uforpliktende infomøte om frivillig innsats for barn 
og unge, på fritidsklubben Roligheden kl. 19.
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•  10. juli klokken 11.00
Gudstjeneste i Tromøy kirke. Åpen kirke etter gudstjenesten.

• 13. juli klokken 19.30 
Sommerkonsert i Tromøy kirke. Jan Junker, fløyte/piccoli og Gunhild Bjørkøy, 
orgel/klaver. Inngang kr. 200,-/100,- Verker av J.S. Bach, Damare, Karg Elert, 
Paganini, Gaubert.

La
ge

t m
ed

 F
re

ep
ik 

• 17. juli klokken 11.00
Gudstjeneste i Tromøy kirke. Åpen kirke etter gudstjenesten.

• 24. juli klokken 11.00
Gudstjeneste i Tromøy kirke. Åpen kirke etter gudstjenesten.

• 29. juli klokken 18.00
Olsokgudstjeneste i Tromøy kirke. Etter gudstjenesten er det kransnedleggelse 
ved bautaen. Per Barth Svendsen holder minnetale.

•   7. august klokken 11.00
Gudstjeneste i Tromøy kirke. Åpen kirke etter gudstjenesten.

• 14. august klokken 11.00
Gudstjeneste i Tromøy kirke. Åpen kirke etter gudstjenesten.

• 21. august klokken 11.00
Gudstjeneste i Færvik kirke.



11. juni åpnet det nye 
nasjonal museet i Oslo og 
tidligere i vår ble det klart at 
fjerdeklasse ved Roligheden 
skole var invitert til en helt 
spesiell forhåndsvisning.

Trodde det var tøys
Elever og lærere satte seg 
seg på bussen fra Tromøy 
tidlig om morgenen klare for 
en opplevelse få andre kan 
skilte med å ha vært med på. 
Nasjonal museet hadde valgt 
ut noen få skoleklasser fra 
hele landet, til sammen 120 
barn, som skulle få lov å se 
det nye museet før alle andre.

– Jeg fikk dette i mailboksen 
en mandag. Det var helt utro
lig og jeg trodde nesten det 
var tøys. Det er nesten som å 
vinne i lotto, forteller kontakt
lærer Merete Stokke til Lokal
avisen Geita.

Egentlig for mange
Tøys var det slett ikke, men 
det kunne fort ha blitt enda 
mer eksklusivt for elevene, 
ettersom det slett ikke var 
sikkert at det var mulig at 
alle elevene kunne få lov til 
å delta. Ifølge Stokke var det 
egentlig maks tjue.
 – Det var ekstra gøy at vi 
ble så mange. Vi fikk beskjed 
om at vi måtte velge, men da 
sa jeg at det kan vi ikke. Vi 
måtte ha med alle, og så fikk 
vi det, forteller hun.
Museet løste floken ved å dele 
tromøyklassen i to grupp er 
under omvisningen. Stokke 
skryter mye av hvordan mus
eet hadde lagt opp besø
ket, hvor alle de besøk ende 

klassene fikk opp følgning og 
omvisning av egne verter og 
guider.

Ble fulgt av TV-team
To av tromøyelevene ble også 
fulgt av et TVteam fra NRK, 
som laget en reportasje som 
skulle brukes i forbindelse 
med den offisielle åpningen 
11. juni. Ifølge Stokke ble 
de to unge museumsgjeste
ne filmet hele dagen. Etter å 
ha startet dagen på Slotts
plassen med klassen ankom 
elevene til museet hvor de 
fikk trå den røde løperen til 
inngangen og hvor museums
direktøren tok dem imot.
  – Det ble en lang dag, men 
en helt fantastisk og unik 
opplev else, sier Stokke.

Les hele artikkelen (abo):

I juni gikk teppet til side for 
den aller første musikal
oppsetningen i teater og 
konsert salen «Gabriel Scott» 
på Roligheden skole. I løpet 
av fem hektiske dager har 
elevene og lærere jobbet 
med å få på plass en fore
stilling. Elevene har skrevet 
tekster, øvd, bygget kulisser, 
funn et kostymer og rekvisit
ter, hatt gjennomganger og 
general prøve i forkant av 
fore stillingen. I salen som var 
nær fylt helt til siste rad satt 
foreldre, foresatte og ikke 
minst lærere og rektor og 
vent et spent på det de skulle 
få presentert.

20 år med musikal
I 20 år har Rolighedenlærer 
Ellen Oland hvert eneste år 
hatt som mål at elevene skal 
sette opp musikal. Inntil den 
nye skolen sto ferdig har det 
vært forestillinger i Flimra på 
Hove og på menighetshuset 
på Tybakken. Hun var vel
dig fornøyd da hun ønsket 
velkom men til forestilling i sal

en som er bygget i den nye 
skolen nettopp for teater og 
musikk, som hun jobbet hardt 
for å få gjennomslag for da 
den nye skolen ble planlagt.
 – Nå er vi endelig her, i 
storstua og i dag er det 20 
årsjubil eum for musikal så det 
er en liten seier og en liten 
feir ing, sa hun til publikum.
Med i produksjonen sto det 
første kullet som begynte på 
den nye skolen da den sto 
ferdig i 2019 og de første til 
å ha fullført ungdomsskole
løpet i nye omgivelser. Oland 
la ikke skjul på at hun tar mye 
av æren for at salen ble en 
realitet.
 – I alle de årene vi var 
på andre steder drømte jeg 
om et lokale som dette og 
argument erte hardt. Alle sa 
ja, og ja i runde to og tre og så 
ble det snakket om penger og 
så var vi enige om at det ikke 
var et problem, sa hun.
I tillegg til å være viktig for 
skol ens musikkopplæring 
er salen tilgjengelig både 
for korps og andre kultur
aktiviteter på Tromøy.

Mangler mikrofoner
Etter forestillingen var det en 
svært fornøyd avtropp ende 
rektor, Hans Georg Tores
kaas, som tok ordet. Han takk
et Oland for å holde fast på 
musikalprosjektet, som han 
mener gir elevene stor læring 
i skoleårets siste dager. Til 
avgangselevene hadde han 

en klar tilbakemelding før han 
skulle gå i gang med utdeling 
av vitnemål, som bevis på at 
at ti års obligatorisk skole
gang er avsluttet.
 – Jeg er så imponert! sa 
han.
Både på og bak scenen har 
elevene bidratt med det de 
har hatt lyst til å gjøre, med 
både skuespill, sang, dans, 
rigging, scenearbeid under
veis i forestillingen, lys, lyd, 
sminke, rekvi sitter og alt 
som hører med i å skape en 
forestilling. Et lite minus for 
produk sjonen av musikalen 
er at det i budsjett rammen 
for den nye skolen ikke fan

tes penger fra komm unen til 
trådløse hodemikrofoner, noe 
som ville ha gjort spilleopple
velsen for elevene bedre og 
ikke minst ville lydopplevel
sen for publikum blitt bedre.
 – Det eneste jeg ikke fikk 
var 30 trådløse mikrofoner. 
Jeg halverte til 15 og fikk 
beskjed om at det koster 
300.000, og da tenkte jeg at vi 
kan ha som investeringsplan 
med en i året og da har vi kan
skje det vi trenger når jeg er 
pensjonist, sa hun.

Musikal-høydepunkter
Gjennom 20 år med lokal
produserte musikaler har det 

blitt mange gode fortelling
er, som elever har formidlet 
med teater, sang og dans. I 
jubileums oppsetningen var 
det høydepunkter fra 20 års 
forestillinger, som ble spilt ut.

Les hele artikkelen og se 
bilder og video (abo):
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10.-klassingene på Rolig-
heden skole avslut-
tet grunnskolen med 
musikal prosjekt, som 
samtidig markerte 20 års-
jubileum.

MUSIKALAVSLUTNING: 10. trinn ved Roligheden skole serverte høydepunkter for 20 år med musikal-
prosjekt da de sa takk for seg som elever ved skolen. Foto: Esben Holm Eskelund

Musikalsk punktum Musikalsk punktum 
for ti års skolegangfor ti års skolegang

FIKK FØRPREMIERE: Tromøy-elevene var valgt ut blant mange til 
den helt spesielle forhåndsvisningen i Oslo.  Foto: Roligheden skole 

20 ÅR MED MUSIKAL:

Tromøy-elever fikk 
eksklusiv førpremiere 

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

40 fjerdeklassinger ved 
Roligheden skole ble tatt 
imot på rød løper da de 
ankom det nye Nasjonal
museet for eksklusiv 
førpremiere.

TVSTJERNER: Mille og Mons fra Tromøy ble fulgt av TV-team hele 
dagen på deres museumsbesøk.    Foto: Roligheden skole
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HALLOWEEN: Tromøy-ungdom seg på fritidsklubben for en skrekkelig gøyal Halloween-feiring.  
 Foto: Esben Holm Eskelund

Tromøy-lekene har som 
mål å bli en tradisjon

I midten av juni stablet idrettslaget 
på beina en gjeng frivillige voksne 
og ungdom som aktivitetsledere. Da 
ble de aller første Tromøy-lekene 
arrang ert, en idé som ble til som følge 
av et ønske å om å lage en gøyal 
sommeravslutning for 15-20 jenter 
som driver med fleridrett i klubben. 
Bak nyvinningen står klubbens 
Audun Solstad og Jon Haugenes, og 
de to fikk umiddelbart med seg klubb-
styret og leder Runar Edvardsen på 
å gjøre det hele litt større enn først 
tenkt. Dermed ble det lagt opp til en 
bredere invitasjon for barn og unge 
til å møte opp.

Vise frem det vi har
Det vrimlet av barn og unge på og 
rundt Sandnes stadion lørdag 11. 
juni.
 – Vi bruker anledningen til å vise 
hva vi har her til alle rundt skolen, 
forteller Edvardsen til Lokalavisen 
Geita.

Rundt ham spretter oppblåsbare 
bane for både minifotball og innheg-
ning for landhockey opp. Det 
rigges baner for både 100-meter 
og 60-meter. Konseptet i tidenes 
første Tromøy-lekene var «dukk 
opp»-turneringer, som ble satt i gang 
for barna der og da og som ble organ-
isert av en ungdom eller voksen for 
å gjøre aktivitetene litt rettferdig for 
alle som var med.
 – Vi har som mål at Tromøy-lekene 
skal bli en tradisjon, sier han.’

Utlåns-bu
Ved klubbhuset har Tromøy IL også 
fått på plass en bu, hvor man med 
nøkkelkort kan låne utstyr gratis. 
Slike kort kan man få ved å henvende 

seg til klubben, og har man et slikt 
kan barn og unge ifølge med voksne 
ansvarlige hente ut utstyr som er til 
utlån. Både skateboard og sparke-
sykler kan lånes på denne måten, 
og brukes i skate- og rulleparken 
ved skolen.
 – Vi er veldig stolte av den bua, 
sier Edvardsen.

        Les mer på Geita.no (abo):

I midten av juni arrangerte 
Tromøy idrettslag for aller 
første gang Tromøy-lekene, 
med fokus på idrett gjennom 
frilek og moro.

HADDE IDEEN:  Audun Solstad (t.v.) er en av de som kom opp med ideen til 
arrangementet der fri lek og bevegelse er i fokus. Klubbleder Runar Edvardsen 
er veldig stolt over det Tromøy IL har å tilby nærmiljøet. 
 Foto: Esben Holm Eskelund
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– Vi må holde oss i 
gang i sommer

Traumas toppscorer 
i fjerdedivisjon Dar
dan Dreshaj senket 
Hisøy med et ekte 
hattrick i siste kamp 
før sommerferien.

Med tre mål bi
dro han sterkt til at 
tromøylaget kunne 
dra tilbake fra Norac 
Stadion i Arendal 
med ytterligere tre 
poeng fra potten ett
er fire scoringer.
 
Foran høstens 
kamper er Dres
haj forventningsfull. 
– Jeg håper vi kom
mer til å ligge i top
pen og krige der 
oppe, sier han.

Før laget tok en vel
fortjent sommerfe
rie kunne Dreshaj 
avsløre at han bare 
var brun på armene,. 
Han lovet at Trau

maspillerne ikke 
bare kan sole seg 
og ta fullstendig fe
rie, men at treningen 
må holdes i gang. 
Etter tolv spilte kam
per ligger Trauma 
nå på fjerdeplass 
i 4.divisjon, og har 
sanket 24 poeng til 
sammen. 

Den første kampen 
etter ferien spilles 6. 
august og går mot 
Søgne på borteba
ne. 13. august er det 
igjen klart for hjem
mekamp på Hove 
kunstgress, og da 
er det Torridal som 
gjester Tromøy.

Lokalavisen Geita 
dekker kampene i 
4. divisjon, og abon
nenter kan se bilder 
og lese reportasjer 
på geita.no.

Skummende leirbad

SKUMPARTY: Idrettsleiren fylte 70 år i år og trad
isjon tro ble det arrangert skumparty på Hove.  
 Foto: Esben Holm Eskelund
Agder Idrettskrets 
har i 70 år arrangert 
idrettsleir for barn 
og unge. I årets ut
gave deltok nær 800 

barn og unge fra 
flere sted er i landet 
på leiren, som ble 
gjennom ført i juni. 

– Gøy å konkurrere med pappa

18. og 19. juni ble triatlohnkonkurr
ansen Hove Tri arrangert på 
Tromøy, med rundt 500 på meldte 
deltakere i ulike klasser. På start
streken sto også far og sønn 
Torbjørn og Theo Trommestad 
fra Tromøy. Mens junior etter 

målgang uttalte at det er gøy å 
konkurrere mot sin far, var senior 
direkte stolt over sønnens inn
sats i svømming, sykling og løp. 
 – Jeg er veldig stolt! Det 
er ingen andre 16åringer fra 
Tromøya som er med her, sa han 
til Lokalavisen Geita. 

Intervjuet med de to og bild
er fra årets Hove Tri fin
ner du på geita.no (abo). 

Theo (16) var med for første 
gang, mens pappa Torbjørn 
har vært med i samtlige 
utgaver av Hove Tri.

HOVE TRI:  Torbjørn (t.v.) og Theo Trom
mestad i familieduell i konkurransen. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

4. DIVISJON FOTBALL:

FORVENTNINGER: Dardan Dreshaj i Trauma
blått håper laget skal krige i toppen av tabellen i 
høstens kamper.  Foto: Esben Holm Eskelund

NM-BRONSE:  Martinius Melleby Hopstock sikret 
medalje i NM, som ble arrangert fra Hove i mai. 
 Foto: Henrik Eriksen / Saillogic

I mai arrangerte 
Arendals Seilforening 
NM i optimistseiling. 
Over 110 seilere var i 
aksjon i konkurranse

ne, hvor tromøygutt
en Martinius Melleby 
Hopstock tok bronse
medalje i sin klasse.
Les mer på geita.no
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TIDENES KONSERTSOMMER: Mange arrangører og en bråte artister fra helt lokalt til nasjonalt format er klare for Tromøy denne sommeren. Mens en del konserter allerede er 
gjennomført, og noen er avlyst er det fortsatt mange kulturopplevelser igjen.  Foto: Arkiv/Pressefoto/Montasje

Tidenes konsertsommer på øya

I juli og august blir det arrang ert 
til sammen godt over 20 kons
ert  er med utgangspunkt i 
Tromøy, men også Merdø har 
meldt seg på i konkurransen 
om publik ums gunst. Allerede 
er både Tromøyfestivalen og 
Spornesfestivalen 2022 blitt 
historie – og reportasjer og 
bilder og video fra disse festival
enefinnerdupåGeita.no.
 
Største på mange år
Ikke siden Hovefestivalen 
ble gjennomført på Tromøy 
har så mange artister meldt 
seg for å spille konserter på 

øya som i år, og spekteret 
er fra det helt lokale til store, 
nasjonale musikalske ikoner. 

Klassiske godbiter
Etter planen skulle Arendal 
Sommersymfoni ha arrangert 
orkesterkurs på Hove og holdt 
symfonikonsert i Hove Amfi,
men denne leiren for orkester
musikere er utsatt til neste år. 
13. juli er det i alle fall klart for en 
klassisk musikk opplevelse når 
JanJunkerogGunhildBjørkøy
inntar Tromøy kirke og fremfører 
verkeravBach,Damara,Karg
Elert,PaganiniogGaubert.

Hove og Merdø
16. juli er det duket for en 
stor konsertopplevelse i Stall 
Hove,somfleregangertidlig
 ere har arrangert konserter. 
Dennesommerdagendukker
intet mindre enn bandet 

Halva Priset, kjent for hiten 
«Den fineste Chevy’n», opp
på scenen i ridehallen. The
VoicevinnerErlendGunstveit
kommer også til denne konsert
scenen. Samme dag skulle
festivalenBlueAvenueMerdø
ha vært arrangert, men denne 
er avlyst. Ifølge arrangøren 
var det en bekymring for et 
dundrende underskudd, som 
førte til avlsyningen. 22. juli 
kommer Vidar Johnsen, tid
lig ere Vampvokalist til Merdø 
forkonsert.CanalStreetinntar
ogsåiårTromøyogHoveAmfi,
faktisk åpner festivalen årets 
utgavedermedartisteneBjørn
EidsvågogSteinTorleifBjella
på plakaten onsdag 27. juli.

Skjærgårdstreffen
18. til 21. august går en ny 
utgaveavSkjærgårdstreffenav
stabelen.Deteretarrangement

dercamping,country,trekk
spill og dansebandfaktoren 
er høy. Fredag 19. august 
ankommer dansebandkongen 
Rune Rudberg med band til 
denne lengelevende og folkelige 

fest i  val en. Mellom 35 og 40 
band og orkestre i ulike sjangere 
erventettilSkjærgårdstreffen,
som er perfekt om du sverger 
til trekkspill og dans.
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Denne sommeren står 
konsertopplevelsene i kø 
på Sørlandets største øy.

SKJÆRGÅRDSTREFFEN: I august arrangeres nok en utgave av 
den folkelige festivalen på Hove.    Foto: Esben Holm Eskelund



Det fi nnes mange store og 
små badeplasser på Tromøy, 
med ulike kvaliteter. Enkelte av 
stedene hvor du kan hoppe i 
sjøen, eller slikke sol på stranda  
er tiltrettelagt og off entlige, 
andre ligger mer utilgjengelig 
til. I fjorårets sommerutgave av 
digitalavisen Geita på papir fi kk 
leserne servert «Badekart for 
Tromøy».

Kartet er oppdatert noe 
fra i papirutgaven i fjor, og 

er til gjengelig på nett for 
abonnenter. 

I tillegg til selve kartet får du 
også en beskrivelse for hvordan 
du fi nner frem til badeperlene 
Tromøy byr på.

Du får tilgang til kartet ved å bli 
abonnent på geita.no og scanne 
QR-koden for å få direkte tilgang 
til det eksklusive badekartet 
som gir deg god oversikt over 
sandstrender og badeplasser.

   Scan og få oversikt (abo):
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ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

BADEKART:  I fjor sommer lanserte Lokalavisen Geita badekart med oversikt over tilgjengelige badeplasser på Tromøy. Kartet ble også oppdatert etter publisering, og fi nnes 
tilgjenge lig for både lesing og utskrift på Geita.no. Foto/Illustrasjon: Esben Holm Eskelund

Få oversikt over badeplassene

Tromøy og øyene utenfor 
har mange innbydende 
badeplasser. I badekartet 
får du oversikt over hvor 
du fi nner perlene.

 Vi hjelper deg 
med ditt prosjekt!

VESTRE BAGRASSEN: På øya utenfor Tromøy fi nner du denne spektakulære badekulpen, hvor havet 
sørger for friskt badevann kontinuerlig. Foto: Esben Holm Eskelund
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I vår var det endelig klart for 
å åpne den arkeologiske ut-
stillingen, som har fått navnet 
«Livstegn». I utstillingen blir 
man tatt med ti tusen år til-
bak e i tid.

Slutten på begynnelsen
Etter utallige timer med jobb 
og rigging sto utstillingen 
klar. Prosjektet har kostet 4,6 
million er kroner. Prosjekt leder 
Marianne Eldorhagen ved 
Kuben Arendal kaller prosjek-
tet for en permanent utstilling 
som skal stå i mange år frem-
over. Prisen i kroner og tid an-
ses som absolutt verdifull når 
en ser dagens resultat.
 – Nå er alt rigget og 
utstilling en er endelig åpnet, 

men det betyr ikke at utstilling-
en er ferdig med å skulle ut-
vikle seg. Nå begynner fas-
en med å fylle opp veggene 
med enda mer informasjon 
med nye funn som blir gjort 
fremover, sier Eldorhagen til 
Lokal avisen Geita.

Øks fra Alveberget
Undersøkelsene som ble star-
tet da utbyggingen av Alve-
berget hyttefelt skulle starte, 
resulterte i interessante funn. 
Det ble tidlig i prosessen kon-
kludert med at ingen av funn-
ene på Alveberget skulle få 
plass i utstillingen, unntatt en 
øks som ble funnet her. Det 
er funnet mange gamle øk-
ser i Agder gjennom tidene. 
42 ulike økser har fått plass i 
utstillingen.
 – Øksen som ble funnet 
på Alveberget er mest sann-
synlig blant øksene i utstilling-
en, sier Eldorhagen.

Gamle matrester
Enkelte av øksene var svært 
brutt ned, mens andre der-
imot er store og fi ne uten sær-

lig merker og slitasje. Utstil-
lingen informerer parallelt på 
en fi n måte hvilken tidsalder 
funn ene er gjort i. I utgraving-
ene på Alveberget er det også 

funnet en del beinrester fra 
ulike dyrearter. Bein fra fi sk 
(torsk) er funnet, og antas å 
stamme som rester fra måltid-
ene til datidens mennesker.   

Les mer (abo):
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ANDREAS WERNER LARSEN 
kontakt@geita.no

Gjennom snart fi re år har 
Kuben Arendal jobbet 
med utstillingen, som nå 
har åpnet for publikum.

LOKAL ARKEOLOGI: En helt ny arkeologisk utstilling knyttet til forhistorien øst i Agder er åpnet på Kuben i Arendal.  Foto: Andreas Werner Larsen

«Livstegn» på Kuben

42 ØKSER: De gamle øksene er godt beskyttet bak en glassvegg, på utsiden er det en illustrasjon fra 
nyere tider som er lov å berøre.  Foto: Andreas Werner Larsen

Arendal kirkelige fellesråd 
har valgt designløsning for en 
fremtidig minnelund og urne-
felt. Det har vært jobbet med 
konkrete planer i et par års tid, 
og i juni vedtok fellesrådet et 
prosjekt, som det nå skal set-
tes i gang detaljplanlegging 
for å realisere. På Geita.no 
kan du lese (abo) om prosjek-
tet og se illustrasjoner. Søk 
etter «minnelund» i søkefeltet.

HAR VALGT LØSNING:

Minnelund og urnefelt

NYTT FELT: Fremtidens 
gravplasser ved Tromøy 
kirke.   Arkivfoto

KAPELLGALLERI: 

Spenstige designløsninger for kapellgalleri
I vinter og i vår har elever fra 
kunst, design og arkitektur-lin-
ja ved Arendal videregående 
skole i Barbu jobbet med for-
slag til hvordan kapellet ved 
Tromøy kirke kan tas i bruk 
for nytt innhold. Å skape rom 
til et fl erbruksrom og kunstgal-
leri, står høyt på ønskelista i 
menighetsrådet. Menighets-
rådsleder Astrid Saudland lot 
seg imponere da elevene pre-
senterte sine forslag i vår, og 

uttalte til Lokalavisen Geita at 
menighetsrådet har et håp om 
å gjøre om kapellet til galleri 
i løpet av det sittende rådets 
valgperiode.
             Les mer (abo): 

GALLERI: Menighetsrådet fi kk 
presentert mange forslag, og lot 
seg imponere.  Arkivfoto
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: www.skrivesmurfen.no

 TROMØYKRYSSORD     Én vinner får 1 års digitalt abonnement på  
Lokal avisen Geita. Send riktig løsning innen 9. 
september 2022. Adresse: kryssord@geita.no

   Husk navn, adresse og telefonnummer!HINT: LOKALE STEDSNAVN
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Agnar Jordåen
E-post: agnar.mesterhus@byggpartnere.no
Telefon: 970 40 482

Christopher Heimtun
E-post: ch@mesterhus@byggpartnere.no
Telefon: 950 84 048

12 eneboliger allerede solgt. Alle leiligheter utsolgt!

Priseksempler: 
Enebolig med leilighet – fra  5.490.000 (inkl. tomt)
Funkisbolig med lekker takterasse – fra 5.390.000 (inkl. tomt)

Vi har mange fine tomter igjen. Ta kontakt for visning.

På Tybakktoppen gir vi deg frihet til å 
velge både tomt og bolig. Enten du liker 
moderne design eller mer tradisjonelle 
husformer så vil du få mange alternativer 
å velge mellom.

SALGSSUKSESS!



Geita.no26 Annonse

Sted: Tyholmen frivilligsentral, 2. etasje, kafeen.

Frivilligsentralenes samfunnsoppgave – muligheter og begrensinger

Møt oss på Arendalsuka, der Tromøy frivilligsentral er sentral 
i miniseminaret onsdag 17. august kl 11.00.

I anledning frivillighetens år ønsker frivilligsentralene i 
Arendal  å rette fokus på verdien av det å være et 
koordinerende serviceledd ut i de mange nærmiljøer, 
samt å fungere som et knutepunkt mellom det offentlige 
og frivilligheten, i lys av forskning og erfaringer. Dette også 
i tråd med det Kulturdepartementet har signalisert, i arbeidet 
med den med den nye forskriften for tilskudd til frivilligsentraler.

Tromøy frivilligsentral er storfornøyd med at Arendal kommune bidrar til at vi fortsatt kan sette et økt 
fokus på barn og unges fritid på øya. Emile Derdowski Pedersen er derfor blitt ansatt i en 100 % stilling, 
for både å følge opp Tromøy fritidsforum videre og samarbeide med Tromøy fritidsklubb. 

Det er et fantastisk engasjement blant voksne som bidrar inn i både lag og foreninger, men vi trenger  ere!
Har du lyst til å bli kjent med oss og høre om de mange muligheter som  nnes på øya, eventuelt nye? 

Du er velkommen til vårt uforpliktende informasjonsmøte mandag 22. august kl 19.00. 
Vi møtes på Tromøy fritidsklubb! (Gamle Roligheden barneskole) 

VELKOMMEN TIL
INFORMASJONSMØTE 22. AUGUST

Ta kontakt med Emile på mobil 922 81113 om du vil vite mer, har tanker eller ganske enkelt bare har lyst  til å treffe ham. Han vil også 
være til stede på klubbkveldene Tromøy fritidsklubb tilbyr ungdom gjennom sommeren, tirsdager fra kl 17.00 og fredager fra kl 19.00.
                                                                              Det er super hyggelig om du tar turen innom!

Enkel servering!

Nysgjerrig på hva det vil si å bidra 
litt for barn og unge på Tromøy?
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Nylig ga han ut boka «Bio
logisk mangfold på Raet» på 
tvedestrandsforlaget Bok
huset. For rundt halvannet år 
siden satte han i gang med å 
skrive om naturen og forhold
ene han kjenner svært godt. 

Gjennom å ha vært bosatt 
på Tromøy i rundt 40 år og å 
arbeide i daværende fylkes
mannens miljøvern avdeling, 
har han opp arbeidet seg 
en bredere kunnskap om 
naturen og dens mangfold 
rundt oss, enn de fleste. 
 
 – Jeg startet med å 
samle dataene jeg kjen
te til som handlet om na
tur i området, og koblet det 
med kulturhistorie, forteller 
han til Lokalavisen Geita. 
Det har blitt en bok som fortell
er om naturen i vårt nærom
råde med et dryss av kultur
historie fra den sær pregede 
kyststripa som i 2016 ble 
nasjonalpark, illustrert med 
både egne og lånte bilder. 
 
– Jeg synes at opplevelses
verdien som finnes her ute, 
den måtte jeg formidle vid ere. 
Ikke bare natur, men også 
kult ur og litt historikk, sier han. 

Ny bok på vei
Sola skinner fra skyfri himmel 
når den nyslåtte forfatteren 
møter lokalavisen til intervju 
på Spornes. Klimabevisst 
som han er har han natur
ligvis syklet de få kilomet
erne fra Marisberg, hvor 
han og kona etter å ha bodd 
fler e tiår ved Brattekleiv, har 
bygget seg nytt hus. Boka 
Sævre nå har gitt ut er den 
aller første han har skrevet. 
Men det blir ikke den siste. 
 – Jeg har fått tilslag 
på en til, sier han lurt. 
Han forteller at når man først 
har blitt bitt av formidling så 
er det moro å holde på med 
det. Manuset til den neste 
boka handler om mennesker, 
historier og personligheter 
som har noe å fortelle som 
man ikke vanligvis leser om. 
Gjennom en lang karriere har 
han samlet mye kunnskap 
og vært svært så nysgjerrig 
på naturen rundt seg. Målet 
med boka er at folk leser den 
og at de lærer noe og får en 
bevisst holdning til naturvern. 
 – Det er en intensjon om et 
naturvernarbeid og at det er 
modning gjennom kunnskap, 
sier han.

Nasjonalparkens hjerte 
De siste årene har bølge
ne gått høyt i debatten om 
Hoveområdet, i lys av at 
camping arealet på Hove
odden er under regulering og 
det er stor bekymring for kon
sekvensene av økt aktivitet inn 
i nasjonalparkområdet. Sævre 
sier kontant at boka ikke er 
innlegg i den forbindelse. 
 – Absolutt ikke. Dette er 

helt fritt for det, jeg er ikke 
inne i saken. Denne boka 
gjelder hele Raet på land, 
jeg er bare så vidt litt uti sjø
en. Havet kan jeg ingenting 
om, så derfor har jeg holdt 
meg på land, smiler han. 
I området har det blitt foretatt 
kartlegging og kunnskaps
innhenting om arter i 180 år. 
Det er et enormt rikt plante
liv med 84 offisielt registrer
te art er og sommerfugler i et 
artsmangfold, som er svært 
omfattende. Faktisk kan
skje det best dokumenterte 
i NordEuro pa, med 1.530 
registrerte arter bare i Raet 
nasjonlapark. I boka skri
ver Sævre fra både Tromøy, 
Merdø og Tromling ene. 
Han pirker litt borti naturen 
i Grimstad og Tvedestrand, 
som også har hver sin del av 

nasjonal parken. Han er ikke i 
tvil om hvor hjertet i nasjonal
parken ligger for hans del. 
 – Det er akkurat her hvor 
vi sitter nå, på utsiden av 
Tromøy. Det må jeg si. Det 
er på raryggen herfra Spor
nes til Hoveodden og Merdø, 
men Haslatangen er også 
en spennende del, sier han. 
Mens mange besøker områd
ene på dagtid, synes Sævre 
Raet på land gir den aller 
beste opplevelses verdien 
på kveldstid. Da er det 
også langt færre folk ute. 
 – Sent på kvelden i solned
gang er den beste tiden. Da 
er det fred, stillhet, ro og har
moni og for meg er det en 
egen stemning, sier han.

I boka skriver Sævre om en 
helt spesiell rotgrønnsak, som 

han gjerne ønsker å få kunn
skap om fortsatt finnes på 
Tromøy. Hva det er og resten 
av intervjuet kan du lese på 
geita.no.

Fra 15. juli:
Les artikkelen på Geita.no 

(abo)

Biologen og natur-
verneren Rune Sævre 
debuterer som forfatter 
i pensjonisttilværelsen.

RAET I BOKFORM: Tromøymannen, biologen og naturverneren Rune Sævre i det han oppfatter er hjertet i Raet nasjonalpark, Spornes på Tromøy.  Foto: Esben Holm Eskelund

 

ESBEN HOLM ESKELUND
esben@geita.no

Rune på Raet

NATURMANGFOLDET: Boken om biologisk mangfold på Raet er tromøymannens første bok, en bok han 
mener er verdt å lese for å øke kunnskapen om naturvern. Foto: Esben Holm Eskelund

FORFATTERDEBUT:



ØY(E)BLIKKET:

BARNEVAKT I BOKS: Auksjonarius Einar Halvorsen og hans medhjelper Øystein Fredriksen i Lions Club Tromøy hadde argumentene i orden for salget av en lekekasse fylt med biler da det helt i slutten 
av mai ble holdt loppemarked på Hove for første gang på tre år. Foto: Esben Holm Eskelund

Sitter du med nyhetstips?
                   tips@geita.no

Hos Raet Kystlag er det masse aktiviteter for  både barn og voksne, 
både båtsport, dykking og seiling. Sjøsikkerhet står høyt i kurs hos oss!
        Vi holder også ulike kurs og arrangerer spennende foredrag.

Vi tilbyr bobilparkering ved vannkanten til 300 kr pr. natt + 50,- (strøm)
Våre gjester er garantert nydelig utsikt og muligheter for morgenbad!

Raet Kystlag opererer også rederi og kjører faste ruter og 
charterreiser i skjærgården i Arendal, Grimstad og Lyngør.

Besøksadresse: Raet Kystlag,  Kystveien 116, Arendal

Mer informasjon på raetkystlag.no og kystruta.no

Følg Lokalavisen Geita i sosiale medier
Lokalavisen Geita er til stede også på Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og Twitter. 
I disse kana lene publiseres innhold som ikke nødvendigvis gjøres tilgjengelig på geita.no. 

Tipset er: følg Lokalavisen Geita i sosiale medier – på Tromøy er det aldri en kjedelig dag!

BLI DIGITALABONNENT!
www.geita.no/avishylla

GEITA.NO


