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Fysiske Resultater: 

1. Ny stiforbindelse til Risleviga og nødhjelp til Barlønnene i Barlønnviga 
Lørdag 21. Mai arrangerte Flekkerøy vels temagruppe for friluftsliv og grøntområder 
sammen med Berge og Andås vel, Dugnad i Berges dype skoger. Oppdraget var:  
Rydd en sti, farbar for unge og gamle fra Risleviga til stiene langs Grundevollkilen. 
 Oppdraget lød enkelt men befaring avdekket en vegetasjon fult på høyde med 
Jungelbøkenes beretninger. I beste nybyggerstil tok Frode Stokkeland rollen som 
imperialist, væpnet til tennene med motorsag og sagkjedeolje, Tommy Olsen ble 
”boyen” løpende foran som ulønnet lokal veiviser, trær ble felt og underskog ryddet. 
Barna ble sett på som en resurs lokket frem med lovnadder om både pølser og brus. 
Bjørnar Knappstad fikk ansvar for detaljene, bevaring av frukttrær, flytte på steiner, 
finne utkikksplasser, i det hele tatt legge til rette for de sanselige inntrykk og 
opplevelser. 
Lørdag 28. var det rydding rundt Barlønnene i Barlønnviga 
Flere av trærne var i ferd med å bli kvalt av annen vegetasjon men etter 2,5t aktiv 
nødhjelp er området igjen blitt tilgjengelig for besøkende og levelig for Barlønnene.   
Disse buskene som er blitt trær, stammer sannsynligvis fra frø som er drevet i land en 
gang for lengre en manns minne siden. De har siden holdt seg der og gitt navn til vika. 



 
 
 
 
 

2. Oppfølging av Kystlynghei prosjekt på Bergesneset 

 
Som følge av blandede meninger om Landskapsvernforvaltningens bekjempelse av 
uønsket vegetasjon på Bergesneset har Temagruppen opprettet kontakt og stilt med 2 
mann som følger opp videre arbeid og merker trær som ønskes bevart. 
 

3. Skiltprosjekt: Erik Jortveit er både primus og motor i prosjektet, jobben er stor 
og tilskuddene små, og mens Erik skilter stier går vi andre rundt å smiler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. For i februar gikk startskuddet for Prosjekt Daumannsholmen, et prosjekt som 
jobber for 2 broer ut til Daumannsholmen og restaurering av Steinhuset. 
Flekkerøy Vel har jobbet for prosjektet i mange år, og da søknad til 
Skillingsfondet gav uttelling på 200 000,- har det fått en realisme som krever 
videre handling. Nå danner vi brokomitè. Prosjektoverslaget ligger på 1,5mill. 

( Så om ikke flere tilskuddssøknader innvilges må årsmøtet forberede seg på å ta 
stilling til en betydelig heving av kontingenten. Evnt. danne bompengeselskap;-) 

 
 
 
 
 
 
 



Byråkratiske resultater: 
1.Sti fra Mæbøstjønna –Belteviga 

To søknader har fått avslag pga. inngrepets påvirkning av biologisk mangfold. Men 
alle gode ting er tre. 3. søknad løser vårt behov v/punktvise utbedringer, befaring er 
foretatt og signalene var lovende. Venter i spenning på avgjørelse. 
 
 2. Stinett Bergesneset: Landskapsvernstyret har latt seg imponere av 
dugnadsinnsatsen i verneområdet. Temagruppen sammen med Berge&Andås vel har 
på oppfordring jobbet frem plan for Stinett på Bergesneset: 

 
  
NESTE DUGNAD 21.og 28.april 
. Ved å sende forslag og ideer til temagruppen@gmail.com kan du være med å 
påvirke. Våre dugnader varer i 2,5time og annonseres i Flekkerøyposten, hvis du 
synes det hadde vært moro å hjelpe til, ta kontakt på samme mail.adr. Behovet er 
stort, Du utgjør en forskjell! For sesong 2011 vil vi gi en Takk til Byggmaker Eftevåg 
for sponsing av materiell til gangbro og Maskin entreprenør Reidar Olsen for grus. Og 
ikke minst Tusen takk til alle som betaler Flekkerøy vels årskontingent og gjør vårt 
arbeid økonomisk mulig-  
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