
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
 
Brevik Vels formål er «Å fremme medlemmenes felles interesser i området, og virke for 
Breviks kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og trygghet.»

Brevik Vel forsøker å ivareta innbyggernes ve og vel på tvers av ulike interesser og meninger. Som årsmel-
ding viser er Brevik Vel en aktiv forening med innsats på mange områder, og god oppslutning om familie-
arrangementene

Vi oppfordrer alle i Brevik til å delta og støtte velforeningen.  Det koster 200 kroner per 
husstand å være medlem. Vi oppfordrer våre medlemmer til å kjøpe medlemsskap i vår 
Vippsbutikk. Vippsnummeret er 102 834.

Alternativt kan beløpet innbetales til konto 2670 08 25611. Husk å oppgi navn, adresse og gjerne telefon-
nummer eller e-postadresse som betalingsinformasjon.

Dato:  Torsdag 28. februar 2019
Tid:  Kl. 18.00
Sted:  Rådhuset i Brevik

 SAKSLISTE 
•  Konstituering. Årsmelding. Regnskap 2018
•  Innkomne saker.  Valg
•  Tanker om arbeidet framover
•  Utdeling av priser
•  Bevertning - Kaffe og bløtkake
 

Saker til årsmøtet leveres styret innen 20.02.2019 til thor@brevikvel.com.

Før årsmøtet vil direktør ved Vard, Geir Kristoffersen Sæther, fortelle litt fra Vards verden. 

For styret 12. februar 2019
Thor Kamfjord - leder     Hanna Hekkelstrand - sekretær



Årsmelding 2018
Styret 2018:
Leder:                      Thor Kamfjord                                
Nestleder:            Trond Gundersen                          
Sekretær:                Hanna Hekkelstrand                      
Kasserer:                 John S. McShane                 
Sentrum:                 Amalie Ree                          Vara: Erik Haug
Sylterøen:                Liv W. Christensen             Vara:  Vigdis Otterholm
Setre:                       Marianne P. Merklin          Vara:  Vegard Gunleiksrud
Åsen:                        Paal Bärwald                      Vara:  Gry Johansen
Trosvik/Blekebakken:  Ole Løkke                            Vara:  Jon Gunnar Evensen
Ørvik/Rønningen :      Oscar Berglund                     Vara:  Heidi Bull Varn
 

Styret har hatt følgende komiteer og utvalg
Norcem og RENOR:  Thor Kamfjord, Liv Winther Christensen, Trond Gundersen og Turid Berg
Grenland Havn:  Oscar Berglund, Marianne P. Merklin, vara: John McShane
 

Medlemmer (husstander)
2013       239
2014       220
2015       129
2016       161
2017       142
2018       162
 

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 27.02.2018 med 42 medlemmer til stede. Årsmelding og regnskap ble 
godkjent. Forslag om å jobbe for at Brevik skal få status som sommerby ble enstemmig vedtatt. ”Breviks-
prisen 2017” gikk til Brevik Seilforening for deres innsats med seilopplæring for barn, unge og voksne og 
for å ha markedsført Brevik på en positiv måte gjennom hundre år. ”Ildsjelprisen” gikk til Vivi Sævik for 
hennes engasjement for Brevik i sitt arbeid med Breviksposten. 
 
Før årsmøtet orienterte den nytilsatte fabrikksjefen Per Ole Morken ved Norcem om fabrikkens planer 
for de nærmeste årene.
 
Styrets arbeid
Styret har i 2018 jobbet godt sammen, og hatt mange saker på bordet. Styret har avholdt 8 møter. Verving 
av medlemmer har vært en viktig sak for styret i 2018. Som et ledd i dette ble det blant annet loddet ut 
billetter til Sing With a Stranger sitt sommershow, der nye og eksisterende medlemmer kunne vinne. Vi 
har også fått laget Breviksflagget som balkongflagg, som har blitt solgt til medlems-/ikke-medlemspris. Det-
te har resultert i at flere har ønsket å melde seg inn i velforeningen. Styret har i 2018 avtalt medlemsra-
batt hos lokale bedrifter som vil gjelde fra 2019. For å kunne benytte seg av ordningen vil medlemmene ha 
behov for et medlemskort. 

Trass i at medlemstallet har økt noe, har vi hatt et nøkternt budsjett 2018. Styret har jobbet for å bedre 
økonomien for å kunne gjennomføre flere tiltak i byen. Brevik vel har fått flere pengegaver av Swas, som 
har kommet svært godt med. 



Familiearrangementer:
Rent i Brevik ble gjennomført 22.04.2018, med rekordmange frammøtte. Alt i alt var det om lag 120 
små og store som deltok i oppryddingen. Dykkere fra Stavern dykkersenter bidro også i år med rydding 
av havnebassenget. Sjøloftet sponset pizza, noe som gir arrangementet et kjempeløft. De som deltok fikk 
også muligheten til å følge en av dykkerne ned under kaia, ved hjelp av videooverføring. 

Sankthans på Banken: Den årlige sankthansfeiringen ble gjennomført, med grilling, bål og underhold-
ning ved Silje Jensen og Marita Andreassen Johnsen. Feiringen fikk et ekstra løft med felles leker for store 
og små. Både lokale og hyttefolk ser ut til å sette pris på arrangementet, og kommer år etter år. Årets 
St.Hans-feiring ble støttet økonomisk av Norcem Brevik.

Jul i Brevik: Den tradisjonelle åpningen av julegatene med lyktetog og julegrantenning ble gjennomført 
første søndag i advent. Brevik Musikkorps og The Marionettes sørget for sang, musikk og julestemning. I 
år har styret byttet ut samtlige parafinlykter med led-lykter på batteri. Etter initiativ fra fire driftige damer 
ble det satt i gang en kronerulling som gjorde julepyntingen i Brevik til noe utenom det vanlige i 2018. 
Dette ble til en dugnad som engasjerte svært mange, og Brevik vel setter stor pris på innsatsen. 
 
Andre saker
Oppussing av benker i sentrum: Styret organiserte dugnad for å få pusset opp trebenkene i sentrum, 
som trengte oppgradering. Kommunen bidro med utstyr. 

Medlemsmøter
Medlemsmøte med brannsjef Morten Gallefos ble gjennomført 16.10.2018. Brannsjefen orienterte om 
planene for fremtidig brannstruktur i kommunen, og alternative tiltak som må vurderes når brannstasjo-
nen i Brevik blir lagt ned. Dette var et godt og informativt møte, men møtet hadde få frammøtte. 

Saker tatt opp med Porsgrunn kommune:
• Fjellrensk i Setrevegen og langs kaiene
• Dialog med Politirådet vedørende uro i byen 
• Løse lemmer på bybrua 
• Omsorgsboliger i Eidangerveien
• Opprensking etter brekkasje fra trærne i Kirkevegen

Kontakten med Grenland Havn
Utvalget hadde ett møte i 2018. I dette møtet ble det blant annet informert om støv- og støymålinger. 
Støymålingene viser ingen overskridelser av maksverdiene satt av Fylkesmannen i Telemark, men lavfre-
kvent støy er fremdeles en utfordring om natten. Grenland havn jobber med tiltak som kan bedre situa-
sjonen. 

Grenland havn har også søkt om, og fått tilskudd av Enova til etablering av landstrøm. Dette kan da kan 
benyttes av de båtene som har mulighet til å bruke landstrøm. Det gjelder foreløpig ikke DFDS-båtene. 
Det ble også orientert kort om status for Frier Vest, et nytt industrianlegg på vestsiden av Frierfjorden. 
 
Kontakt med Norcem og Renor
Utvalget har hatt ett møte i løpet av 2018. Møtet før sommeren ble utsatt til etter sommeren, da Norcem 
ønsket å ha noe nytt å melde vedrørende lagerhall. 

Norcem har fått godkjent utbygging av den planlagte lagerhallen for kalkstein på kaia. Norcem har også 
informert om at de planlegger å bygge om pipeløpene for at hastigheten ut av skorsteinene skal bli høyere, 
slik at gassen blir mere spredd. Målet er å redusere sjenerende lukt fra fabrikken. De har også planer om 
forandringer inne på fabrikkområdet, der enkelte bygg skal rives og nye settes opp. 



Høringer/uttalelser 
Deponisaken
Dessverre har deponisaken heller ikke i 2018 fått en avslutning, og styret har brukt mye tid på denne. 
I første omgang leverte Brevik vel høringsuttalelse til NOAHs planprogram i januar 2018, og deretter 
høringsinnspill til konsekvensutredningen i oktober.

Brevik Vel har i løpet av året hatt møter og gitt presentasjoner av vårt syn til politikere, deltatt i panelde-
batt på Ælvespeilet, holdt appell på Rådhustrappen og møtt klima- og miljøminister Elvestuen.

Brevik Vel er svært glade for at Norcem Brevik gav en tydelig høringsuttalelse som både påpekte klare 
svakheter ved NOAHs konsekvensutredning og var tydelige i sitt «nei til deponi» i Dalen Gruve.

Høringsinnspill til Porsgrunn kommunes arealplan 
Brevik vel leverte høringsinnspill til kommuneplanens arealdel, og kom med følgende innspill: 
• Brevik vel ser positivt på omregulering av Adeler brygge til bolig og næring, samt utbygging i Trosvik-

bukta så sant det ikke går på bekostning av Vard. 
• Brevik vel opptatt av at det tas ekstra hensyn til parkeringsmuligheter generelt når det gjelder utbyg-

ging i Brevik      
• Kommunen bør se på alternativ bruk nåværende ferjekai når ferjeleiet skal flyttes, og Brevik vel me-

ner denne bør benyttes til gjestebrygge og alminnelige båtplasser

Høringsinnspill til CO2-fangstanlegg ved Norcem    
Brevik Vel leverte høringsinnspill knyttet til CO2-fangstanlegg i november 2018. Brevik vel er positive 
til planene for etablering av fullskala anlegg for CO2-fangst ved Norcem Brevik. I høringsinnspillet ber 
Brevik vel Norcem om blant annet å utrede farer knyttet til utslipp, støy, støv og lukt. 

Oppsummering
Styret har i 2018 jobbet med både store og små saker, og fått gjennomført mange av sine målsettinger. 
Særlig gledelig er det at det har kommet flere medlemmer til i løpet av 2018, selv om vi stadig ønsker 
flere. 

I 2019 vil vi fortsette å jobbe med deponisaken som en av de viktigste sakene. Vi vil også følge opp nytt 
felles brannvesen i Grenland, utvikling av strand og molo ved Banken som rekreasjonsområde for alle al-
dersgrupper.  Vi ønsker også å samarbeide videre med handelstanden om «sommerby-status» for Brevik.

Thor Kamfjord - leder     Hanna Hekkelstrand - sekretær


