
Årsmelding for 2017 – Farsund Byforening 

 

Styret har i år bestått av: 

Gunhild Pedersen – leder 

Andrea B. Pettersen – referent (og politisk påvirkningsansvarlig) 

Tore Galdal – referent (og Vestersiden korrespondent)  

Finn – Røy Høyland – styremedlem (og Vestersiden korrespondent) 

Lisa Brøvig – Kasserer 

Christine Bjørndal – styremedlem (og malingsekspert) 

Jan Gunnar Skjeldsøy – arkitektur 

 

Antall medlemmer:  

Antall styremøter: 5 

 

Som foregående år har også dette året vært et rolig år i Farsund Byforening. Her nevnes 
både små og store aktiviteter:  

 

1. Fakturering: Vi avgjorde etter forrige årsmøte at vi skulle sende medlemsavgiften 
som faktura i papirform. Det ble gjort og vi fikk inn 7000 kr mer enn forrige året. Vi 
viderefører denne ordningen også i år.  

2. Ny revisor: Leif Eilertsen har revidert årets budsjett 
 

3. Eplehagen er under kontinuerlig utbedring og vedlikehold. Vi har beholdt ordningen 
med SOA (sammen om arbeid). Denne gruppen gjør også tjenester for Farsund 
kommune f, eks; Varbak.  
De er innom Eplehagen 1 gang i uken, plukker søppel, vanner ved behov, klipper 
plen/ugress osv. De har fikset opp og malt benkene og gitt gjerdet et ekstra strøk. Nå 
vil de at vi gjør en vurdering på om vi ønsker å legge ut gressmatte. I såfall ordner de 
også med dette. Vi har betalt en fast sum pålydende 3000 kr for dette sesong 
arbeidet.  
Vi har fått en benk av Dag Andreassen.  
Vi har laget «velkommen» skilt og hengt opp en beholder med hundeposer på 
gjerdet.  
 
 



4. Vestersiden: Gjennom Finn Roy har vi fulgt med på positiv og negativ utvikling i 
veiutbyggingsprosjektet. Har ved et par anledninger vært i kontakt med kommunen i 
den forbindelse bl. annet en telefon til ordfører. Eller er det Finn Røy som skal ha 
æren for å ha reddet Vestersiden for de største katastrofer.  
 

5. Jarl Jåtog har vært i kontakt med oss om opp pussing av det gamle «Vekterhuset» 
på Vestersiden. Han kunne tenke seg å gjøre en jobb her. Han holder selv kontakt 
med kommunen og Teknisk. Vet ikke fremdriften i dette.  
 

6. Jarl Jåtog har også vært i kontakt med oss angående informasjonsskilter som han står 
bak.  
 

7. Vi har gitt uttalelse i en sak om søknad om garasje i «trappegaten» opp fra Eilert 
Sundt.  

 

 
8. Farøy: Vi har vært synlige i «FARØYSAKEN», både med innlegg i Lister og med å 

arrangere Åpent folkemøte i samarbeid med Farøy Vel.  
 

9. Ordfører og politiker på styremøte: I forbindelse med saken om utbygging på Farøy 
inviterte vi Arnt Abrahamsen og Ole Magnus Skretting (Arbeiderpartiet) til diskusjon 
på et av våre styremøter.  
 
 
 
 
 
 
V/Gunhild Pedersen Leder i Farsund Byforening 
 

 


