
****************************************************** 
03.03.2013 
Årsmøte i Farsund Byforening 13. februar 2013 
  
Det er 14 personer tilstede 
Andrea Klokkhammer spiller 2 pianostykker 
  
Årsmøtet blir åpnet og Jarl blir valgt til å lede møtet. 
Kommentar fra møtedeltaker: Ikke alle medlemmene har fått innkalling. Mange 
bor utenbys og burde fått brev i posten. Kommentar notert. 
  
Sak 1: Jarl leser Årsmelding for 2012. Den blir godkjent. Styret får positive 
tilbakemeldinger for de mange satsningsområdene og gjennomføring av disse. 
Sak 2: I kasserer Eva Pettersens fravær leser Jarl opp regnskap og budsjett. Det 
blir godkjent med merknader 
  
Kommentar fra møtedeltaker: Vi bør pynte ved minnesmerke for falne sjøfolk i 
parken til 17. mai. Tidligere pleide sjømannsforeningen å sponse  Byforeningen 
med 5000 kr slik at de kunne ta seg av beplantning på den faste vårdugnaden. 
  
Jarl informerer om:   
-         Sangheftet  ”Farsundssanger”. 
-         Infotavlene. 
Kommentar fra møtedeltaker: Alle reportasjene som har vært i Farsunds avis 
angående infotavlene. Det hadde vært flott om infotavlene ble samlet til et eget 
hefte. 
Sak 3: Kontingent. Den står uforandret. Enkeltmedlem kr 200, familie kr 300 
Sak 4: Innleverte saker til årsmøtet: Ingen 
Sak 5: Valg. Valgkommiteens forslag er: 
Leder: Jarl Jåtog 
Kasserer: Eva Pettersen 
Styremedlem: Gunhild Pedersen 
Styremedlem: Reidar Rotevatn 
Styremedlem: Cato Kjørrefjord 
Vara: Hanne Håland 
Vara: Boa Salvesen 
Valgkommite: Kristian Rudjord og Tina Bringslidmark 
  
Kommentar fra møtedeltaker: Tidligere har det vært vanlig med 3 medlemmer i 
valgkomiteen. Vi ser ingen grunn til å øke antallet til 3, vi fortsetter med 2. 
Årsmøtet ferdig. 
  
 • Jarl deler ut bygningsvernprisen. Den blir i år gitt til Storgaten 13. a. som       

nå eies av Jon – Harald og Anne Bente 
Kjærre.                                                                                                      
     Jarl gir en beskrivelse av huset slik det fremstår nå. 



Jon – Harald Kjærre sier også noen ord om byggeprosessen og takker for at det 
arbeidet de har gjort har blitt lagt merke til ved at de blir tildelt 
bygningsvernprisen. 
  
 • Informasjon om nytt kjøpesenter på Nordkapp ved Hans Petter hagen –       

som er et utbyggingsprosjekt i regi av Farsund vekst. De kaller bygget Amfi 
Farsund 

Presentasjonen gir info om: 
-         Størrelse på bygget 
-         Utforming:  moderne og mye glass 
-         Tilpasset byens historie: Fargen hvit og skifer på taket 
-         Omfang butikker: Ca 25 – 30 
-         Treningsenter 
-         Antall parkeringsplasser: 550 
-         Båtplasser: 100 – 200 
-         Buss og Taxiholdeplass ved hovedinngang 
-         Eks; på butikker: Outlet, blomster, apotek, vinmonopol, Rema 1000, 
konditori/bakeri ol. 
-         For eksempel; helsestasjon.. 
-         Bruke bygget til ulike utstillinger for eksempel, Byhistorie. Museet på 
Spindsodden blir nevnt i denne sammenheng. 
  
Forslag/kommentar: Gi plass til et sjøfartsmuseum eller en utstilling av 
sjøfartsgjenstander på senteret. 
  
Hagen mener vi trenger et by - senter. Det vil gi oss økt handel og Hagen mener 
effekten også vil kunne gi nye etableringer i sentrum. 
  
Farsund i vekst sin visjon for Amfi 
Farsund:                                                                                             
  
Skape øyeblikk av lykke gjennom en unik handleopplevelse, flotte omgivelser og 
pen arkitektur. 
  
  
Referent 
Gunhild Pedersen !!!!!!!!!!!



!!!
Valgkomiteen v/Mardon og Kristian foreslår følgende: 
  
Leder: 
Jarl Jåtog                   – på valg, stiller som formann for 1 år 
  
Styremedlemmer: 
Eva Pettersen           – ikke på valg, 1 år igjen 
Gunhild Pedersen   – ikke på valg, 1 år igjen 
Reidar Rotevatn       – på valg, stiller for 2 nye år 
Tina Bringslimark    – på valg, stiller ikke, Cato Kjørrefjord stiller til valg som 
styremedlem 
Vara: 
Hanne Håland         – på valg, stiller som varamedlem for 1år, 



Andreas B Salvesen – på valg, stiller som varamedlem for 1år. 
  
  
For valgkomiteen, Kristian Rudjord 
************************************************************** 
Styret i Farsund Byforening har vurdert flere kandidater, men kunne raskt enes 
om vinneren av Bygningsvernprisen for 2012: Storgaten 13a 
Litt om ombyggingen i Storgaten 13 a: 
 • Målet har i all hovedsak vært å bevare bygget både utvendig og innvendig,       

men allikevel foreta en modernisering og ombygging uten å endre husets 
fasade vesentlig. 

 • Utvendig er hele huset etterisolert. Taket er tatt ned og det er lagt nytt       
sutak. Det gamle skifertaket er så lagt på igjen. Alle beslag, takrenner og 
nedløp er nye. Videre er kledningen lik gammel bygning og avviker ikke 
vesentlig fra tidligere stil.  Alle vinduer i huset er byttet med nye vinduer i 
samme stil som tidligere og i de to øverste etasjer er det brukt trevinduer 
som tidligere.  

 • Flest mulig av de fine detaljene innvendig er beholdt, som rosetter, koksovn       
er restaurert, gamle etasjeovner er beholdt 

 • Nesten alt av elektrisk anlegg er skiftet i alle etasjer og det er lagt nytt       
hovedsikringsskap. Avløp og vannledninger i huset er alt nytt. 

 • I tidligere rederikontor på hovedetasjeplan har vi beholdt gammel       
teakinnredning og teakrekkverk.  Alle kontorene er ellers pusset opp. To 
gamle koksovner er bevart, men ikke i bruk i dag. Ellers er det bygd nytt 
kjøkken og nytt bad og toalett tilhørende kontorfløyen. De gamle hvelvene 
er pusset og opp og i bruk som de var. 

 • Huset ble overtatt i 2009. Byggeperioden var på litt over et år. Innflytting       
til jul 2010. Hovedenteprise har blitt ivaretatt av Bjørndal Vedlikehold.  

  
******************************************************* 
ÅRSMELDING FOR 2012:           
1.  Styret har bestått av: styremedlem: Eva Pettersen (kasserer), Jarl Jåtog 
(leder), Gunhild Pedersen, Reidar Rotevatn og Tina Bringslimark. Varamedlem: 
Hanne Sortevik Haaland og Boa Salvesen. Det har blitt holdt 7 styremøter. 
2.  Medlemmer: Vi har hatt 131 medlemmer det siste året. 
3.  Årsmøtet for 2011 ble avholdt på Backes Bu 15.februar 2012. Årsmøtet gikk 
nesten smertefritt. Helge Thorbjørnsen hold et engasjerende kåseri om Farsunds 
store sønn: Eilert Sundt. Bygningsvernprisen 2011 gikk vel fortjent til Kari 
Stokstad sitt hus i Inger Sundts gate 4, et utmerket eksempel på god oppussing! 
4.  Dugnad: Maling av rekkverk/reparasjon og murings av ødelagte flere 
trappetrinn i byens trapper 12.mai. Bl.a. gjennom denne dugnaden, presseomtale 
og en infotavle om det samme så har vi klart å markedsføre Trappebyen Farsund 
og derigjennom fått veldig god omtale og respons! Til bruk av turistkontoret har 
vi utarbeidet et kart over alle trappene i Farsund samt en anbefalt ”løype” for å 
kunne dekke alle trappene, dette ligger på hjemmesiden vår også. 
5.  Hjemmesiden vår: (http://farsundbyforening.no/ ) blir stadig bedre. Denne 
er vi veldig stolte av og håper den er i bruk. Styret bruker den i stor grad som sin 
kommunikasjonskanal, så følg med! Her legger vi ut nye saker, oppgir når tid det 



skal holdes styremøte og agenda, slik at dersom noen vil involvere seg så er det 
fritt fram. 
6.  Sanghefte: disse er nå ferdige, et fantastisk resultat! Sparebanken Sør har 
sponset med 10.000.- kroner og vi selger heftene hos Bokhandelen og på 
Servicetorget. Det var mye arbeid og et langt lerret å bleke for å få heftet på 
plass, men resultatet og tilbakemeldingene er lønn for strevet. En særlig takk til 
Arild Finsnes!   En egen gruppe (med Gunhild) arbeider med å gi ut en CD med 
Farsundsanger på basis av sangheftet vårt. Spennende! 
7.  Infotavler: De første 13 er nå på plass. Vi har nesten klart til bestilling av 5 
tavler som skal omhandle gatekunst. Samtidig pågår arbeidet med en antatt siste 
runde med 15-20 flere infotavler. Det er mye arbeid med disse tavlene, men 
resultatet er godt og tilbakemeldingene er fantastiske! Gjennom de store og flott 
ukentlige omtalene i Farsunds Avis så har dette blitt skikkelig PR for oss og ikke 
minst: en god ting for byen vår! En stor honør til enhetsleder for kultur, Britt-Mari 
Langerud som sikret sponsing av dette prosjektet. 
8.  Byutvikling: et fellesprosjekt med Handelsstanden. Etter i 2011 å ha arrangert 
2 åpne møter, aktivt brukt Stiv Kuling til presentasjon, så er det skjedd en del: 
Levende Lørdag, Liv og røre på Torget som jobber med buer på Torget, tak over 
borgården, liv inn i tomme butikker, jevnlige møter med adm. på Husan etc. Vi 
diskuterer samtidig hvordan vi skal gå videre. Byutvikling er ikke lagt ned! 
9.  Fotokonkuranse: Hanne jobber iherdig med en egen fotokonkuranse om ”byen 
min”, dette kan bli en flott sak for byen med mange gode bilder som vi kan bruke 
aktivt etterpå. Opplegget er at en jury skal bedømme bildene som alle inviteres 
til å ta og sende inn over en 4-5 måneders periode slik at vi dekker flere årstider. 
Det kåres vinnere, det blir utstilling etc. Spennende! 
10.  Torvet: Vi deltar i prosjektet Liv og Røre med Tina og Reidar som våre 
representanter. Boder er foreslått gjennom kommunestyret, men ikke på 
budsjettet for 2013, de foreslåtte bodene ble for dyre. Hva nå tro? 
11.  Kirketorget: Arbeidet pågår, vi er litt med i prosessen. Lekeapparatene 
”våre” er lagret hos kommunen, vi skal delta når disse skal monteres opp igjen. 
12.  Trappeslengen: Byforeningen deltok i arrangementet Trappeløpet 2.juni, 
siden arrangerte vi selv Trappeslengen i september, noe vi godt kan gjenta 
dersom det nye styret er villige. 
13.  Fv 43: Det er tydelig at  politikerne har bestemt seg slik at vi dessverre ikke 
får det som vi jobbet for, nemlig forhindre at byen får en sterkt trafikkert og helt 
åpen trafikkåre som deler byen i to. 
14.  Utstilling i Hagestad sitt gamle trelastlager: vi sponset Stiv Kuling sin 
utstilling av fotos av særskilt fine bygningsdetaljer fra Farsund. Det ble en fin 
utstilling! 
15.  Levende lørdager: En 6-manns gruppe jobber med å arrangere aktiviteter i 
Farsund sentrum hver lørdag hele året, Farsund Byforening sin formann deltar 
som leder og pådriver for denne jobben. Det er lov å si at etter 1 års ”drift” så 
har vi oppnådd gode resultater, som etter hvert skal bli enda bedre! Dette skal 
fortsette, men må antagelig omorganiseres noe. Vi har bidratt med opp til 5000.- 
kroner for at kinoen skulle komme med lørdagsfilmer for de små, dette har 
fungert greit, men det ble litt dyrt tror vi. Må diskuteres på nytt da kino-tiltaket 
er godt, må kanskje markedsføres bedre! 



16.  Graver Lundene: Lagt inn på hjemmesiden oppdatert historikk og tekster på 
alle gravtavlene samt bilder av alle gravene. Til våren skal vi prøve å tyde de 
gamle tekstene på de to sarkofagene sammen en fylkesarkeolog. 
17.  Varbak: med Gunhild som vår representant så har vi deltatt i prosjektet 
Varbak hva gjelder forvaltningsplan, møter, dugnad og lignende. 
18.  Telefonkiosk: Formannen har jobbet iherdig sammen med Erling Bruseland 
som konsulent med å få restaurert den telefonkiosken som sto i Strandgaten. Den 
er nå ferdig for kommunen å plassere den ut igjen! En stor honør til enhetsleder 
for kultur, Britt-Mari Langerud samt fylkeskonservator Stylegar som sikret 
sponsing og dermed gjennomføring av dette prosjektet. 
19.  Tak over borggården: Dette prosjektet skrider fremover, forhåpentligvis skal 
vi få til noe her, igjen er det FBF som går i bresjen sammen med Levende Lørdag! 
Prosjektet er fullfinansiert, nå må kommunen starte en rask prosess! 
20.  Ifølge kulturleder Langerud så har FBF vært gode bidragsytere til at Farsund 
ble utpekt som fylkets kulturkommune, ref. omtale i Farsunds Avis. 
21.  Som følge av et eget møte med fylkeskonservator Stylegar og kulturleder 
Langerud  så forpliktet Stylegar seg til å ”renovere” Skammens trapp, det er 
gjort! Den ble grei. 
22.  Sprengningen på Varbak har laget store overskrifter. Styret er splittet i synet 
på denne saken, derfor har vi holdt igjen med å gå ut offentlig. Alle støtter at det 
skal skje noe der oppe, uenigheten gå på prosessen. 
  !
For styret i Farsund Byforening –Jarl Jåtog


