
Årsmøtet Drangsholt og Grødum Velforening for 2018  17. april 2018 

Ryen Grendehus 

 

Om lag 25 møtte  

Thor Gunnar Elle ble valgt til referent 

Tor Punsvik og Dagfinn Brørs ble valgt til å skrive under protokollen. 

Rune Risdal ble valgt til møteleder 

Magnhild Espegren er revisor for regnskapet  

 

1.  Årsberetningen ble lest opp av leder Mia Heilberg.  

a. Det kom en merknad til beretningen. 

Rot og Rytmefestivalen var ikke nevnt i beretningen . Den var en ubetinget 

suksess og vil bli gjentatt også i år. Den bør inn i velforeningens årlige 

arrangementer.   

2 R egnskap 

 Det er god økonomi i foreningen. Den brukes egentlig for lite penger – 

Regnskapet er godkjent  

3  Valg til styret 

Katja Winsjansen og Camilla Krageboen gir seg i styret. Mia Heiberg og Rune 

Risdal tar gjenvalg. Linda Ribe Stokke og Preben Undheim går inn i styret.  

  

4  AKTIVITET FOR 2018 

• Det er mye søppel rundt i bygda etter flommen som må ryddes opp 

• Drangsholt rot & rytme vil også i år bli arrangert. Thor Gunnar Elle og Mia 

Heiberg har foreløpig meldt seg  

• Vedlikehold av Presthola 

• Lekeplass for de små er fortsatt et prosjekt som er i prosess. Det kom inn 

nyttige innspill i møtet 

• Trafikksikkerhet er et annet tema som er i en evig prosess. Det har 

oppstått et problem ved Fossebrua hvor snø blir liggende i en høy 

brøytekant som barna (og voksne) må krabbe over og rett ned i 

kjørebanen. Det blir ikke brøyta fordi det er satt opp stengsel langt ut mot 



veien. Problematikken privat vs offentlig ansvar fører til at problemet ikke 

er løst. 

• Som følge av erfaringen fra flommen sist høst foreslår styret at det 

kommer et tillegg i vedtektene: 

o Velforeningen skal bistå befolkningen i bygda ved flomkriser. 

Forslaget ble vedtatt tatt inn i vedtektene.  

 

  

 

ERFARINGER FRA FLOMMEN OG FLOMBEREDSKAP: 

 

Tor Punsvik tok årsmøtet med på en reise tilbake i tid og gikk gjennom de 

faktiske hendelsene i sept/okt 2018 

Han orienterte om den dialogen som har vært med kommunen i etterkant 

om evalueringen og hva som må til for å få til en bedre beredskap og 

hvordan skal rollefordelingen være mellom kommune og innbyggerne i 

bygda og hvilken rolle kan velforeningen spille. 

 

Punsvik listet opp en rekke kritiske temaer som var blitt tatt opp med 

kommunens ledelse på helse og beredskap.  

 

Det ble presentert en rekke forslag til hvordan dialogen og informasjonen 

mellom kommuneadministrasjonen og bygda kan bli bedre.  

 

 

Sigurd Paulsen, beredskapssjef i Kristiansand kommune, orienterte om 

hva kommuen har lært, hva de er opptatt av og hva de vil arbeide med 

framover.  Blant annet har de engasjert et tysk firma og NVE som skal lage 

en modell som skal vise hvilke følger en ny storflom vil ha for dalføret og 

bygda. Rapporten vil bli lagt ut offentlig i august. Det vil gi noen svar på 

hva som kan gjøres og hvordan forebygge de største skadevirkningene.  

 

Han tok opp viktigheten med å ha en god dialog med velforeningen og ha 

faste, sikre kommunikasjonskanaler. Hans gjennomgående oppfording var 

å ringe nødnumrene dersom det skulle oppstå fare for helse og liv.  

Han svarte på en rekke spørsmål fra salen.  

 

Øyvind Raen som er beredskapskoordinator i Birkenes kommune 

presenterte om arbeidet i sin kommune og om samarbeidet med 

Kristiansand kommune. Han henviste til websiden : www.sildre.no hvor 

en kan finne sikre tall på vannføring i elva.  

 

http://www.sildre.no/


Ingrid Wisløff Jæger – politiker for AP i kommunestyret og en klar 

talskvinne i bystyret for bygda vår (husk fossebrua og nettilgang) 

orienterte om hva som er gjort politisk i bystyret i etterkant av flommen.  

 

Dagfinn Harr som er kommunelege for Birkenes og Kristiansand har 

deltatt i drøftingene med velforeningen i etterkant av flommen. Han 

berømmet vårt initiativ og gode innspill som faktisk har utgjort en 

forskjell og som har bidratt til store forbedringer i kommunens 

krisehåndteringer. Han mente vår velforening drav med pionerarbeid  

  

Til sist kunne Vannverket ved  Iren Sommerset også fortelle at 

ingeniørvesenet i kommunen har vannslanger stående i beredskap dersom 

noen av våre vannledninger skulle kollapse slik at det kunne etableres en 

reserveløsning på kort varsel.  

Og helt til sist fikk Tor Punsvik en ekstra klapp for sitt engasjement og 

nyttige arbeide i samarbeid med styret og kommunen.  

 

 

Ref: Thor Gunnar Elle 

 


