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Styret i Sandøya Historielag har hatt 9 møte dette året. 

Av de viktigste sakene vi har arbeidd med kan nevnes: 

 Flere opplysningsskilt på øya. Vi ønsker å sette opp et slikt skilt ved det gamle 

fiskemottaket i Klåholmen.  Planene for dette er klare, men vi må avklare 

nærmere med grunneiere om tillatelse. 

 Bok om historia til Sandøya skole.  Boka skal bygge på skolehistoria som lærer 

Hareide etterlot seg, og som går fram til 1952. Tanken er å fullføre den fram til i 

dag.  Boka skal også inneholde mange bilder. Planen er at boka skal være ferdig 

til innen utgangen av 2012. 

 Billeddatabase. Vi har fått eg godt tilbud om å knytte oss til en slik base som vi 

kan drifte fra Sandøya. Vi kommer til å jobbe med katalogen til Tvedestrand 

Folkebibliotek, men det blir en egen selvstendig søkemodul for billeddatabasen. 

Styret i Sandøya Historielag har takka ja til tilbudet, og vi regner med å komme 

skikkelig i gang med å legge inn bilder fra høsten av.  

 Veinavn. Sandøy Vel kontakta Historielaget og ba oss om å foreslå navn på 

veiene på øya, etter ønske fra kommunen, som skal sette opp veiskilt. 

Historielaget har kommet med et forslag som er lagt ut på nettsida til Sandøy 

Vel, og kunngjort med oppslag på øya. Vi har bedt om tilbakemelding, men har 

ikke fått noen henvendelse, noe vi tolker som en positiv tilslutning til forslaget 

vårt. 

 Sandøytårnet. Også dette året har vi greid å få ut årsskriftet vårt, nummer 11 i 

rekka. Og som vanlig har dette vært det største løftet i meldingsåret. Vi har fått 

mange positive tilbakemeldinger på årsskriftet vårt, noe som gir oss inspirasjon 

til å fortsette arbeidet med å lage nye nummer av ”Sandøytårnet”. 
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