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Styret har i år hatt 8 styremøter og et siste korrekturmøte. 

Referat fra møtene er lagt ut på www.sandoya.no 

  

 

 Årsskriftet har også i år vært den største saken for styret. Heller ikke denne gang har det 

vært mangel på stoff til bladet, og styret tar det som et godt tegn. Det er ennå historier å 

fortelle, og noen ønsker å fortelle dem. Det er sikkert flere som har noe på lager, smått eller 

stort, så grav i gamle skuffer og kikk i gamle album ! 

 Samarbeidet med Tvedestrand folkebibliotek om en billeddatabase er bragt et skritt videre, 

og etterhvert håper vi å få et rikt tilfang av gamle foto inn i dette systemet. 

 Boken om Sandøya skole har vi hatt oppe som sak, men dessverre ikke kommet videre med. 

Dette fordi ingen hittil har tatt på seg hovedansvaret for å skrive og redigere historien fra 

1940-tallet fram til vår tid. Dette er for krevende  å gjøre som styreoppgave. Vi har vurdert å 

arbeide med boken i det kommende året, og la det bli en pause i ordinære årsskrift, men er 

ikke sikker på at det er lurt å lage opphold i årsskriftene, som nok fanger en videre 

leserkrets.  

 Veinavn/nye adresser har også vært på sakslisten i år. Noen av navnene som vi hadde 

foreslått med lokal språkdrakt ble ikke godtatt av høyere språkinstanser. Etter en ny runde 

med gode argumenter, ble litt flere navn godtatt, mens Sannaveien ble avslått og Havenveien 

valgt i stedet. Kommunen ba dessuten styret i vellet om å foreslå navn på noen hytteområder 

som ikke er knyttet til vei. Vellet ga oppgaven videre til historielaget, som har holdt seg til 

eksisterende stedsnavn. 

 Skilting av interessante steder på øya er det ikke blitt tid til å videreføre i år, men vi vil ta 

dette opp igjen til høsten. Den vannfaste fineren viser seg å ikke tåle loshyttevær, så her må 

det tenkes enda mere værbestandig. 

 

Historielagets styre har i år vært : 

 

Anne Rogstad Marcussen leder 

Erling H. Berntsen  kasserer 

Sonja May Amundsen  sekretær 

Asbjørn Trondal  styremedlem (og årsskriftsboss) 

Eilif Hertel-Aas  styremedlem 

 

Heidi Moana Rueness  varamedlem 

Elisiv Løvøen   varamedlem 

 

Ulf Grøstad   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

 

Vestre Sandøya 14.06.2012  

for styret 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


