
 

Styrets forslag til årsmelding 2018 

Behandles på årsmøtet torsdag 21. mars 2019 

 

Hvaler Kulturvernforening med fem fokusområder i 2018 

 

    
Medprodusent i oppføring av musikkspillet Brottsjø      Restaurering av gamle Brekke skole 

 
                              Informasjon og formidling            Kulturhistorisk samarbeid med Hvaler kommune 

 

Utvikling av Brottet amfi som kulturarena 



Valgkomiteens forslag til styre i Hvaler Kulturvernforening for 2018 ble enstemmig godkjent. 

Verv Navn For antall år Ved årsmøtet 
2019 

Leder Paul Henriksen 1 På valg 

Styremedlem Anne-Lise Eriksen 2 Ikke på valg 

Styremedlem Arnt-Otto Arntsen 2 Ikke på valg 

Styremedlem Kjell Ole Brobakken 1 På valg 

Styremedlem Tone Bergerud Eriksen 1 På valg 

Styremedlem Heidi Merete Opsahl Olsen  2 Ikke på valg* 

Styremedlem Ivar Knudsen 1 På valg 

Vara Kirsti Knudsen 1 Ikke på valg 

Vara Mona Friberg 1 På valg 

*Heidi Merete Opsahl Olsen har permisjon for tidsavgrenset arbeid i Østfoldmuseene og kan i denne perioden 

ikke sitte i styret for Hkvf (eierstyre for kystmuseet). 

1. Styrets arbeid i 2018 

Det er avholdt 9 styremøter. Avdelingsdirektør Gaute Jacobsen I Østfoldmuseene er innkalt til styremøtene og 

har deltatt på enkelte av disse. 

Styret oppleves å ha felles forståelse av foreningens muligheter og utfordringer. Styret har blitt holdt løpende 

orientert om:  

• Foreningens økonomi. 

• Samarbeidet med Hvaler kommune. Dette samarbeidet har bidratt til å styrke økonomien, utvide 

foreningens virksomhetsområder og gitt styrket omdømme i Hvalersamfunnet 

• Fremdriften i prosjektene (Museumshavna, kystledhyttene, kystlekeplassen, Brekke skole og det 

påbegynte samarbeidsprosjektet med Hvaler kommune). 

• Samarbeidet med: Oslofjordens friluftsråd (OF), Kystmuseet Hvaler og Kulturværste AS. 

• Parkeringssituasjonen: Dette er knyttet til vanskelig kommunikasjon og uklarhet fra grunneier om 

videreføring av avtalen om leie. Henvendelse fra Hkvf om skriftlig avtale og grunnlag for denne er så 

langt ikke besvart selv etter purring.  

2. Spesielt å merke seg fra driftsåret 2018 

2.1  Gamle Brekke skole 

I 2018 har Hkvf mottatt støtte fra fylkeskonservatoren i Østfold til arbeidet med gamle Brekke skole først på kr 

30.000,- deretter i tilleggsbevilgning på kr 60.000,- (senere overført til 2019). Her skal også vektlegges den gode 

dialogen om faglige spørsmål vi har hatt med fylkeskonservatoren. I tillegg er det bevilget kr 50.000,- fra 

Sparebankstiftelsen DNB øremerket el-installasjoner. 

I likhet med 2017, er det i 2018 gjennomført et omfattende dugnadsarbeid under ledelse av Eivind Børresen. 

Arbeidet har hovedsakelig pågått innendørs og da i form av malearbeid både i første og andre etasje, opplegg 

for vann- og avløp, istandsetting av flere etasjeovner og bygging av ny kjøkkeninnredning og nytt våtrom.  

Det er besluttet at Gamle Brekke skole (første etasje) skal åpnes som kystledhytte fra 1. april 2019. Dette er 

godkjent av Oslofjordens Friluftsråd og avtale vil bli inngått primo 2019. 

7.juli gjennomførte Venneforeningen for gamle Brekke skole «Brekke-dagen» med salg av plansjer, kart og 

bøker, noe som ga en flott inntekt på rundt kr 25.000,- øremerket inventar i huset. Det ble også igangsatt 

loddsalg for det samme formålet i desember med meget godt resultat. 



2.2  Kystledhyttene 

De 62 kystledhyttene i Oslofjord-området hadde samlet sett en øking i besøkstallet på 4% i 2018. De 12 

Kystledhyttene i Østfold kunne imidlertid notere en nedgang på 12% i forhold til 2017. Dette gjaldt også de tre 

kystledhyttene ved Brottet som i 2018 ga oss en netto nedgang i inntekter på ca. kr 20.000,- (total inntekt kr 

118.000,-). Vi kunne notere en meget god dekning i sommersesongen, men en kald påske og sen vår samt svikt 

i utleie også på høsten er hovedforklaringen på årets nedgang.  

 

2.3 Kystlekeplassen 

Grunnet større arbeider i Brottet og Amfigrotta har arbeidet med kystlekeplassen blitt noe mindre fokusert i 

2018 enn først planlagt. Det som er utført er videreføring av arbeidet med båten Takaka bl.a. med mast og 

bom, samt start på arbeidet med garasje for «Gråtass» (på kystmuseet). Målsetting for 2019 er å ferdigstille 

garasjen, få på plass to informasjonstavler samt bygge «verdens største» fuglekasse og bikube. Styret har i 

2018 besluttet å tilføre prosjekt «kystlekeplassen» kr 15.000,-. I tillegg søkes det eksterne midler til dette 

prosjektområdet. 

2.4 Brottet amfi og Amfigrotta – bevilgning fra Østfold fylkeskommune 

En bevilgning på kr 278.000,- fra Østfold fylkeskommune (sceneutvikling) har i 2018 gitt mulighet for å bygge en 

kraftig forstøtningsmur på «sjøsiden» av anlegget for å hindre utglidning av masser og sprekkdannelser i 

toalettbygget. I tillegg har disse midlene blitt benyttet til innkjøp av materialer for istandsetting av rekkverk og 

trapper. Den største og kanskje viktigste endringen som er gjort i 2018 er nummerering av plassene. De samme 

midlene skal i 2019 gi muligheter for et nytt tribuneanlegg og bygging av nytt «teknisk tårn». 

I tillegg til utleie av amfiet, har Amfigrotta vært utleid til privatpersoner og organisasjoner for kurs og sosiale 

arrangementer, og med det bidratt til at foreningen har styrket inntektssiden. Hagelaget og Kystmuseet har nå 

etablert seg som faste brukere av Amfigrotta. 

2.5 Musikkspillet Brottsjø - Samarbeid med Kulturværste AS og Barne- og ungdomsteateret «Brottungær»  

Mens sesongen 2017 var en av de aller dårligste i Brottets historie, skulle sesongen 2018 bli en stor opptur. 

Dette p.g.a. et musikkspill som fenget (Brottsjø), stabilt og varmt vær, men ikke minst at det ble etablert et 

godt samarbeid mellom Kulturværste AS, Brottungær og Hvaler kulturvernforening, et samarbeid der 

kulturvernforeningen for første gang gikk inn og tok et økonomisk og praktisk medansvar. I tillegg til et godt 

salg i kiosken ga samarbeidet sesongen 2018 oss et bidrag fra overskuddet på kr 50.000,- samt leieinntekter på 

kr 25.000,-. Totalt for 2018 hadde Hkvf en netto inntekt på noe over kr 100.000,- knyttet til arrangementene i 

Brottet.  

Når det gjelder grunnlaget for satsningen i 2019 med oppsetting av familieforestillingen «Fyret», har styret 

besluttet å gå inn for den samme modellen som ble fulgt i 2018. Det er i 2018 bevilget nærmere 600.000,- fra 

Sparebankstiftelsen DNB og Kulturdepartementet til sommerens oppsetting. 

2.6 Bygdedagen og julemarkedet, det nære og gode fellesskap 

I samarbeid med Kystmuseet Hvaler ble både Bygdedagen (pinseaften) og Julemarkedet (lørdag 8.12.) 

gjennomført på en meget profesjonell måte takket være komiteenes arbeid og dyktig ledelse av Anne-Lise 

Eriksen. Begge arrangementene trakk flere hundre personer, dette til tross for gråvær og regn på julemarkedet. 

Det er etablert en meget dyktig dugnadsgjeng knyttet til kystmuseet. Arbeidet i denne «gjengen» gjennom 

flere uker må fremheves som svært viktig i forberedelsene til arrangementene.  

2.7  Samarbeidprosjektet med Hvaler kommune 

Gjennom budsjettvedtak for 2017 ble det avsatt kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hkvf, et prosjekt 

med hovedfokus på festningsholmen på Akerøy og styrking av annet kulturhistorisk arbeid. Kr 350.000,- av 

disse midlene ble overført til 2018 og benyttet til følgende formål: 

 Bygging av fire kanonlavetter til Akerøy fort 



 Sluttføring av arbeidet med forvaltningsplan for festningsholmen 

 Innkjøp av materialer for istandsetting av taket på stolpehuset (stabburet) på gamle Brekke skole 

 Kjøp av skilt og tavle som forberedelse til merking av sti til Stolen på Vesterøy  (Lossen) 

 Støtte til Hvaler Hagelag for en utstilling om historiske Hvaler-epler 

 Gjennomføring av kulturminnedagene 2018 

 Avsetning av administrasjonsressurs til Hkvf på kr 30.000,- 

 Hkvf koordinerer samarbeidsprosjekt i Arekilen for rydding og merking av turstier og tilrettelegging for 

fugletårn og forberedelse av arbeidet med å lage en ny Arkimedesskrue. Det ble i 2018 laget en 

informasjonstavle som er plassert ved «inngangen» til planlagt tursti. 

I tilknytning til arbeidet med budsjettet for 2019 og økonomiplanperioden 2019 – 2022 ble det enstemmig 

vedtatt å videreføre samarbeidet mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. Til dette avsatte 

kommunestyret kr 550.000,-. Dette er øremerket videre utvikling av flere av ovenstående kultur- og 

kulturhistoriske prosjekter, men også flere nye, herunder til et forprosjekt for bygging av en replika av en 

Hvaler-skøyte samt historisk fokus på Johan Borgens litteratur og botid på Hvaler  

2.8  Medlemsutvikling  

Ved årsskiftet har Hkvf ca 260 medlemmer. Styret vil prioritere arbeidet med medlemsverving/pleie der 300 

medlemmer bør være innen rekkevidde i 2019. 

2.9   Frivillighet og Hvaler kommunes kulturpris i 2018 

I likhet med tidligere år har dugnadsinnsatsen blitt et meget omtalt og flott «varemerke» for foreningen. At det 

på prosjekter og arrangementer gjennomføres flere tusen dugnadstimer hvert år, vises både gjennom 

medieoppslag, betydelig økonomisk støtte, et positivt omdømme i næringslivet og i det offentlige.  God 

organisering, trivsel, høy kompetanse og identifikasjon med foreningens verdier er stikkord for den frivillige 

innsatsen. Frivillighet og folkehelse var også grunnlaget for avgjørelsen om å tildele Hkvf kommunens 

kulturpris. Dette ble markert ved et arrangement på Kornmagasinet og ved fest for frivillige i Amfigrotta. 

2.10  Informasjonsarbeid  

Ved årsskiftet 2018/2019 er antallet følgere på facebook nå oppe i 1550, en økning fra i fjor på hele 150. Det er 

imidlertid på hjemmesiden at vi opplever den helt store «følger-skaren». Mens vi i 2017 kunne registrere  

28.500 besøkere som gjorde 73.500 klikk, er tallet for 2018 ca. 39.000 som har gjort 114.00 klikk 

I likhet med tidligere år har det vært flere reportasjer spesielt i FB om kulturvernforeningens virksomhet.  

 

2.11  Kurs i slektsforskning 

I samarbeid med organisasjonen Slekt og data ble det gjennomført et informasjonsmøte for interesserte i 

slektsforskning. I etterkant av dette møtet ble det besluttet å gjennomføre et nybegynnerkurs 23. og 30. januar 

2019. Allerede før årsskiftet var kurset fullbooket med 15 deltagere. Kurset støtte av Østfold Historielag. 

 

3. Firmaer og organisasjoner vi takker spesielt i 2018                                                                                                               

I tillegg til støtte fra ØF, fylkesmannen og HK vil vi takke følgende for støtten: Hvaler rørleggerbedrift ved Rune 

Svennes, Bygger’n Hvaler ved Hans Petter Delås, Heimdal Betong og Granitt,  AL Elektriske, entreprenør Morten 

Nordheim og Sparebankstiftelsen DNB. I forbindelse med arbeidet på gamle Brekke skole har også en rekke 

enkeltpersoner gitt viktige bidrag både i form av materiell og utført arbeid. 

Hvaler 1. februar 2019      

Styret i Hvaler kulturvernforening 


