
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
3. mai 2021, kl. 1530 - 1630   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen (Leder) 
Marianne Landaas (Ordfører) 
 
Fravær 
Caroline L. Aall (Medlem), Lotta Granerud (Medlem, Thomas W. Skårer (Medlem), Hafza S. Ahmed 
(Nestleder), Selma Sundsdal (Medlem), Lea Kulland Solfjeld (Medlem), Monica Guttrup (Mentor), 
Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda 
 

1. Ordføreren orienterte om –  
 
Ny E18 - Ordføreren orienterte om prosess og plan.  

 
Når det gjelder E18 jobber Tvedestrand spesielt med følgende:  

1. Viltpassasje ved Fosstveit 
2. Veilinje Modalen kontra Lauvland 
3. Trace ved Skjerholt, helst lenger vest 
4. Tunnel ved Hallandsheia 
5. Støyvoller ved Sandvannshytta 
6. Innløsning av Sandvannshytta slik at den kan bygges opp annet sted 
7. bredde på viltpassasjer, 40 meter 
8. Grus i de mindre undergangene, slik at småvilt bruker disse 
9. Friluftstier- med mål om få midler til anlegge nye, slik man fikk i Arendal 

 
Hva av dette vi kan få gjennom er høyst uvisst pr nå. Generelt jobber Tvedestrand tett sammen med 
de andre kommunene for å stå sterkere vedrørende det som oppleves som viktig i dette arbeidet.  

Onsdag 4. mai 2021 skal Nye Veier legge fram et planforslag. Planen skal eventuelt legges ut på 
høring ca. 16. juni og høringsfristen vil være ca. 1. september vil det være høringsfrist. Ungdomsrådet 
ønsker å gi en høringsuttalelse.  

Martin Due-Tønnessen inviteres til møte i ungdomsrådet den 14. juni for å kunne forberede/jobbe 
med en eventuell høringsuttalelse. Kristin inviterer Martin til møte.  

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



Mulighetsstudie om å styrke distriktene  
Målet er å opprettholde og forsterke lokalsamfunnet i Tvedestrand.  

Det jobbes nå med planer for hvordan en kan få inn forskjellige innspill vedrørende hva som er viktig 
for distriktene – «Gjestebud». Ordføreren sørger for at medlemmene i ungdomsrådet blir delaktig i 
dette arbeidet/får informasjon slik at de kan være med på å gi innspill.  

Planer for skolebyggene? 
Er med i arbeidet i mulighetsstudie om å styrke distriktene.  
 

2. Saker som skal behandles i kommunestyret i mai –  

Tvedestrand kommunes Årsberetning 2020 - Sammendrag  

Sluttresultatet ble et totalt mindre forbruk (les «overskudd») på 3,1 mill. kroner. 

 
 

3. Eventuelt 
 

Badeparken  
 
Det avventes med å avklare åpning, (mot 23. juni), målet er å åpne og ha et tilbud, men det er 
avhengig av gjeldende smittevernregler både lokalt og nasjonalt.  
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