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Beste rusforebyggende tiltak 

Fylkesmannen i Aust-Agder gav 

Oppfølgingsenheten i Tvedestrand kommune 

en stor utmerkelse i 2013. Vi har det beste 

tilbudet når det gjelder rusforebyggende 

tiltak rettet mot ungdom. Og det er vi veldig 

stolte av.  

Samtidig, for mennesker med 

utviklingshemming hadde vi en god 

planprosess i 2013. Vi bygger nå topp 

moderne og flotte leiligheter i Olav Sverres 

vei.   

Byløft skapte den vakreste julebyen 

Agderposten jaktet på den den vakreste julebyen i 

Aust-Agder i 2013. Takket være et bredt samarbeid i 

Byløft, gikk Tvedestrand av med seieren. Juryens 

konklusjon var stjerneklar; “Den ekte Skomakergata i 

tre etasjer”. Tenk – det er oss! 

Biblioteket har fortsatt 

utlånsvekst 

Bedre tilgjengelighet og utvidet tilbud 

lokker innbyggerne våre til biblioteket. 

Tilbudet er utvidet med elektroniske 

bøker og digitale baser, og ansatte er 

skolerte til å holde følge med utviklingen. 

Vi registrerer at utlånsveksten fortsetter, 

og setter stor pris på det.  

 

E18 kommer 

På politisk og administrativt nivå i kommunen har 

det i 2013 vært et tett og konstruktivt samarbeid 

om byggestart for ny E18. Hele prosessen går 

videre etter planen. 

Parallelt med denne prosessen har kommunen 

styrket plankompetansen hos ansatte. Det vil si at 

vi er enda bedre rustet til å håndtere store 

utfordringer som ligger i vår planstrategi. 

Byløft var for øvrig et hovedsatsningsområde for 

kommunen i 2013. Fra prosjektet høstet vi blant 

annet Bybåt, Kultursti, Lysstunt i julegata, og telt til 

TRK og Kystkulturuka i Bakkeskåt. For ikke å 

glemme drahjelp til Made on Sandøya sitt flotte 

julemarked på Rådhuset. 
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Ny organisering i toppen 

I dag har Tvedestrand kommune en ny 

ledergruppe bestående av rådmann, assisterende 

rådmann og enhetsledere innenfor sine 

fagområder. Som følge av et 

kommunestyrevedtak i 2013, er 

ledelsesstrukturen endret for å møte fremtidens 

utfordringer og forventninger. Den nye 

ledergruppen jobber tettere sammen for kvalitet i 

alle ledd. 

Idylliske 

Furuøya 

Perlen Furuøya har en 
sentral plass i hjertet av 
Tvedestrand kommune. I 
2013 overtok kommunen 
øya fra Riksantikvaren. 
Teknisk drift sammen med 
Plan, miljø og eiendom har 
lagt ned en betydelig 
innsats for å klargjøre øya 
og bygningene for 
sommerdrift og aktivitet.  

Den populære Bybåten 
har gjort øya enda mer 
tilgjengelig.  

Samarbeidet med dyktige 
restauranteiere og ulike 
arrangører gjorde 
sommeren 2013 til en stor 
suksess for alle parter. 

Nå drives Furuøya trygt 
videre som et 
interkommunalt foretak i 
samarbeid med Aust-
Agder fylkeskommune.  

Vi gleder oss allerede til 
sommeren som snart 
kommer. Sol, hygge og 
nye smaker. 

Flere barnehageplasser 

Vi overtok Grotten barnehage, og utvidet åpningstiden i 

denne og Bøklia barnehage. Videre ble Lyngbakken 

barnehage utvidet med ytterligere to avdelinger, én helt 

ny. Vi har fortsatt behov for flere plasser i sentrum og 

Holt. Uansett går utviklingen i en positiv retning. 

 Det er vår 

Med årsmeldingen kommer også våren. En fin og aktiv tid ligger foran 

oss i kystbyen Tvedestrand. 

Ønsker du å lese hele årsmeldingen, ligger den nå tilgjengelig på 

kommunens nettside; www.tvedestrand.kommune.no. 

Med ønske om en flott og opplevelsesrik vår! 

Hilsen Tvedestrand kommune v/ rådmannen 

 


