Da Tømmerstø grendehus ble til
Av Hans Seland (januar 2012)
Klokka ble 12 den 15. august 1987 og de første gjestene sto oppe i avkjørselen og
ventet. Per holdt på med å montere låsesylinderen i hoveddøra mens Eli sendte en
hjelper ut med blå maling for å reparere en skramme på samme døra. Hans måtte
hentes fra loftet der han hadde låst seg inne for å pusse på talen. Noen tørket over
golvet i gangen for aller siste gang og kjøkkengjengen fikk beskjed om å holde
kaffen klar!
Det var Tømmerstø velforening som satte tre store nærmiljøsaker på programmet etter
at den ble stiftet 25. november 1980. Det var badeplass i sjøkanten, sykkelsti til Kringsjå
skole og Tømmerstø grendehus. Arbeidet med badeplassen kom ikke i gang før 2011.
Sykkelstien ble feiret 17. mai 1988 og grendehuset ble åpnet i august året før. Her er
noen klipp om grendehussaka fra Tømmerstø Tidende som ble gitt ut av velforeninga
mellom 1980 og 1997:













Nr. 1/1982: Bør vi være så takknemlige for å få bygge og bo i Ytre Randesund at
det virker utidig av oss å be om vår del av vanlige kommunale goder?
Nr. 2/1982: Byarkitekt Erikstad mente at Vigstøls låve kunne pusses opp til
grendehus. Byplankontoret satte i gang omregulering av grendehustomta. Staten
bevilget kr 10.000 i nærmiljøtilskudd til planlegging av forprosjekt. Konklusjonen
ble at velforeningas styre satset på et sambruks-hus på barnehagetomta.
Nr. 2/1983: Forprosjektet ble presentert i avisen og naboene i området fikk
spørsmålet: Vil vi ha grendehus eller blir det bare bråk?
Nr. 4/1983: En spørreundersøkelse til alle husstandene viste at det var behov for
45 barnehageplasser i området. De fleste ønsket 4 timer per dag, to til tre dager
pr uke. Noen få ønsket fem dager per uke og seks timer per dag.
Nr. 7/1983: Bygningsrådet godkjente byggemeldinga for grendehuset i april. I
september søkte velforeninga Staten ved STUI om tippemidler til bygging. I
november inviterte Velforeninga lag og foreninger og familier til å investere i
familiens framtid og tegne A- eller B-andeler innen mai 1984.
Nr. 1/1984: Smi mens jernet er varmt, sa ordfører Paul Otto Johnsen på et møte
med velforeninga. Vi fikk ingen løfter over bordet, men ros og oppmuntring for
det arbeidet som var gjort.
Nr. 2/1984: Andelslaget Tømmerstø grendehus ble stiftet 8. februar 1984. I det
første styret satt Hans Seland som formann, Ragnhild Sandve, Sigbjørn Eiesland,
Ole Johan Rossland og Laurits Tønnessen.
Nr. 2/1984: Barnehagenemnda i Kristiansand støttet arbeidet med å planlegge og
bygge barnehage i det nye grendehuset. I et møte 14. februar 1984 ble dette
vedtatt: ”Barnehagenemnda gir uttrykk for at en fortsatt ser positivt på
prosjektet (…). nemnda ber kommunen stille gratis tomt til disposisjon (…) (og)
garantere for husbanklån til barnehagedelen.
Nr. 3/1984: Andelslaget spurte naboene i området om de ville jobbe dugnad og
hva de ville bruke grendehuset til. Svarene viste at familiene ville ha
barneforening og diskotek og husmor-trim og kino og gammeldans og
hobbygruppe og juletrefest og søndagsskole og mye mer. Av 90 husstander som
ble spurt ønsket 71 huset velkommen. Femti ville delta i dugnad.













Nr. 3/1984: Kristiansand kommune svarte ikke ja på andelslagets søknad om
tomt, økonomisk støtte og garantier da langtidsbudsjettet ble behandlet i mai og
juni 1984. Formannskapet vedtok å utsette saken til 1985.
Nr. 1/1985: Nå løsner det for grendehuset, skrev Tømmerstø Tidende: Både
Statskirka og Frikirka og mange andre organisasjoner hadde kjøpt A-andeler.
Kommunens ungdomsutvalg prioriterte huset i forslaget til langtidsbudsjett og
Høyres bystyregruppe vedtok å gå inn for prosjektet.
Nr. 3/1985: Gratulerer Tømmerstø! Kommunen støtter grendehuset. Nå er resten
opp til oss.
Nr. 4/1985: Andelslaget inviterte til grendehusmarked på Kringsjå skole lørdag
17. august 1985. Det ble arrangert fotballkamp mellom røde og blå politikere.
Sigurd Verdal (Ap) kom fra Byremo. Han ville heller spille fotball enn å drive
valgkamp på Markens. Kjell Landmark var dommer og sørget håndfast for
resultatet 1 -1.
Nr. 5/1986: Nå bygger vi grendehuset! Bystyret hadde vedtatt med 72 mot 5
stemmer å garantere for Husbanklånet. Det var det siste hinderet som måtte
overvinnes. Eli Tveit Rosenlund ledet byggekomiteen der hun hadde med seg
Ingvald Stamnes, Gerd Lene Olsen, Øystein Ribe, Freddy Vlek, Trygve Søvik og Per
Høyer Andersen. I desember 1986 var grunnmuren ferdig støpt.
Nr. 1/1987: Bjørg Dons rapporterte til avisen at råbygget var ferdig, utvendig
kledning er ferdig og taket var lagt. Vi er to uker forsinket, skrev hun, men det er
enda lenge igjen til åpningsdagen så vi er optimistiske. Per og Øystein hjalp
dugnadsgjengen med å holde god kvalitet.
Nr. 4/1987: Grendehuset åpnet 15. august i år.

