
Ferske
nakke-

koteletter
Våre egne, pr kg

3990

Foto: Mediateam
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer

Menytilbud mandag - onsdag!

49901990
Fiske-
karbonader
120 gs, pr kg
Fra vår fiskedisk

Blå druer
500 gs beger
Stenfrie, Sør Afrika
(39,80/kg)

1490

39901490

Nora juice
1 l, eple lavsyre
4 frukter, granateple

Gulost/
lett gulost
480 g, Synnøve
(83,13/kg)

Tomater
Løsvekt, Spania
pr kg

Foto: : Eksportutvalget for fiskFoto: : Bama

13.-15.Mars

3 DAGER IGJEN!

Amfi – Norges største senterfamilie
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19. – 21. mars
3 DAGER IGJEN!

Mandag 16. mars 2009 Uke 12 ● Nr 63 ● 136. årgang Løssalg kr 15

På bare 20 år har det vokst frem en hel 
liten by på Brokelandsheia i Gjerstad. 
Nå lover ordfører Rune Hagestrand enda 

sterkere trykk på byutviklingen, og ber 
innbyggerne være med på å tegne resten 
av inngangsporten til Sørlandet.     SIDE 5-7

Her reiser de en
by i rekordfart

NY BY: På kort tid har det vokst frem et sterkt sentrum, like inntil E18.                           FOTO: GJERSTAD.ORG  

Lars Helge Birkeland 
fra Birkenes vant Nor-
gescupen i skiskyting 
for juniorer.  SIDE 22

Lars gikk
helt til topps

May Britt Lunde ba om 
loddtrekning da Ap ikke 
fikk bestemt seg i fyl-
kesstriden.  SIDE 8-9

– Trekk lodd 
om Agder

«Det handler mye 
om piller og altfor 

lite om samtale med 
psykolog.  Mulighetene 
for omsorg og hvile er be-
grenset»

DEBATT SIDE 17
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Knivbygdas ordfører er i full gang 
med å gjøre Brokelandsheia til en 
liten handelsby som skal fange 
veifarende og bli Sørlandets inn-
gangsport.

– Vi er kjent for å ha hårete mål, 
og skal ha noe å strekke oss etter, 
sier ordfører Rune Hagestrand (H). 
Siden han startet i politikken har 
han hatt klare mål for Brokelands-
heia. Stedet skal vokse seg stort og 
bli et betydningsfullt område for 
hele regionen.

– Jeg har lenge sagt at jeg ønsker 
at Brokelandsheia skal bli selve 
knutepunktet mellom Sør- og Øst-
landet. Ikke minst når det gjelder 
samferdsel, sier Hagestrand. Kom-
munen har for lengst satt av plass 
til en togstasjon, og jobber iher-
dig med å få knutepunktet mel-
lom Sørlandsbanen og Vestfold-

Gjerstad-ordfører 
Rune Hagestrand 
holder tunga rett i 
munnen og satser på 
at fremtidsplanene for 
næringsområdet i bak-
grunnen faller i god jord. 
Her blir E18-byen utviklet
i rekordfart.

banen til Brokelandsheia. Selv er ikke 
Hagestrand i tvil, Brokelandsheia vil 
fortsette å vokse.

– Det er ikke bare et mål, det kommer 
til å skje. Et aktivt og sterkt Brokelands-
heia vil bety mye for kommunene rundt 
oss. Det vil komme mange til gode, 
sier en selvsikker ordfører. 
     I dag er Brokelandsheia allerede ar-
beidsplass for nesten 300 mennesker. 36 
virksomheter har etablert seg på stedet 
og rundt 70 leiligheter er bygd og solgt. 
Gjerstad kommune har aldri lagt skjul 
på at næringsvirksomheten på Broke-
landsheia kommer først, og at de 
som bor der kommer i annen 
rekke.
– På Brokelandsheia er næringsliv 
første prioritet. Det har det 
alltid vært, og sånn vil det 
fortsette å være, sier 
ordføreren. 

Bygger 
by på 
bygda
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Her har utviklingen gått 
i rekordfart gjennom 20 
år. De neste 20 har kom-
munen tenkt å trykke 
gassen helt i bånn, og 
ber bygdefolket selv 
være med på E18-byens 
videre ferd.

CHRISTINA TVEIT
chtv@agderposten.no 951 34 66

I dag går startskuddet for en 
plansmie som skal vare fire da-
ger til ende. Sammen med fag-
folk skal bygdefolket i Gjerstad 
være med på å legge premissene 
for utviklingen på Brokelands-
heia.   

Den beste ideen belønnes med 
10.000 kroner. Utfordringen er 
sendt ut med håp om å få lokal 
deltakelse med fremsynthet, re-
alisme og spenstig tankegang.

– Nå har alle sjansen til å be-
stemme hvordan det fremtidige 
Brokelandsheia skal bli, sier en 
entusiastisk ordfører, Rune Ha-
gestrand.

Ett nytt bygg i året
– Plansmia vil foregå med åpen 
dør, slik at folk i bygda har mu-
lighet til å komme inn og se 
både arkitekter og politikere 
over skuldra, sier stedsutvikler 
i Gjerstad kommune Tonje Ber-
ger Ausland. Hun ser at det kan 
bli både interessekonflikter og 
andre utfordringer underveis i 
prosessen.

Gjerstad kommune har inves-
tert millioner i infrastrukturen 

på Brokelandsheia. Adminis-
trasjonen har regulert tomter i 
rekordfart. De siste 12 årene har 
det blitt reist ett nytt bygg i året 
og antall etablerte virksomheter 
nærmer seg 40. 

Brokelandsheia har egen 
bingohall, en av Norges lengste 
ferskvaredisker, blomsterbu-
tikk, eiendomsformidling og 
rundt påsketider åpner to Risør-
gutter en reptilpark og en mini-
bondegård. De første 20 årene 
har vært en pangstart for Bro-
kelandsheia, nå starter planleg-
gingen av de 20 neste.

Et forbilde
– Brokelandsheia kan bli et for-
bilde for andre store nærings-
områder som skal utvides, sier 
sjefarkitekt i Husbanken, Mic-
hael Fuller-Gee. Han represen-
terer en av aktørene som støtter 
den videre utviklingen av Bro-
kelandsheia økonomisk, og som 
skal være med på den firedagers 
plansmia. Sammen med aktø-
rer fra hele distriktet skal kom-
munen nå lage en plan for den 
videre utviklingen av tettstedet, 
forhåpentligvis en plan med en 
bred tilslutning.

Fuller-Gee mener Gjerstad 
kommune har gjort en god jobb 
med utviklingen så langt.

– Nå er det er viktig å ikke 

bare ta en fotokopi av det som 
er, sier Fuller-Gee. Han mener 
Brokelandsheia skiller seg ut 
med å satse på kvalitet, bevisst-
het – og ikke minst: boliger.

Stoppes ikke av krisen?
– Det er derfor vi har meldt vår 
interesse, fordi det er etterspør-
sel etter boliger, sier Fuller-Gee. 
Han tror det er fornuftig av 
Gjerstad kommune å skru opp 
ambisjonsnivået og gjøre det 
både bedre og mer interessant 
enn det er i dag. At finanskrisen 

skal være et hinder for utviklin-
gen, er han ikke bekymret for.

– Ting vil bremse litt opp 
overalt fremover, men for steder 
som har en så strategisk belig-
genhet som Brokelandsheia tror 
jeg veksten vil fortsette, sier 
Fuller-Gee.

Støttes av store aktører
Det er flere store aktører som 
har troen på Brokelandsheia. 
I tillegg til Husbanken, støtter 
både Aust-Agder fylkeskom-
mune, Regionalt Næringsfond 

og NHO plansmia økonomisk. 
Ordfører Rune Hagestrand 
sier kommunen er svært glad for 
å bli støttet av store aktører, men 
at de også vil at gjersdølingene 
selv skal ha et ord med i laget. 

Sentrumsforeningen på Bro-
kelandsheia har et nært forhold 
til den videre utviklingen. En av 
de første til å etablere seg på ste-
det var Steinar Pedersen, som 
driver Statoil-stasjonen. Han 
har fulgt prosessen nøye, og vil 
være med videre.

– Utviklinga til nå har vært 

vanvittig bra. Nå håper vi å få 
inn et bredere spekter av bran-
sjer for å komplettere det som 
allerede er her, sier han. Store 
kjeder er noe av det som står 
høyest på lista over virksomhe-
ter sentrumsforeningen ønsker 
til Brokelandsheia.

– Får vi store kjeder, får vi mer 
trafikk. Da vil det bli lettere for 
små butikker å etablere seg her. 
Vi er avhengig av hverandre, sier 
Pedersen. 

Ber bygdefolket teg

BROKELANDSHEIA: Bildet er hentet fra Brokelandsheia-dagene. På høyre side av veikroen Cinderella, som ligger ved de to tjernene, åpner en reptilpark        

«Nå har alle sjansen 
til å bestemme»

RUNE HAGESTRAND,
ORDFØRER

NYHETER
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ne sin E18-by

    og minibondegård i løpet av våren. Rett over næringsområdet er det bygd leiligheter.   FOTO: GJERSTAD.ORG

FAKTA

●ABCenter – Eiendomsformidling, Advokat 
Nils Lønningdal, AKS Vedlikehold, Bandage & 
Helseservice, Balder Bygg og Eiendom AS, Bro-
kelandsheia Bingo, Brokelandsheia blomster 
og garn, Brokelandsheia hud og kroppspleie, 
Bjordammen byggsenter, Cinderella CaféR & 
Hotel, Diversen, Euro Engineering, Eurospar 
Brokelandsheia, Europris Brokelandsheia, Gjer-
stad Mek. Industri AS, Gjerstad Sparebank, 
Gjerstad Tur og Taxi AS, Gryting Regnskaps-

kontor, KK Auto, Legekontor, Lensmannen i 
Gjerstad, Lyngrillen Café, Picomed, Pizzabake-
ren, Postverket, PT Sport, Qmatec, Quiltelof-
tet, Ra Mote, Safe Controll AS, Han & Henne 
– Frisør, Sletta Buss, Sprebanken Sør, Statoil 
Brokelandsheia, Sørøs Bygg AS.
● I løpet av våren Den lille dyrehagen med 
reptilpark og minibondegård. Det jobbes også 
aktivt med å få vinmonopol på Brokelands-
heia.

Etablerte virksomheter på Brokelandsheia

Hva betyr 
Brokelands-
heia for deg?
Navn: Osmo 
Surosa (67)
Bor: 
Gjerstad
Yrke: 
Pensjonist
– Vi solgte 
huset i 
Øvrebygda 
og flyttet ned hit, det er det 
beste vi noen gang har gjort. 
På Brokelandsheia finner vi alt 
vi trenger for å ha det bra.

Navn: Liv 
Ingebjørg 
Berntsen 
(36)
Bor: 
Gjerstad
Yrke: 
Sykepleier
– Det betyr mye å slippe å reise 
så langt for å handle det man 
trenger. Her får jeg både blom-
ster, sko og matvarer.  

Navn: Senad 
Nuhanovie 
(42)
Bor: 
Gjerstad
Yrke: 
Mekanisk 
sveiser
– På Broke-
landsheia får jeg handlet de 
tingene jeg trenger i hverda-
gen. Selv om jeg også reiser 
andre steder, handler jeg mest 
her. 

Navn: 
Elisabeth 
Aspesæter 
(50)
Bor: 
Gjerstad
Yrke: Leder 
Frivillighets-
sentralen
– Brokelandsheia har gjort at 
det er lettere å oppdage Gjer-
stad. Det har gjort at vi har blitt 
en fremtidsrettet bygd.

Navn: 
Victoria 
Mesel (33)
Bor: 
Gjerstad
Yrke: 
Flyvertinne
– Det er flott 
å ha et så bredt tilbud så nær 
bygda. Jeg ser spesielt frem til 
at de skal åpne dyrehagen, det 
tror jeg vil trekke mye folk.

FAKTA

● Næringsområde ved E 18 i Gjerstad kommune.
● Gjerstad Mek. Industri As var de første som etablerte seg på Brokelandsheia i 
1988.
● Kort tid etter åpnet Statoil bensinstasjon, og Lyngrillen gatekjøkken.
● Kommunen har investert millioner i infrastruktur, og byggeaktiviteten har vært 
stor de siste 12 årene.
● I dag er 36 virksomheter etablert på stedet og genererer rundt 300 arbeidsplas-
ser.
● Blant virksomhetene fins blant annet, en av landets lengste ferskvaredisker, et 
Hotell, Bingo og legekontor. I mars åpnes også en reptilpark.

Brokelandsheia

NYHETER

5 PÅ «HEIA»




