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Slo ned Frp-politiker i debatt

Null trafikkvekst i Norge

Vedder om påskesnøen

TVEDESTRAND: En 20 år gammel mann fra Tvede-

OSLO: Veksten i biltrafikken i her i landet flater

OSLO: Skal vi tror spillselskapet Ladbrokes, så er det

strand er 75 dagers fengsel etter at han slo ned en
politiker fra Frp etter en skoledebatt. 20-åringen må
sone 30 dager av straffen. Resten ble gjort betinget.
Det var i august 2007 den da 19 år gamle mannen
slo ned en Frp-politiker etter en debatt for ungdom i
kulturhuset i Lyngdal. Det melder Farsunds Avis.

ut. I hovedstaden gikk trafikken ned i fjor. Trafikken i Norge økte med 1,3 prosent i fjor, mot 3,1
året før. Men tar man i betraktning befolkningsveksten, på 62.000 eller nettopp 1,3 prosent,
var det landet sett under ett ingen økning i biltrafikken i fjor, ifølge Statens vegvesen. (©NTB)

god mulighet for snøfall i påsken. Den engelske bookmakeren har lagt ut odds på snøfallet i den norske
fjellheimen. Tror du for eksempel på over 2 cm snøfall
på Geilo på påskeaften, får du 1,90 ganger innsatsen.
– Vi forsøker å legge ut odds som gjenspeiler nordmenns interesser. sier Per Scavenius i Ladbrokes.

E18-BYEN

HAR EN PLAN: Plansmia legger opp til en fortetting og har lagt inn til sammen 500 boliger, en betydelig næringsutvikling og jernbanestasjon.

ILLUSTRASJON: PLANSMIA

Stor støtte til stasjonsby
Går utviklingen av Brokelandsheia etter planen
de neste 20 årene, kan
næringsområdet bli en
betydelig by med 500
boliger, en skole og en
jernbanestasjon innen
2029.
CHRISTINA TVEIT
chtv@agderposten.no 951 34 666

Etter en fire dagers plansmie
kunne fagteamet torsdag kveld
presentere en detaljert plan for
hvordan utviklingen trinnvis
kan bli på Brokelandsheia. Presentasjonen vakte stor interesse

fra gjersdølingene, som selv
har fått være med på prosessen
sammen med både politikere og
fagfolk. Fagteamet har fått en
rekke innspill fra folk i bygda,
og Gjerstad kommune er blant
de aller første i landet som inkluderer innbyggerne i en utviklingsprosess.

Et verktøy
– Nå har kommunen fått et verktøy de kan bruke i den videre utviklingen. Vi har kommet frem
til et resultat som er det beste
felles multiplum. Vi håper planen er noe alle kan være like fornøyde eller misfornøyde med, sa
plansmie-leder, Arne Sødal.
Fagteamet presenterte en plan
som legger vekt på fortetning av

Brokelandsheia, noe som skal gi banestasjon og jernbane med
intimitet og stemning. Estetikk fire spor.
og byggeskikk er også vektlagt,
– Brokelandsheia trenger
og ønsket er at det fortsatt skal jernbanen for å få vekst, men
bygges i tre. Parkeringsplasser det er et stort inngrep, sa landhar blitt høyt prioritet.
skapsarkitekt Johan Østengen.
– Parkering
Jernbanen
er
har vært et viklagt bak selve tetttig poeng, det er «Brokelandsheia
stedet for å skjerlagt vekt på at trenger jernbanen me innbyggerne
det ikke skal re- for å få vekst»
mot støy, men er
duseres i parkeallikevel innenfor
JOHAN ØSTENGEN,
ringstilbudet, sa
et område som har
LANDSKAPSARKITEKT
Sødal.
gangavstand
til
alle fasilitetene.
En betydelig by
– Dette er et viktig kriterie
Etter planen vil Brokelandsheia for en bærekraftig stasjonsby,
innen 20 år være en betydelig by mener Østengen.
Planen legger vekt på en formed rundt 2.000 innbyggere.
Det er satt av plass til skole eller tetning snarer enn en utvidelse
en annen type institusjon, jern- av byen, og ivaretar på den må-

Vant 10.000 for sansegate
Det kom inn mer enn 100 forslag til plansmie-konkurransen, men det var ideen om en
sansegate som vant 10.000
kroner.
CHRISTINA TVEIT
chtv@agderposten.no 951 34 666

Det var de fire arkitektstudentene, som også deltok på plan-

smia som klarte å vekke styringsgruppas begeistring. En
sansegate hvor man skal få en
opplevelse gjennom stimulering
av både lukt, smak og syn.
– Ulike steder i gata skal stimulere ulike sanser, fortalte
Kristina F. Jørgensen. Blomster og urter, et «gulvpiano» og
sjakkbord i stein, var noen av
elementene studentene ville ha
i sansegata.

– Det går også an å bytte ut
de ulike elementene, og på den
måten skape nysgjerrighet og
føre til at folk kommer tilbake,
mente Jørgensen.

SANSELIG IDÉ:
Fra venstre, Frank Båtbukt,
Merethe Paulsen, Kristina Frestad
Jørgensen og Nuno Costa vant
10.000 kroner for sin idé.

ten skogen på Brokelandsheia.
– Den skal ligge som en grønn
hatt over utbyggingen, sa Østengen.

Godt mottatt
En håndsopprekning viste at
planen som både har fem, ti og
tyve- års delplaner om hvordan
utviklingen skal gjennomføres,
fikk god støtte av de rundt 50
menneskene som hadde møtt
opp på presentasjonen. Sentrumsforeningen og handelsstanden var også svært fornøyde
med prosessen og resultatet.
– Vi har kommet med innspill og følt at vi har blitt hørt,
det har vært svært viktig for oss,
sa Sveinung Haugstøyl fra Sentrumsforeningen.

