
2 MANDAG 18. JANUAR 2010

� Nyheter s. 2-11
� Næringsliv  s. 12-13
� Norge og Verden  s. 14-16
� Rondtforbi s. 8-9
� Sport s. 18-24

� Mening s. 2-3
� Kultur s. 4-7
� Vi og vårt s. 8-9
� Debatt s. 11
� Dagens mix s. 12
� Familie og venner s. 15-16
� Stilling ledig  s. 19
� Arbeid utføres  s. 19
� Kunngjøringer  s. 19
� Utdanning / kurs s. 17
� Torvet s. 20
� Dyr og utstyr  s. 20
� Biler  s. 20-21
� Eiendom s. 19
� Til leie / Ønskes leid  s. 21
� Tro og livssyn s. 21
� Foreninger / lag  s. 21
� Kino / Teater / Konsert  s. 21
� Radio og tv s. 22-23
� Været s. 24

Del 1

Del 2

� = Tekstsider   � = Annonsesider

��Nyheter

Innhold:

Tips: TAST 3

Du treffer oss på:

Tips til redaksjonen.
SMS og MMS: 03811
Fax: 38 11 32 01  E-post: tips@fvn.no

Sentralbord:
Vi hjelper deg med det meste!
Fax: 38 11 30 01  E-post: 03811@fvn.no

Postadresse: P.b. 369, 4664 Kristiansand
Adr.: Svanedamsveien 10, Fiskåtangen

Annonse: TAST 1

Abonnement: TAST 2

Redaksjonelle lokalkontor:
Kristiansand Torvet: 03811
Mandal: 38 27 17 42 Lyngdal: 38 33 10 42
Lillesand: 37 26 91 50   Valle: 37 93 71 03       

Forretningsannonser - Private rubrikk-
annonser - Annonser for foreninger, lag
og kunngjøringer.
E-post: kundesenter@fvn.no

Bestilling av abonnement - 
Uteblitt avis - Adresseendring
E-post: kundesenter@fvn.no
Fax: 38 11 34 01

03811
Annonse

Abonnement
Sentralbord

Tips

EVJE OG HORNNES
– Målet er blant annet 1000 nye
innbyggere i sentrum innen
2030, sier Bjørn Ropstad, ordfø-
reren som gleder seg til en ut-
viklingsmodell der mye vil være
gjort innen torsdag.

FOLKET. Formelt sett starter det
i dag, med etablering av fagteam
og forberedelser til kveldens
folkemøte på Furuly. Andre og
siste folkemøte holdes torsdag
kveld. Da skal forslag legges
fram, diskuteres og oppsumme-
res med forsamlingens dom.

Med i fagteamet er blant and-
re byplanlegger Erling Okken-
haug:

– Plansmier er et konkret svar
på de siste års kritikk mot en
stedsutvikling der utbyggere
har fått for stor makt, og de fol-
kevalgte føler seg bundet av pri-
vate planer og uformell kontakt
mellom utbyggere og kommu-
neadministrasjonen, sier han.

GLEDER SEG. Ordfører Bjørn
Ropstad er full av forventnin-
ger:

– Dette er en ny og spennende
form for et til de grader åpent
lokaldemokrati. Eksperter og
studenter fra sju land kommer,
det er spennende i seg selv. Men
først og fremst inviteres bygde-

folket til idédugnad. Det er de-
res innspill, tegninger og tanker
som skal gjennomsyre planen.
Det er vi som sammen skal stake
ut kursen for Evje, understreker
ordføreren, som også ønsker at
folk fra hele Setesdal tar turen
innom denne uken for å legge
fram ideer.

PREMIE. Evje og Hornnes kom-
mune har satt opp en premie på
10.000 kroner for det beste for-
slaget, der kriteriene er identi-
tet, fremsynthet, realisme, gjen-
nomførbarhet og spenstig tan-
kegang. Vinneren kåres og for-
slaget presenteres på folkemø-
tet førstkommende torsdag.

Bakgrunnen for at kommu-
nen lanserer såkalt plansmie,
beskriver Ropstad slik:

– Med større press og mer ak-
tivitet i sentrumsområdet, ser vi
behovet for å få en helhetlig
plan som vil skape enda mer ak-
tivitet og trivsel i et voksende
regionsenter.

NYTT. Plansmier har tidligere
ligget til grunn for utvikling av
Brokelandsheia i Gjerstad, År-
nes i Åfjord, samt Hollender-
kvartalet og Bjørvika i Oslo.
Men det er første gang plansmie
blir del av en kommunes for-
melle planprosess.

Ordføreren og varaordføre-
ren stiller i det utvidede plan- og
bygningsrådet som møtes hver
kveld så lenge smiearbeidet på-
går.

Tekst: Lars Hollerud
lars.hollerud@fvn.no – 38 11 36 62

Tidenes dugnad 
�� Ordføreren: 1000 nye innbyggere innen 2030

GOD PLASS: – Målet er å øke folketallet i Evje sentrum med 1000 innbyggere,
sier Bjørn Ropstad. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

INVITERER TIL EVJEUTVIKLING: F.v. Arne Sødal, Matthew Hardt, Susan Parham, Paul
Mourain, Bjørn Ropstad, Audun Eng og Erling Okkenhaug.FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

FAKTA

MOMENTER FOR PLANSMIER
� Fortetting – sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse.

� Trafikkmønster – sikkerhet, sammenheng, forståelig trafikkbilde og funksjonel-
le kryssløsninger/innfartsårer.

� Møteplasser – et levende sentrum, trivsel, aktivitet og sosialisering.

� Grønne lunger – trivsel, miljø og estetikk.

� Universell utforming – tilpasning for alle, uavhengig av alder, kjønn.
og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal.

� Strategiske plasseringer – riktig plassering av forskjellig typer.
etableringer. Vekt på boliger.

� Estetikk og byggeskikk – gode retningslinjer, identitet og særpreg.

� Parkering – riktig plassering og riktig antall.

Evje sentrum skal for-
størres og fornyes.
Tankene skal meisles
ut i en plansmie som
åpnes i dag.

� EVJE OG HORNNES
Innbrudd på eldrehjem
Natt til i går ble det oppdaget at det ganske nylig har vært
innbrudd på eldrehjemmet på Evje. En mann fra Kristian-
sand i midten av førtiårene ble pågrepet og siktet for
innbruddet noen timer senere. Det kan tyde på at tyven
var ute etter medisiner, men det er ikke beslaglagt noe
tyvegods.

� KRISTIANSAND
Brøt seg inn for å drikke
I går natt oppdaget en vekter et innbrudd på
Justvik skole. En dør på baksiden ble funnet
åpen, og et vindu på et tilbygg til gymsalen var
knust. Politiet mener noen tatt seg inn i bygget
og drukket. Gjerningsmennene er fremdeles på
frifot.
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fornyer Evje
�� Leder: Folk utenfra skal ikke ødelegge sentrum

Før den store tankesmia har
startet skikkelig, er diskusjo-
nen om Evje sentrum i gang
for fullt. Og handelsstanden er
svært skeptisk til planene de
har sett til nå.

– Vi vil ikke at folk skal
komme utenfra for å ødelegge
Evje sentrum, sier leder av
handelsstanden, Olav Andre-
as Erdvig, til avisa Setesdølen.

Han er ikke begeistret etter
å ha sett Oslo-arkitekt Arne

Sødal sine skisser. Erdvig er
redd for at sentrum vil bli
mindre tilgjengelig for dem
som kommer til bygda med
bil.

Han får støtte fra Gunnar
Greibrokk, som representerer
56 grunneiere i sentrum. Grei-
brokk er redd Evje vil miste
sin posisjon som et sted der
folk på gjennomreise stopper.

– Det er en posisjon som
ikke er kommet av seg selv.

Det er tilgjengeligheten som
har gjort at vi klarer å fange
opp relativt mye av gjennom-
gangstrafikken, sier Gunnar
Greibrokk til Setesdølen.

Han får støtte av samme
avis på lederplass som skriver
at i kampen om folk på gjen-
nomreise, nytter det ikke å
lære de opp til nye rutiner.
KJETIL REITE

Krangelen allerede i gang

STENGES? Iveland kirke, her fra litt varmere dager, må kanskje stenges hvis
en ny kuldeperiode inntreffer. ARKVIFOTO

IVELAND
� BIRKETVEIT

– Vi prøvde så godt vi kunne å
holde kirken varm, men tempe-
raturen bare sank, sier kirke-
verge Adina Skaar til Fædre-
landsvennen.

Til slutt endte det med at det
kun var sju grader under bryl-
lupet forrige helg, og bruden
måtte ha på seg kåpe under vi-
elsen. Bryllupet var enkelt med
kun brudepar og forlovere til
stede, men kirken tar ikke sjan-
sen på at de skal komme opp i
lignende situasjoner ved en ny
kuldeperiode.

Ifølge Iveland kommune sine
hjemmesider, kan det derfor bli

aktuelt å stenge kirken hvis det
skulle komme en ny periode
med temperaturer rundt -20
grader.

– Vi er så heldige å ha et helt
nytt bedehus ved siden av kir-
ken, så det er en mulighet å bru-
ke det. Men det får det bli opp
til menighetsrådet å avgjøre,
sier Skaar.

Problemet med den iskalde
kirken skal opp på møte i me-
nighetsrådet førstkommende
tirsdag. Der skal de også disku-
tere om vedfyring skal gjeninn-
føres som oppvarming i kirken.

– Vi må i så fall finne ut om
det lar seg gjøre. Jeg kan ikke
huske at de ovnene har vært i
bruk siden jeg var jentunge, sier
Skaar.

Foreløpig er det ikke noe som
tyder på at det skal bli like kaldt
igjen i Iveland. Det var -25 gra-
der utendørs under bryllupet
forrige helg.
KJETIL REITE

Iskald start 
på ekteskapet
Paret måtte gifte seg 
i sju grader. Nå kan 
Iveland kirke bli stengt
hvis det kommer en ny
kuldeperiode.

� BYKLE
Storkontroll 
på Hovden
Over 500 bilførere ble pro-
milletestet på Hovden i hel-
gen. Ingen kjørte med alko-
hol i blodet. – 537 kjøretøy
ble kontrollert og ingen er
mistenkt for å ha kjørt med
promille. Kontrollen ble
kombinert med fartskontroll
og det ble skrevet ut to fore-
nklede forelegg for fartsover-
tredelser, sier operasjonsled-
er Jon Kvitne i Agder-poli-
tiet. Fem bilister ble ilagt ver-
negebyr og én bilist ble
anmeldt for kjøring uten gyl-
dig førerkort.

� ARENDAL
Kjørte seg 
fast på kirkegård
En ung, sterkt nedkjølt kvin-
ne ble i helgen funnet grå-
tende bak noen gravsteiner,
etter at hun hadde kjørt bilen
fast. – Folk reagerte på at
kvinnen virket veldig forvir-
ret, og hun ønsket ikke hjelp
av noen. Hun oppførte seg
som om hun var ruset, sier
operasjonsleder Jon Kvitne i
Agder politidistrikt. Kvin-
nen, som er i trettiårene og
fra Grimstad, ble kjørt til le-
gevakt. Hun var ikke i stand
til å forklare hva som hadde
skjedd.

� GRIMSTAD
Tre personer stakk fra kontroll
Tre personer i en bil ble i helgen pågrepet på Fevik
etter at de hadde unnlatt å stoppe for en pol-
itikontroll. Bilen var uregistrert. De tre personene,
to i slutten av trettiårene og en i midten av førtiå-
rene, ble satt i varetekt. Politiet har sørget for
utvidet blodprøve fra føreren av bilen.

� ARENDAL
Politiet sperret Pollen
I et forsøk på å forhindre at folk tar isen i bruk som snarvei
over Pollen, satte politiet lørdag kveld opp sperring tvers
over den innerste trappa. Politiet i Ardenal innrømmer at en
plaststripe ikke er en fullgod løsning for å holde folk borte,
dersom de absolutt vil ut på isen, men lar den bli enn så len-
ge, siden den gir en viss signaleffekt.

� ARENDAL
Bedring for svineinfluensasyk mann
En mann i 50-årene fra Aust-Agder har i mange måneder vært
svært syk med svineinfluensa. Snart kan han skrives ut. Alle-
rede i slutten av juli i fjor ble mannen innlagt med svineinfluen-
sa og en bakterieinfeksjon i lungene. Tilstanden hans ble karak-
terisert som livstruende. Etter et lengre opphold ved Rikshospi-
talet i Oslo er mannen nå tilbake på Sørlandet sykehus.


