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«Da jeg spilte 
mot Start»
Kjøp sesongkort før jul 
Alle som kjøper sesongkort før jul er med 
i trekningen av en plass på folkelaget som 
får møte Starts A-lag til en showkamp før 
seriestart neste år. Dette er en sjelden 
mulighet til å – resten av livet – kunne for-
telle om den gangen du spilte mot Start. 

Lunsj med Jesper og Mads,
Bolaños, Freeman, Goodson, Ola, Fevang, 
Høie, Hulsker og alle de andre spillerne! 
Folkelaget blir med på lunsj og forberedel-
ser sammen med Starts A-lag.

Før og etter kampen blir det mange mulig-
heter til å snakke med guttane, fotografere 
og få autografer. 
De som vinner en plass på laget (20 plasser)
velger selv om de vil spille, eller gi plassen 
videre til noen andre.

Fra 33,- per kamp (Miniheden).
Familiekort for 83,- per person per kamp.
Våre nye priser har, som vi håpet, resultert 
i økt salg. Det begynner allerede å bli 
knapphet på de beste plassene!  

Vi vil fylle Sør Arena!
Men vi vil selge enda mange fl er! Vi vil fylle
Sør Arena med hoppende, jublende gult- 
og svartkledde masser. Kjøp sesongkort nå. 
Støtt Start. Vis at Start er laget i ditt hjerte.

Kjøp sesongkort i dag
på www.ikstart.no
eller i våre lokaler, inngang 11 på Sør Arena, 
09.00-15.30 (tors. 18.00). 

 � Billigere. (Opptil 
50% billigere enn i 

år).

� Du kan vinne
 plass på folke-
laget.

� Det er nå du kan 
velge plass.
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KRISTIANSAND
Statsadvokat Stina Sveier Niel-
sen betegnet volden mot natte-
ravnen på Sjøsanden som kom-
plett uforståelig, forkastelig og
sjokkerende. Advokaten til nat-
teravnen kalte det hele for ond-
skap og råskap.

– De tiltalte har begge ADHD.
De tar ikke medisin mot denne
lidelsen, og i kombinasjon med
alkohol er de farlige og eksplosi-
ve. Ungdommene fant i felles-
skap ut at de skulle velge ut en
tilfeldig person de skulle slå. Og
de bøttet i seg store mengder al-
kohol. De er farlige når de går på
Sjøsanden. Deres avgjørelse be-
tyr at offerets liv skal bli ødelagt
for lang tid fremover, sa statsad-
vokaten. 

Hun ba retten dømme 18-år-
ingen som også er tiltalt for
uprovosert å ha slått ned en
mann på en restaurant til feng-
sel i tre år, derav seks måneder
betinget. Aktor mente at to år og

ni måneders fengsel var passen-
de for yngstemann på 17 år, av
dette ni måneder betinget.

Advokat Knut Henning Lar-
sen, bistandsadvokat for natte-
ravnen, mente at volden viste en
sjelden råskap og ondskap. 

– Selv når natteravnen ligger
nede i fosterstilling, skriker i
smerte og gråter, fortsatte de to
med slag og spark. Han ba retten
tilkjenne natteravnen 150.000 i

oppreisningserstatning og noe
over hundre tusen i erstatning.

Den voldsutsatte restaurant-
gjesten, som ble slått ned av
18-åringen, krevde gjennom sin
advokat Christian Faye Ree en
oppreisningserstatning på
150.000 kroner. Forsvarerne ba
retten behandle de tiltalte på
mildeste måte.

Dom i saken faller senere.
HALLGEIR OFTEDAL

«Uforståelig, forkastelig
og sjokkerende vold»

FAKSIMILE:
Fra Fædrelands-
vennen i går.

LILLESAND
� RÅDHUSET

Nå skal en eventuell utbygging
langt fra skje i en håndvending.
Den totale byggetiden er beregnet
til hele 37 år, med en byggetakt på
rundt 70 enheter i året. Dette skal
fordeles på eneboliger, tomann-
shus, rekkehus og lavblokker. Ho-
vedinfrastrukturen er beregnet å
komme på 175 millioner, og utbyg-
gingsområdet er på 1400 dekar.
Småbåthavner skal gi båtplass til
halvparten av husstandene.

I går var det tid for en presenta-
sjon på et åpent møte på rådhuset.
Her fikk vi redegjort for planene
om utbygging i sju ulike felt fordelt
rundt på halvøya. Utbyggingen på
Flørenes skal være en utvidelse av
det som blir oppfattet som Lille-
sand by – med andre ord en høy ut-
nyttelsesgrad. Hovedatkomsten
blir fra rundkjøringen ved Tings-
aker.

Til møtet var hytteeierne på Flø-
reneshalvøya spesielt invitert. Slik
planen foreligger nå, vil 16 hytter
bli berørt, og seks-sju må rives.
Flere av hyttefolket uttrykte sterk
skepsis. Blant dem halvøyas mest
kjente landstedseier, Christian
Thommessen. Han mente planen
var fryktelig stor for en så liten by
som Lillesand. Faktisk represen-
terte de 2600 boenhetene en øk-
ning på 80 % av de 3500 boligene
man har i dag i kommunen. Og han

trodde ingen utbygger ville våge å
gi seg i kast med det hele.

– BLIR IKKE GJENNOMFØRT. – Pla-
nen, slik den foreligger nå, tror jeg
ikke blir gjennomført. Ingen ut-
byggere kommer til å akseptere be-
tingelsene. Rentenivået er helt av-
gjørende i et slikt prosjekt. En kro-
ne i morgen er dessverre mindre
verdt enn en krone i dag. I tillegg
har de nok undervurdert kostna-
dene ved å bygge der ute. Økono-
misk er det åpenbart hva som er
riktig å gjøre, nemlig å ikke bygge
den ut. Det blir for dyrt, sier Thom-
massen. Men legger til:

– Selv har jeg alltid sagt at å byg-
ge ut på Flørenes er en god plan.
Det som er mest gjennomarbeidet,
er utbygging i Dyvik. De har satt av
50 millioner til blant annet innløs-
ning – og det er ikke nok! sier
Thommessen.

Lillesands ordfører Arne Tho-
massen syntes han hadde hatt en
av sine vanskeligste dager som le-
der for kommunen. 

BERØRT. – Jeg vet jo at det er man-
ge hytteeiere som blir berørt. Men
jeg vil gi de fremmøtte ros for en
ordentlig diskusjon. Og vi registre-
rer at det er nesten ingen kommen-
tar til 80-90 % i den store planen.
Hovedproblemet blir Kvivikod-
den. 

– Hvilken kommentar har du til
Thommessens syn på økonomien i
prosjektet?

– Vi forholder oss til konsulen-
ten Rambøll. Så skal det jo bli spen-
nende å se når nå Thommessen ut-
fordrer tallene.

Tekst: Jostein Blokhus
jostein.blokhus@fvn.no – 908 70 705

Opptil 260
Lillesand står foran en
gigantisk utbygging på
Fløreneshalvøya – om
planene blir gjennom-
ført.
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Trenger du over 2 millioner i boliglån, bør du sjekke fi nansportalen.no 
for å fi nne de beste betingelsene.

Prøv også vår nye tjeneste Lånehjelperen på www.dnbnor.no. 
eller ring oss på telefon 04800 alle dager fra 08.00 – 22.00.

Nominell rente 2,85 % 
Effektiv rente 2,93 % / 2,92 % p.a.
Terminomkostninger kr 30 
Etabl.omkostninger kr 1 750 / 750 

Prisene gjelder for programkunder 
med annuitetslån over 20 år 
innenfor 75 % av verdigrunnlag. 
Pris per 01.11.2009.

Priseksempel – Boliglån i DnB NOR Boligkreditt, 2 millioner 

En av markedets beste boliglånsrenter

VANSKELIG: – Min vanskeligste dag som ordfører. Her er det mange som blir berørt, sa ordfører Arne Thomassen (t.v.)
etter møtet. Christian Thommessen (helt til høyre) stilte seg kritisk til økonomien i prosjektet. FOTO: TORSTEIN ØEN
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Utbyggingen av Fløreneshalvøya er tenkt fordelt på ulike felt og med en 
utbyggingstakt over 37 år. Kvivikodden – merket A – er mest omstridt. Det legges 
opp til ny vei fra rundkjøringen på Tingsaker og inn i området. Totalt tas det 
høyde for hele 2600 boenheter. (Planen utarbeidet av Rambøll Norge AS)
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PLANER OM 2600 NYE BOENHETER I LILLESAND

00 boliger på Flørenes


