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Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker fram t.o.m 02/11. 
Med forbehold om trykkfeil.

Hverdager 10-20 
Lørdag 10-18  
Søndag 12-18

www.plantasjen.no

Bjørkeved. 
40 liters sekker.

300,-
5 sekker for

12 måneders garanti 
på fl erårige uteplanter!

5 dagers garanti
på snittblomster!

Meld deg inn i vår kundeklubb!
Registrer deg på plantasjen.no eller send en sms 

med kodeord plantasjen til 2290.

299,-
Pr. sekk

Solsikkefrø eller 
villfuglblanding. 25 kg. 

2990
Tulipaner
Pakke med 7 stk.
Førpris kr 59,90.

50%
Høstløk

Hele sortimentet

Ordfører Bjørn A. Ropstad fra
Evje og Hornnes tok for en
tid tilbake kontakt med pro-
sjekt Kompetanse på Vegen
for å lage et arrangement i
Oslo der utflyttede ungdom-
mer fra Setesdal skulle møtes.
Formålet var å fortelle dem
hvilke muligheter de unge
faktisk har i Setesdal om de
velger å flytte tilbake. I mor-
gen drar Ropstad og ordfører

Kay Jeiskelid (Bykle), Bjørg-
ulv S. Lund (Valle) og Knut A.
Austad (Bygland) til Oslo for
å treffe ungdommer i og
utenfor hovedstadsbaserte
Setesdalslaget. Det vil bli
matservering og dans etter
tonene fra bandet Popnagel
fra Setesdal. Stedet er Ophe-
lia, Holbergs gate 19. 
JOHS. BJØRKELI

EVJE OG HORNNES

Vil lokke setesdalsungdom hjem

Farten skal settes ned
forbi Laudal skole og
barnehage i Marnardal.
I dag er det 60 km/t
forbi stedet, og veivese-
net har foreslått 40
km/t i en avstand på
120 meter. Kommunen
mener imidlertid at av-
standen med denne
fartsgrensen må bli
større, men det mener
veivesenet vil forringe
bilistenes forståelse for
at farten settes ned.

MARNARDAL

Setter ned 
farten

Administrasjonen i Birkenes
går inn for å nedklassifisere
den kommunale veien til Vass-
botn gård ved Ogge. Veien er
750 meter lang. Saken har vært
oppe tidligere, men da ble det
hevdet at veien burde oppret-
tholdes som kommunal på
grunn av allmennhetens ad-
gang til Ogge. I enden av veien
er det imidlertid ikke lagt til
rette for parkering, og de fleste
vil oppfatte området som priv-
at. Da tjenesteutvalget nylig
skulle behandle saken, ble den
utsatt. 

BIRKENES

Gjør vei mot 
Ogge privat?

ARENDAL
– Jeg må ta en time-out nå, sva-
rer Thomassen på spørsmål om
en kommentar utenfor kontoret
til fylkesmann Øystein Djupe-
dal.

De to måtte ha en prat på to-
mannshånd etter at det to timer
lange møtet mellom Lillesand
kommune og fylkesmannens
stab var over. Thomassen var ty-
delig opprørt da han forlot Dju-
pedal i korridoren.

– Jeg forstår at Arne Thomas-
sen er lei seg. Jeg er lei meg jeg
også, for at kommunikasjonen
tydeligvis ikke har vært god
nok, sier fylkesmannen i Aust-
Agder.

STOPPET PLAN. Bakgrunnen
for møtet var Lillesand kommu-
nes storslåtte utbyggingsplan
for en ny drabantby på Flørenes.
Kommunen hadde planlagt opp
til 2300 boenheter i området.
Fylkesmannens miljøvernavde-
ling satte imidlertid en stopper
for de mest attraktive utbyg-
gingstomtene med hele seks
innsigelser sin høringsuttalelse.

Tilbakemeldingen fra fylkes-
mannen slo ned som lyn fra klar
himmel blant politikerne i Lille-
sand, som hadde hatt inntrykk
av at fylkesmannen var positiv
til utbyggingen.

På Djupedals kontor i Arendal
skulle kommunen og fylkes-
mannen snakke ut om hva som
gikk galt i kommunikasjonen
underveis i den kostbare og fem
år lange planprosessen. – Det
var et godt og informativt møte,
men det var høy temperatur,
sier Djupedal.

SPØRSMÅLSTEGN. Arbeider-
parti-representant Leif Vagle i
Lillesand bystyre er ikke like
fornøyd med informasjonen i
møtet.

– Det er tydelig at man har
hatt helt forskjellig virkelig-
hetsoppfatning her. Hvordan
dialogen med fylkesmannen har
vært er fortsatt et stort spørsmål
for meg, sier Vagle.

Et par timer etter møtet har
Thomassen roet seg og er villig
til å dele sine inntrykk.

– Jeg ble forbannet og trengte
å samle tankene litt, sier ordfø-
reren.

Fylkesmannen skal ha uttrykt
at de trenger helhetlige planer,

før de kan ta stilling til konse-
kvensene av dem.

Det var en av grunnene til at
det kokte over for lillesandsord-
føreren.

– Hvis jeg ser en som har
tenkt å kjøre i fylla, kan ikke jeg
vente til han har gjort det før jeg
sier ifra, sier Thomassen.

ADVARTE KOMMUNEN. Djupe-
dal mener imidlertid at fylkes-
mannen har advart mot utbyg-
ging i konfliktfylte områder og
aldri har gitt noen form for for-
håndsgodkjenning til Flørenes-
planen.

– Det er ikke tvil om at miljø-
vernavdelingen har gitt signaler
underveis om at man må være
restriktive i forbindelse med ut-
bygging i strandsonen og i vikti-
ge naturområder, sier Djupedal.

Formannskapet i Lillesand
har også bedt rådmannen i kom-
munen om å redegjøre for hvor-
dan administrasjonen har job-
bet og kommunisert underveis i
planarbeidet. Dette er ennå ikke
lagt fram for politikerne.

Både kommunen og fylkes-
mannen ble i møtet enige om å
gjennomgå sine rutiner i for-
hold til dialog underveis i lig-
nende prosesser.

Tekst: Hans Jacob Brekke
hans.jacob.brekke@fvn.no – 38 11 31 82

Opprørt etter møte
med Djupedal
Lillesandsordfører
Arne Thomassen for-
lot fylkeshuset i
Arendal i sinne etter
et oppklaringsmøte
om prosessen rundt
Flørenesplanen.

GOD TONE: En smilende Arne Thomassen tok på seg jobben som kaffeskjenker før møtet. I etterkant var han langt
mer irritert. FOTO: HANS JACOB BREKKE

UENIGE: Arne Thomassen (t.v) og Øystein Djupedal har ikke samme versjon
av hva som er signalisert fra fylkesmannen rundt Flørenesplanen. 
FOTO: HANS JACOB BREKKE

FAKSIMILE: Fædrelandsvennen
30. september.


