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Rådmannen har lagt frem forslag til sparetil-
tak. Når 13,5 millioner skal kuttes er det ikke
til å komme fra at tjenestetilbudet vil bli påvir-
ket. Og for pårørende til barn med krav på spe-
sialundervisning og eller godt voksne med de-
mens vil naturlig nok de foreslåtte kuttforsla-
gene virke dramatiske. Det vitner også om noe
dårlig planlegging å bygge en ny sykehjemsav-
deling for å la denne stå tom.

Den politiske behandlingen av kuttforslagene
gjenstår og vi må si at vi er spent på hvordan
den vil barke i vei. Er alt ferdigtygd i hemme-
lige, lukkede møter, eller får vi en politisk de-
batt som gjenspeiler de ulike politiske priori-
teringene til partiene? 

Når en ser på listen over kuttforslag og de mu-
lige kuttforslag som rådmannen lanserer der-
som eiendomsskatten må kuttes, så vil vi tro at
mulighetene til å foreta politiske prioritering-
er bør være rikelig tilstede. En kan for eksem-
pel spørre seg selv om det er viktigere med of-
fentlig filmfremvisning for et beskjedent pu-
blikum enn det er med spesialundervisning i
skolen eller Polen-turene for ungdomsskolee-
levene? 

Politikk er å velge noe fremfor noe annet, og
budsjettforslaget inviterer til å sette gode til-
tak opp mot hverandre. Budsjettkutt er aldri
morsomme, men vi håper og tror at politiker-
ne gjennomfører en grundig prosess og ikke
per automatikk godtar alle de kutt som råd-
mannen har lansert.

Prioriteringer

Tjenesteutvalget i Birkenes skal på sitt neste
møte ta stilling til om politikerne skal blande
seg inn i rådmannens administrative vedtak
om barnehagetomt i Herefoss eller ikke. Det
synes vi politikerne absolutt skal gjøre.

Med en politisk prosess omkring tomtevalget
risikerer man at barnehagen i Herefoss blir
forsinket med en måned eller to. Men dette er
en barnehage som skal drives i et evighetens
perspektiv. Da er en optimal plassering vikti-
gere enn om barnehagen blir ferdigstilt til 1.
august eller 1. oktober. Vi håper Birkenes-poli-
tikerne ikke gir etter for lettvint tidspress og
mener det må være rikelig med tid til å skaffe
akseptable, midlertidige løsninger høsten 2011
dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

Ta saken

● Det bygges og bygges, og det siste
og etterlengtede byggverket er ny
ungdomsskole. Skolen blir liggende
på Møglestu, med vakre Møglestu
gård, Vestre Moland kirke og Mø-
glestu videregående skole i nærhe-
ten. Samlet vil disse bygningene
være noe vi i Lillesand kan være
stolte av. Både kulturpersonlighe-
ter, bevaringsmyndigheter, arkitek-
ter og kunstnere har vært med på å
gi sine bidrag til bevaring og este-
tiske utforminger. Gammelt og nytt
i skjønn forening!

Men så skjer det. I dobbelt for-
stand går det trill rundt. Det bygges
rundkjøring! Vi vet at det settes
krav til adkomst og vei, men så da? 

Det ser ut til at selve rundkjøring-
en blir så fin den kan bli, men så
kom det støyskjerming i form av et

gjerde rundt Møglestu videregå-
ende. Flinke arbeidsfolk satte det
opp omtrent over natta, men hvor
var det nå blitt av estetikkens for-
kjempere? Den vakre skolen og kul-
turlandskapet så ut til å bli ødelagt
for all fremtid, og vi som jobber der
følte vi var utsatt for et estetisk
overgrep. Ingen kunne egentlig
svare på hvor avgjørelsene formelt
var fattet, og det var mer nærlig-
gende å godta fremfor å kjempe i
motvind. Det er da vår ordfører
kommer inn fra sidelinjen. Bare ti-
mer etter at vi hadde ringt var han
der, full av saklighet, optimisme og
pågangsmot. Underlig nok var det-
te en utforming heller ikke han
hadde kjennskap til på detaljplan.
Fra befaring gikk ordføreren rett i
byggemøte, og etter kort tid kom

årets gladmelding: «Det meste av
gjerdet skal ned, og det legges en
naturlig vold som erstatning for
plankegjerdet». I løpet av få dager
var det nede, og det blir en løsning
som både kommunens folk, veivese-
net, arkitekten og Møglestu videre-
gående er fornøyde med. Det er ik-
ke engang fristende å spekulere i
hvordan slike estetiske tabber kan
skje. Nå er det bare å glede seg over
at de ansvarlige følger fjellreglene
også om sommeren: «Det er ingen
skam å snu»!

Kjære ordfører: Tusen takk for
ditt engasjement, ditt pågangsmot
og din evne til å lytte. Her har du
igjen vært med på å gi ditt bidrag
inn i fremtiden.

Dag Gulbrandsen
Rektor  Møglestu vgs

Takk til en 
handlingens mann

● Dersom du hører til dem som en-
nå ikke har gjort deg opp en mening
om utbygging av Flørenesområdet,
vil jeg anbefale en tur til Engelshei.

Engelshei ved Kalvell var et used-
vanlig flott område for boliger. Her
var variert skog med vakre og stol-
te trær, knauser og små dalsøkk, en
fin underskog, samt en strålende
utsikt. Altså, Engelshei hadde alle
forutsetninger for å bli et område
med englesus.

Men den gang ei. Snarere tvert
om. Stedet ser nå ut som et øvelses-
område for artilleriet. Hvert tre og
hver busk er borte, knauser og søkk
fjernet. Enorme steinmasser er
sprengt ut, stein som ventelig skal
bli fremmedlegemer i form av styg-
ge og unaturlige gigantmurer. I til-
legg ser vår Herre ut til å ha kastet
terning med de hittil oppførte hu-
sene, overdimensjonerte og ofte
med store, påklistra verandaer, til-
feldig landet og ikke sett i sammen-
heng med hverandre, og, øverst i
området, bygninger som bryter lin-
jen mellom landskap og himmel.
Totalt fremstår feltet i dag som en
hån mot alt som er vakkert.

Kan våre lokale politikere gjøre
noe med dette? Vi er jo heldigvis
nøye med hva som kan tillates i ek-
sisterende områder enten det gjel-

der tilbygg på huset eller en utvi-
delse av brygga. Det blir derfor
paradoksalt at det er fritt fram for
utbygger i nye boligområder. Her
skal mange familier bo og barn leke
i generasjoner fremover. Kan ikke

våre folkevalgte vedta retningslin-
jer slik at utbygger må ta hensyn til
verdier utover de rent profittstyr-
te?

Tore Bentzen

OM FLØRENES: Tore Bentzen.

Mareritt i 
månelandskap

MENINGER:

● Nå får nok Nettbuss med seg
fylkespolitikerne og klarer å få
lagt ned busstilbud på traseer
hvor folk bor, og som i utgangs-
punktet skulle bruke buss, men
allikevel ikke bruker den.

Mange årsaker til at folk er
sluttet å bruke bussen langs Rv
420 mellom Grimstad og Kris-
tiansand.

På dagtid kjører
1: Alle busser kjører om Holvi-
ka
2: Alle busser kjører om Hom-
borsund
3: Alle busser kjører Møglestu
og Lofthus
4: Ingen lokalbuss stopper på
den fine bussholdeplassen i
Gaupemyra. En bussholdeplass
til mange millioner ligger nes-
ten ubrukt, KUN Oslo bussene
stopper der. Sløsing med folks

skattepenger.
5: Alle busser stopper på Rona
hvor passasjerene må gå av og
vente på buss videre til Kris-
tiansand. Det samme må folk
gjøre når de kommer fra Kris-
tiansand. Ta en egen buss der-
fra, så bytte på Rona. Hvem har
lyst til å stå på Rona en kald vin-
terkveld, kanskje med snøfokk
eller i øs pøs regnvær og vente
på en buss som kommer øst fra
og som snur på Rona. Kanskje
har folk med «pakkenelliker»
og må lesse disse av og lesse de
på neste buss. Jeg tviler på sjå-
føren er så mye til hjelp.
Dette er spekulasjon fra Nett-
buss sin side. De har fått «pa-
nikk» med å kjøre traseer hvor
folk bor, derfor satser de på å
legge opp til å gjøre det veldig
vanskelig for folk, slik at en ik-

ke gidder å ta bussen, og da har
Nettbuss en veldig god grunn til
å si: «Folk bruker ikke bussen,
passasjertallet har gått ned på
rv420, så vi legger ned bussene
på den strekningen»
Hva med kveldsbussene, og søn-
dagsbussene som går hele Rv
420? Er ikke det heller grunnlag
for å kjøre? Jeg ber om en
sammenligning fra den tida E18
lå der Rv. 420 ligger i dag.
Nettbuss burde gå åpent ut med
passasjergrunnlaget på alle
områder de kjøre så vi kunne se
hva de drev med. Dette etterly-
ser jeg med store bokstaver.
Skal de legge ned bussen på Rv.
420 fra Grimstad til Kristian-
sand på grunnlag av passasjer-
antallet, er det kanskje også
mulig at også andre traseer og
steder også må sees på og legges

ned. Ellers smaker det FOR-
SKJELLSBEHANDLING av
områder som Nettbuss kjører.
Sier ikke lovverket noe om for-
skjellsbehandling da? Forvalt-
ningsloven, er det en lov som
heter, og den kan anvendes i
dette tilfelle.
Er det umulig for Nettbuss å
legge opp til å kjøre HVER time
på rv.420 og nå også hver time
på E18? Er det så veldig vanske-
lig å få til?
Kan det virkelig være lønnsomt
å kjøre E 18 med tomme busser.
Jeg har tatt stikkprøver på ru-
tebilstasjonen i Grimstad at
busser fra Arendal har kommet
inn med NULL passasjerer, og
reist videre til Kristiansand
med NULL passasjerer. Det
samme har skjedd på flere av
avgangene fra Kristiansand

mot Arendal. Kan dette være
lønnsomt? 
Nettbuss må dele opp traseer og
ikke kjøre alle områder med en
og samme buss.
Vi har fått en Fylkesmann som
er ekstremt opptatt av miljø-
vern, noen av hans politikere
fra samme parti sitter i fylkes-
utvalget. Er disse folkene be-
kvem med at busser legges ned
og personbilen overtar mer og
mer langs veien, eller er det
bare i munnen de har det når de
er så opptatt med miljøvern.
Jeg bare spør, og med god
grunn.

Gunnar Arntsen

Spekulasjon i busstilbudet på riksvei 420

Administrasjonen fore-
slår å bygge tre midler-
tidige boliger og sju
kommunale utleieboli-
ger med heldøgnsbe-
manning i Kroksteinå-
sen. Boliger for psykisk
utviklingshemmede
som var planlagt der
foreslås på Nordgården.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Bystyret skal igjen ta stilling
til forslag om boliger til bereg-
net på personer med rus og psy-
kiatriproblematikk. Løsningen

som nå foreslås ligner i stor
grad på det forslaget Frp-repre-
sentant Elisabeth Egeland lan-
serte da bystyret sist diskuterte
saken.

Ni alternativer
Administrasjonen fikk i bysty-
ret kritikk for manglende infor-
masjon om alternativer til Nord-
gården. I følge sakspapirene er
det denne gangen gjenomgått 14
alternativer til Nordgården in-
kludert en vurdering av mulig-
heten for kjøp av ulike private
eiendommer som er aktuelle for
salg. Det mest forutsigbare vur-
deres imidlertid å være kommu-
nalt eide tomter, og i saksutred-
ningen er ni alternativer vur-
dert spesielt.
Det er:
● Kroksteinåsen 3

● Statoiltomta
● Dovreområdet; Myra
● Murbygningen på Husmor-
skolen
● Luntevik
● Stykkene
● Kaldvell
● Vallesverdmyra
● Storemyr

Av disse mener administra-
sjonen at Kroksteinåsen skiller
seg positivt ut og er det som man
anbefaler å gå videre med.

Bytte
Tomtene som nå anbefales som
kommunale boliger var opp-
rinnelig tenkt som utleieboliger
for psykisk utviklingshemme-
de, men habiliteringstjenesten
og pårørende til de tiltenkte bru-
kerne er ikke negative til et slikt
bytte så sant det ikke fører til en

forsinkelse av utbyggingspro-
sjektet.

En av kommunens arkitekter
har sett på de kommunale tom-
tene i Kroksteinåsen og vurde-
rer at begge tomtene vil være eg-
net for etablering av boliger til
påtenkt brukergruppe. Arkitek-
tene må lage nye løsninger, men
det er ifølge sakspapirene fullt
mulig å overføre de trygghets-
skapende og terapeutiske behov
som lå til grunn for skissene til-
tenkt bygging ved Nordgården.
En utbygging i Kroksteinåsen
vurderes å ha den samme kost-
nadsrammen som for Nordgår-
den, og det vurderes at kostna-
dene til riving av bygninger på
Nordgården omtrent vil tilsvare
kostnadene til opparbeidelse av
tomt i Kroksteinåsen 3.

– Å plassere bemannede boli-
ger for gruppen rus/psykiatri i

et boligområde, kan gi utfor-
dringer i forhold til naboer. På
den andre siden vil det kunne gi
positive effekter i form av sosial
kontroll og muligheter for inte-
grering. At Kroksteinåsen 3 en-
da ikke er etablert, gir mulighe-
ter til å plassere bygningsmas-
sen på en hensiktsmessig måte i
forhold til barnehage og andre
boliger, skriver rådgiver Hilde
Tørring Enoksen i sin saksut-
redning til bystyret, hvor det
legges vekt på at en forsvarlig
bemanning vil kunne forebygge
uønsket besøk og bidra til økt
trygghet.

Bemanning
I tillegg til forslag om utbygging
anbefales det i forslaget å leie en
fjerde midlertidig bolig på egnet
sted. Administrasjonen har vur-
dert en mindre omfattende byg-

ging, men opprettholder sitt for-
slag og advarer politikerne mot
å bygge færre boliger enn det
faktiske behovet tilsier. Det vil
ifølge vurderingen føre til at de
midlertidige boligene i større
grad blir benyttet som fast bopel
på personer med behov for be-
mannet bolig.

Etter å ha drøftet bemanning-
en på nytt og sett på erfaringer
fra andre kommuner, foreslår
administrasjonen døgbeman-
ning med to ansatte på hvert
skift. En av nattevaktene kan
være hvilende. De årlige lønns-
kostnadene er beregnet til å ut-
gjøre 5.372.800 kroner.

Grovkalkylen for prosjektet
viser at byggekostnadene vil
være rundt 15 millioner kroner,
hvorav en million til forprosjek-
tet.

BYTTER: Administrasjonen har forlatt forslaget om bemannede kommunale boliger på Nordgården. Nå foreslås det et bytte slik at boligene for
rus/psykiatri kommer i Kroksteinåsen, mens det på Nordgården bygges boliger for psykisk utviklingshemmede.

Døgnbemannede boliger
flyttes til Kroksteinåsen

❞
Bemannede
boliger i et
boligområde kan gi
utfordringer

HILDE TØRRING ENOKSEN




