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Lørdag 2 .oktober fyller verdens
beste storebror, 
OOlliivveerr  LLaannggffeellddtt  MMiikkkkeellsseenn,,  10 år! 
Gratulerer med dagen fra mamma,
pappa, Ida og Filip.  

DDaavviidd  NNyyssttøøll  SSøøhhaaggeenn  
fyller 3 år den 1. oktober.
Gratulerer med dagen lille sjamør.
Vi er veldig glad i deg.
Hilsen mamma, pappa 
og storebror.

Vår tøffe skolegutt, 
HHaallffddaann  GGjjeevvddeellii  JJøørrggeennsseenn,,  
fyller 6 år idag!! Mange gode
klemmer og gratulasjoner til deg
fra storesøster Kari, mamma og
pappa.

Store prinsesse, 
SSaarraahh  KKnnuuttsseenn  ØØvvrreettvveeiitt,,  
ble 6 år på Mallorca 20. septem-
ber. I dag skal dagen feires sam-
men med jentene i klassen. Håper
dagen din blir fin!? Vi elsker deg! 
Klem fra mamma, pappa, Selma,
Sean, Sussi og Pingrid Blåklokka.  

Vår kule fotballgutt, 
MMaatthhiiaass  NNiillsseenn,,  
fyller 10 år i dag. 
Vi gratulerer så mye med jubileet!
Klem fra Marius, Morten, 
mamma, pappa 
og resten av slekta. 

Hipp hurra for 
CCaassppeerr  HHeellllaanndd
som fyller 9 år 3. oktober. 
Håper du får en fin dag.
Hilsen fra Tonje, Susanne, tante Siv
og onkel Arne.

En stor gratulasjon til redaktø-
ren på Radio L, SSoollvveeiigg  HHeellddaall,,
som blir 60 år 1. oktober. 
Hilsenen kommer fra en gjeng
av trofaste lyttere gjennom
mange år. Stå på, vi setter stor
pris på alt du gir oss gjennom
dine mange sendinger.

Huhu. Den 3. oktober har Marit og Torfinn Brovig 40 års bryllupsdag. Vi gra-
tulere munkemor og munkefar med den store dagen, dere er fantastiske og
vi er utrolig glade i dere. Tusen klemmer fra alle 10 barnebarn. Kenneth, Ida,
Magnus, Noah, Aurora, Julia, Mathias, Lukas, Mina, Kristian. 

HHaallddiirr kom til verden onsdag 8.
september. 
Lykkelige foreldre er Tone 
Colbjørnsen og Rolf Conrad, 
Oslo.  

Verdens beste morfar, pappa,
svigerfar og ektemann, NNiillss
GGrrøønnnn, Lillesand, fyller 60 år 3.
oktober. Vi er veldig glad i dag,
og gratulerer så hjertelig med
dagen! Jubilanten feires på da-
gen, etter kl 16.00, med åpent
hus, gode ord og glade smil!  

Nå kan vi lade opp til 60 kanon-
skudd og flotte raketter for deg
ÅÅssee  FFoossssllii! Du er virkelig en vak-
ker kone, en vidunderlig mam-
ma, en over evne hjelpsom svi-
germor, en leken «Super Fa-
ma», en omsorgsfull datter og
så mye mye mer. 
Vi benytter anledningen til å si
at «Mi e’ så gla i deh» 
Mange gode gratulasjons-
klemmer fra «dine».

Farmor, IInnggeerr  BBrriitt  VVoollllaann fyller
70 år lørdag 2. oktober. Andre-
as jr. og Marius gratulerer og
gleder seg til festen. Det gjør
resten av familien også! 

Lillesand Folkeboksamling
har nylig erhvervet 110 nye
bind, baade fag- og skjønnlitte-
ratur.
For tiden holder man paa med
aa katalogisere biblioteket efter
et helt nytt system. Alt ialt raa-
der man over et rikholdig bokut-
valg som fortjener aa bli lest
mer enn tilfellet er.

Fra sjøen
Man finner i disse dager adskil-
lig drivgods i sjøen utenfor her.
Planker, kork og tomflasker m.v.
Det meste kan være rester av en
dekkslast. Flere smaabaater
berger fra en halv til en hel tylft
pr. baat.

La mannen ifred!
Det gaar en gammel særling om-
kring i byen. Han ser ikke ut ak-
kurat som vi andre, og han taler
heller ikke likedan. Han er i det
hele tatt litt underlig. .Kanskje
er det dette som gjør at han sta-
dig forfølges av forvorpne gut-
tunger som som roper og her-
mer efter ham. Det er en stor
skam at noe slikt skal gaa for seg
uten at noen legger to pinner i
kors. Foreldre og lærere bør ta
fatt i guttungene saa mannen
kan faa gaa ifred. Han burde for-
øvrig helst være paa landet.

Anders Lange holdt foredrag
paa Tingsalen onsdag for gan-
ske godt hus.
Som den smarte taktikker han
er, hadde han denne gang lagt
sitt foredrag an i en forholdsvis
rolig tone som syntes aa virke
besnærende. Foredraget var ve-
sentlig viet arbeiderpartiets
stortalende agitasjon foran val-
gene og innfrielsen av løftene
nu, og her sparte han ikke paa
skytset..

Nye bilførere
Den bilsakkyndige for Aust-Ag-
der, kaptein Hektoen, var i byen
igaar for aa foreta kontroll av
motorvogner og utstede nye bil-
førerkort. 6 nye chauffører fikk
ustedet certifikat og en fornyet.

Kunngjørelser

Stor fest på Tingsalen, for med-
lemmer med bekjente 5. oktober
kl. 1/2 8.Forskjellig underhold-
ning. God musikk. Entre 0,75.
Arbeiderlagets Kv. gruppe.

V. Moland
Til ombygging av en bro på Bjel-
landsveien skal uttas cirka 40
kubikkmeter sten, skikket til
muring av brokarene.
Anbud herpå innsendes til for-
mannskapet, adresse Herred-
kassererkontoret, innen 7 ds. V.
Moland forannskap. D. Svend-
sen, ordfører.

Ertesuppe hver onsdag og tors-
dag, også til avhentning. Tele-
fon 53. M. Nicolaisens café.

En kjole, tapt mellom Drangs-
holt og Håbesland. Henv, Tellef
Håbesland.

2 a 3 potetpillere får arbeid
hos Ole Songe.

Prima slaggfrie koks, huskull
og smiekull. Kokkenes handels-
foretning

Den lokale Ap-ledelsen
er kritisk til ordfører
Arne Thomassen kraf-
tige utfall mot adminis-
trasjon og konsulenter i
kjølvannet av fylkes-
mannens innsigelser til
Flørenes-planen.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Det er alt for tidlig å komme
med slik krass kritikk. Nå må vi
først få avklart hva som faktisk
har skjedd, før vi begynner å
fordele skyld, sier Åshild Mart-
inussen og Leif Vagle. De to re-
presenterer Arbeiderpartiet i
henholdsvis formannskap og
planutvalg.

– I likhet med ordføreren er
vi sjokkert over fylkesmannens
innsigelser i Flørenes-saken. Vi
mener mye av det som nå kom-
mer frem er ting som burde
vært avklart i forbindelse med
oppstartsmeldingen. Men vi
mener det er feil å konkludere
med at noen i administrasjonen
har gjort en dårlig jobb, i alle
fall på det nåværende tids-
punkt, sier Leif Vagle og
minner om at politikerne også
har et arbeidsgiveransvar. Han
har forståelse for at ordføreren
var opprørt over høringsutta-
lelsen fra fylkesmannen, men
reagerer på at han to dager se-
nere fortsatt står for sin kritikk.

– Vi i Arbeiderpartiet føler be-
hov for å presisere at vi ikke stil-
ler oss bak denne kritikken, som
etter vår mening også bryter med

den gode tonen det har vært
mellom politikere og ansatte i
kommunen, sier Vagle og får støt-
te av Åshild Martinussen, som
stiller seg bak ønsket om en dialog
med fylkesmannen om prosessen.

– Det er betimelig å stille no-
en spørsmål i kjølvannet av den-
ne prosessen, som har vært bå-
de dyr og tidkrevende. Men la
oss få svarene før vi konklude-
rer, sier Martinussen, som like-

vel ikke helt klarer å skjule sin
skepsis til fylkesmannens hånd-
tering, både i forhold til at var-
sel om innsigelse kom i siste
runde og i forhold til det faktis-
ke innholdet i innsigelse.

– Akkurat nå er prosessen
viktigere enn innholdet, men
jeg ser jo at vi har en kjempeut-
fordring i Lillesand. Vi er en
kystkommune, og det vil alltid
være konflikter av noen slag. Vi

risikerer at vi ikke får til noe
som helst, frykter Martinussen
og legger til at det er synd der-
som fylkesmannens linje betyr
at det ikke skal være mulig for
flere å bo nær kysten.

– Skal vi utvikle oss til en by
langs en veistripe og skal alle
tvinges til å bo inne i landet, så
mister Lillesand noe av sitt for-
trinn, mener Martinussen, som
understreker at hun prater på

generelt grunnlag og presiserer
at det i forhold til Flørenes-ut-
byggingen er sterkt delte me-
ninger i Arbeiderpartiet.

– Nå får vi en skikkelig utfor-
dring. Det er ikke gjort i en
håndvending å finne andre ut-
byggingsområder, sier Vagle,
som vil avvente drøftinger med
fylkesmannen før han konklu-
derer i forhold til Flørenes-pla-
nen.

KRITISK: Åshild Martinussen og Leif Vagle mener ordføreren konkluderer for tidlig. 

Reagerer på ordføreren 

Ordfører Arne Thomas-
sen ber om et møte med
fylkesmann Øystein
Djupedal. Bakgrunnen
er den overraskende
snuoperasjonen i Flø-
renes-saken.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Mandag ble ordfører Arne
Thomassen kjent med de krafti-
ge innsigelsene til kommune-
delplanen for Flørenes. Fylkes-
mannen fremmer hele seks inn-
sigelser og forlanger at antall
boliger må halveres.
Nå ber ordføreren om et snarlig
møte med fylkesmann Øystein
Djupedal og miljøvernavdeling-
en der formannskapet, råd-
mann og teknisk sjef fra Lille-
sand kommune også deltar.
Arne Thomassen skriver i e-
post til Djupedal at en ønsker å
drøfte prosessen rundt kommu-
nedelplaner og kommunepla-
ner.
– De fleste av oss har hatt inn-
trykk av at det er gode prosesser
rundt slike viktige planer, men
så ser vi at når uttalelsene fra
Fylkesmannen kommer, så er
det helt andre synspunkter. Det-
te gjelder både plan for småbåt-
havner og Flørenesplanen, skri-
ver ordføreren.
Thomassen legger vekt på at po-
litikerne er opptatt av det over-

ordnede aspektet, nemlig at
kommunene bruker store peng-
esummer på planer og prosses-
ser som senere blir stoppet av
Fylkesmannen og andre med
innsigelsesmuligheter.
Ordføreren ber om at møtet hol-
des i løpet av de neste to ukene.

Fylkesmann Øystein Djupedal
kommer i sitt svar med forslag
til ulike datoer for møte, men
han ser det ikke som naturlig at
hele formannskapet deltar, kun
politisk og administrativ le-
delse.

MØTE: Ordfører Arne Thomassen vil ha et møte med fylkesmann Øystein
Djupedal for å drøfte planprosesser (arkivfoto). 

Vil ha møte med Djupedal
Et samlet formannskap
stiller en rekke spørs-
mål om prosessen rundt
Flørenes-planen, blant
annet om hva slags dia-
log det har vært mellom
Fylkesmannen, admi-
nistrasjonen og konsu-
lentene som har vært
brukt i saken.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Tirsdag møttes formannska-
pet til en drøfting av Fylkesman-
nens mange innsigelser til kom-
munedelplanen for Flørenes.
Det ble vedtatt en uttalelse som
er sendt rådmann Jan Henning
Windegaard.

Uansett politisk ståsted og
syn på utbygging av Flørenes-
området, er de fleste av for-
mannskapets medlemmer for-
undret over det som oppfattes
som en snuoperasjon fra Fylkes-
mannen. Politikernes inntrykk
er at det har vært dialog med
Fylkesmannen under utarbei-
delsen av planen. Følgende
spørsmål stilles:

● Hva slags dialog har det
vært mellom kommunens saks-
behandlere og Fylkesmannen i
prosessen helt siden Fylkes-
mannen gjennom en henven-
delse til bystyret bad om at kom-

munen utarbeidet en kommune-
delplan for hele halvøya?

● Hvilke signaler har Fylkes-
mannen gitt underveis i forhold
til utbyggingen?

- Her pekes det på at politiker-
ne i møte med administrasjonen
er blitt orientert om besøk av
Fylkesmannens miljøvernavde-
ling for å drøfte blant annet Kvi-
vikodden

● Har Fylkesmannen på noe
tidspunkt signalisert at kursen
er feil i forhold til nasjonale ret-
ningslinjer?

Tirsdag presenterte Lille-
sands-Posten uttalelsen fra Fyl-
kesmannen om Flørenes-pla-
nen. De fleste av byggefeltene
må tas ut av planen. Det samme
gjelder småbåthavnene og ad-
komstveien.

Formannskapet spør også om
konsulentenes rolle:

● Hvilket inntrykk har kon-
sulentene av Fylkesmannens
signaler?

● Hva slags dialog har det
vært mellom Fylkesmannen,
administrasjonen og konsulen-
tene?

● Har konsulentene et økono-
misk ansvar for en plan som får
så klar kritikk som vi ser i den-
ne saken?

Formannskapet ber om et
snarlig svar på spørsmålene for-
di Flørenes-planen er en sak
som har stor betydning for hele
lokalsamfunnet.

Politikerne spør om 
Flørenes-prosess
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«Det er lettere for en kamel å gå
gjennom et nåløye enn for en rik å
komme inn i Guds rike.»

Markus 10, 25

På søndag bryter det på dypt vann i kir-
kene. Det skal refereres fra en samtale
som fikk et ganske oppsiktsvekkende
forløp. De som stod rundt da det skjed-
de, ble sjokkert. Det kan vi også bli,
hvis vi virkelig tar det inn over oss.

Det handler om en rik og vellykket
ung mann. Etter samtidens målestokk
var han nærmest prototypen på et vel-
signet menneske. Han var rik, han fulg-
te loven og han søkte det evige liv. Også
Jesus så den unge manns positive po-
tensial. I samtalens løp får vi vite at Je-
sus fikk ham kjær og gjerne ville ha
ham som disippel. Men det betydde ik-

ke at Jesus klappet ham på skulderen
og sa: Unge mann, med deg er alt greit.
I stedet sa Jesus til ham: «Én ting
mangler du: Gå bort og selg alt du eier,
og gi det til de fattige. Da skal du få en

skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 
Dette kravet ble for sterk kost for den

unge mann. Han ble nedslått og gikk
bedrøvet bort, for han eide mye. Så
langt vi kan se, er han den eneste som
kalles til å bli Jesu disippel, og som sva-
rer med å gå bort. Ettertidens kristen-
het har stort sett dømt ham for å sitte
fast i sin rikdom.

Da den unge mann var gått, fortsatte
samtalen uten ham. Jesus så seg om-
kring og sa til disiplene: «Hvor vanske-
lig det blir for dem som eier mye, å
komme inn i Guds rike.»  Jesus sa også:
«... Det er lettere for en kamel å gå
gjennom et nåløye enn for en rik å kom-
me inn i Guds rike.» Men for disiplene
ble det ikke lettere etter at Jesus hadde
gitt sine utdypende forklaringer. Tvert
om. Da ble de enda mer forskrekket og

sa til hverandre: «Hvem kan da bli
frelst?»

Vi kan også kjenne oss utfordret til å
delta i etterspillet til Jesu samtale med
den unge mann. I våre dager sier vi
gjerne at politikk er det muliges kunst.
Men hva med religionen? Burde ikke
den også være det muliges kunst? Hva
skal vi med en religion som i praksis er
helt umulig? Kunne ikke Jesus ha lagt
listen litt lavere og sagt: halvdelen, el-
ler to tredjedeler av alt du eier skal du
gi til de fattige, kom så og følg meg?
Kanskje det da hadde gått bedre for den
rike unge mannen.

Gjennom tidene er det gjort mange
vakre forsøk på å gjøre Jesu ord mer
spiselige. Spørsmålet om hvor allment
og bokstavelig fattigdomsidealet er å
forstå, har fulgt kristendommen helt
fra begynnelsen av. Allerede de yngste
tekstvitnene til denne teksten tar litt
av brodden. Her heter det: «Barn, hvor
vanskelig det er for den som stoler på
sin rikdom, å komme inn i Guds rike. «

Det betyr at en kristen gjerne kan væ-
re rik, men ikke forankre sin trygghet
i rikdommen. Kamelen og nåløyet fin-
nes det også en tilforlatelig tolkning av.
Det tenkes da på en spesiell port inn til
Jerusalem som var så trang at kame-
lene måtte losses av og krabbe for å
komme gjennom, men på den andre si-
den kunne det samme godset lastes på
kamelen igjen. Andre fortolkere vil ik-
ke vite av noen av disse tilpasningene.
Poenget ligger i det siste verset, sier
de: «For mennesker er det umulig, men
ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» I
denne tolkningen blir den materielle
rikdommen egentlig uinteressant. En-
ten en er rik eller fattig, så er frelsen
alltid Guds verk.

Det kan bli spennende å høre hvil-
ken tolkning som kommer fra preke-
stolen på søndag. I forkant kan dette
være et nyttig testspørsmål: Er det noe
jeg selv sitter fast i? 

Leif Møller-Stray

Sitter vi fast i noe?

Helse- og sosialsektoren
i Kristiansand kommu-
ne fraråder i utgangs-
punktet etablering av
hundepensjonat på
Flakk på Birkeland.
Bjeffing som høres over
lange avstander vil væ-
re til for stor sjenanse
for naboene.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Ole Gunnar Brovig ønsker å
starte Flakkefossen Kennel og
Hundepensjonat på Flakk. An-
legget med plass til 12 hunder
står klart, men Brovig har fått
en kronglete start. Naboene har
i ettertid protestert på tiltaket,
blant annet på grunn av frykt
for støy. Fordi kommunelege
Georg Rigadis er nabo til hunde-
pensjonatet og dermed inhabil,
er saken sendt videre til helse-
og sosialsektoren i Kristian-
sand kommune for uttalelse.

Gode driftsrutiner
Kommuneoverlege Vegard Vige
og avdelingsingeniør Are Ve-
gusdal konkluderer med at mil-
jørettet helsevern i utgangs-
punktet ikke tilrår etablering
av hundepensjonat der det er
naboer i nærheten fordi bjeffing
kan høres over stor avstand og
være til betydelig sjenanse selv
ved lavt lydnivå. Men videre i
konklusjonen står det:

– Det virker sannsynlig at ri-
siko for støy fra hundepensjonat
kan reduseres dersom virksom-
heten har gode driftsrutiner og
hensiktsmessig oppbygning.
Dersom Birkenes kommune vel-
ger å åpne opp for drift, anbefa-
ler vi at det kreves at virksomhe-
ten fremlegger skriftlige drifts-
rutiner og beskrivelse av tiltak
som virksomheten har og vil
iverksette for å sikre «stille»
drift.

Helse- og sosialsektoren skis-
serer at et alternativ kan være å
åpne opp for tidsavgrenset prø-
vedrift av anlegget med tilhø-
rende løpende kartlegging av
driften med tanke på støy og an-

dre hendelser som oppstår før
en en eventuell permanent
driftstillatelse gis.

Befaring
Representanter fra helse- og so-
sialsektoren var på befaring hos
Ole Gunnar Brovig 8. septem-
ber. Da var det bare tre hunder
på eiendommen og en hund inne
i huset. Under befaringen av an-
legget var representantene også
rundt i området. Ved krysset
inn til skytebanen kunne en hø-
re hundene som bjeffet. Ved bo-
ligene lenger oppe i lia kunne en
ikke høre bjeffing, men i utta-
lelsen står det at det er usikkert
om hundene bjeffet på dette tids-
punktet. Det blåste forøvrig
kraftig på befaringsdagen.

Birkenes kommune påla Ole
Gunnar Brovig å foreta en støy-

måling. Rasmussen Auto har ut-
ført støymålingen. Da var det
fem hunder tilstede, og det var en
vindstille dag. Disse målingene
ble utført som punktmålinger.

– Målingene viser at man kan
registrere hundebjeffing ved
krysset inn til skytebanen. Det
finnes ikke egne støygrenser for
lyder fra dyr. Skal man snakke
om grenseverdier, så kan det
være mulig å se på grenseverdi-
er for støy fra skytebane eller
anbefalt grenseverdi for idretts-
anlegg. Grenseverdiene for beg-
ge disse er 60 dB maksimalverdi.
Vi anser likevel ikke grensever-
dier som relevant i denne saken
da hundebjeff er av en oppmerk-
somhetskallende karakter, og
slik sett kan forstyrre selv ved
lavere lydnivå enn dette, står det
i uttalelsen.

Tålegrense
Videre i uttalelsen fra helse- og
sosialsektoren stilles det
spørsmål om hva en må forven-
te å tåle av lyder når en bor i ei
grend som Flakk. Det bor flere
hundeeiere i området, og hun-
deglam er derfor en naturlig
del av lydbildet. Men etable-
ring av  hundepensjonat må
ses på som noe annet enn «van-
lig» hundehold. Det pekes på at
det er forskjell mellom enkelt-
hunder som bjeffer og en virk-
somhet som vil kunne gene-
rere bjeffing/lyder.

– Når hunder plasseres i ken-
nel/hundepensjonat, er det stør-
re mulighet for at de vil bjeffe og
påvirke hverandre til bjeffing si-
den de ikke er i sine hjemlige og
naturlige omgivelser, skriver Vi-
ge og Vegusdal.

I uttalelsen vises det til at eier
av hundepensjonatet har fokus
på problemene knyttet til støy,
og at han har planlagt ut i fra det
med støyskjerming og driftsru-
tiner som følgende: Hundene
skal være inne om natta, hunder
som står og bjeffer vil bli plas-
sert innendørs i sine båser, taket
over innebåsene skal støydem-
pes, når hunder tas ut i felles luf-
tegård vil alltid eieren være der
og det er satt opp støyvegg mot
turstien mot Flakkefossen.

Brovig har sendt resultatene
fra støymålingen til Birkenes
kommune. Han håper på en
snarlig behandling av saken.

Ole Gunnar Brovig fikk i vin-
ter 60.000 kroner i støtte til ken-
nel- og hundepensjonatet fra re-
gionalt næringsfond.

VENTER: Uttalelsen om hundepensjonatet fra helse- og sosialsektoren er kommet. Nå venter Ole Gunnar Brovig på behandling i kommunen (arkivfoto) 

Fraråder hundepensjonat

ORD FOR HELGEN

Med fylkesmannens mange innsigelser ser det
ut til at løpet er kjørt i forhold til en utbygging
av Fløreneshalvøya. I alle fall på veldig mange
år. Det er selvfølgelig en mulighet for kommu-
nen å innlede mekling og eventuelt bringe sa-
ken inn for miljøverndepartementet. Men er-
faringsmessig står den lokale selvbestemmel-
sesretten ikke så høyt i kurs. Ekstraomganger
vil derfor neppe ha mye for seg.

Fylkesmennene har strammet strikken, og vi
har et inntrykk av at fylkesmannen i Aust-Ag-
der er i fremste rekke når det gjelder å følge
opp statlige føringer for arealplanlegging. Det
skal imidlertid ikke utelukkes at strikken er i
ferd med å bli strukket så langt at den står i
fare for å ryke. Og signalene fra den nåvæ-
rende stortingsopposisjonen går i retning av å
redusere fylkesmannens mulighet til å over-
prøve det lokalpolitiske skjønnet. Dersom sta-
dig flere kommuner føler seg overkjørt av
overivrige fylkesmenn, skal en ikke se bort i
fra at det vil komme et visst press fra Kommu-
ne-Norge i forhold til å begrense fylkesmen-
nenes makt.

Selv om vi etter neste stortingsvalg skulle få
en annen regjering, så er det imidlertid langt
fra sikkert at det vil ligge an til en omkamp om
Flørenes. For det første så er det en plan som
det er sterkt delte meninger om lokalt, og for
det andre så må politikerne i kommuneplan-
prosessen nødvendigvis finne frem andre stra-
tegier nå som hovedutbyggingsområdet effek-
tivt er stanset.

Å bygge ut deler av planområdet, slik fylkes-
mannen åpner for, kan også sitte langt inne. Et
hovedpoeng med å lage en omfattende kommu-
nedelplan var behovet for en ny veiløsning. En
kraftig redusert utbygging vil ikke kunne fi-
nansiere en ny vei, og vi konstaterer at fylkes-
mannen også er skeptisk til veiløsningen i pla-
nen. Å bygge flere nye hus uten å gjøre noe
med veien vil vi tro er utenkelig for de fleste
politikerne.

Det er underlig at Flørenes-prosessen har fått
pågå i så lang tid uten at innvendingene fra fyl-
kesmannen er kommet på bordet. Vi registre-
rer at det er delte meninger om prosessen og
behovet for å fordele skyld. Det er imidlertid
lett å forstå politikernes frustrasjon når pla-
nen de har vedtatt og har trodd er i samsvar
med signalene fra overordnede myndigheter,
blir slaktet av fylkesmannen. Det er på sin
plass å gå prosessen etter i sømmene. Det vik-
tigste er ikke å fordele skyld, men å unngå at
kommunen havner i samme situasjon igjen; at
man bruker masse tid og penger på unødven-
dige prosesser.

Flørenes

Gratulerer Høvåg
Jeg var så heldig at jeg fikk invita-
sjon til kulturaften i Høvåg sist lør-
dag og hadde anledning til å stille
opp. Tema for kvelden var «JA, mi
kan!» og temaet gjorde meg ekstra
tent.

Det ble en stor kveld med utstil-
ling av flotte arbeider og en utrolig
flott oppvisning. Sjelden har tre ti-
mer gått så fort som den kvelden.
Konferansieren, som var veldig god,
fortalte at rundt fem hundre men-
nesker hadde på en eller annen må-
te medvirket til kveldens arrange-
ment. Det er imponerende når vi vet
at det bor i overkant av 1900 mennes-
ker i Høvåg, og i tillegg stilte svært
mange publikummere opp. Høvåg er
full av ildsjeler, og denne gang rettes
takken til Hanne, Randi og Marit for
deres utrolige stå på vilje.

Møglestu
Gruppelederne møttes tirsdag for å
diskutere Møglestus fremtid. Det er
politisk vilje til å gjøre et forsøk på å
få en stiftelse etablert under forut-
setning av at den ikke belaster kom-
munen.

Politikerne har stor tro på at fri-
villige lag og foreninger vil stille opp
og sørge for at vi får dette på plass.

Hvis dette ikke skjer er det forstå-
else for at vi må selge eiendommen.
Vi som jobber med dette inviterer til
møte på gamle Møglestu gård 16.
oktober kl 14.00 og håper at mange
møter opp for å delta på dette møtet.
Dette er en stor mulighet og kanskje
den siste for å få sikret gamle Mø-
glestu disponibelt for lag og for-
eninger.

Kommunedelplan
Flørenesplanens fremtid fikk en
overraskende vending mandag. De

fleste politikerne, uavhengig av poli-
tisk mening, ble forundret over at
fylkesmannen, slik vi har oppfattet
det, til de grader gjør helomvending.
Kanskje stor utskiftning i fylkes-
mannens stab er årsaken eller at
presset er blitt for stort.

Uansett hva som skjer videre er
det utrolig viktig at vi har vært
gjennom denne prosessen slik at vi
kan planlegge en god utvikling av
Lillesand.

Arne Thomassen
Ordfører (H)

ORDFØRERENS
HJØRNE: 
Ordfører Arne
Thomassen 
skriver om 
«Ja, mi kan»,
Møglestu 
og Flørenes. 

Kulturaften, Møglestu
og Flørenesplanen

ORDFØRERENS HJØRNE Lillesand kommune




