
– Nå blir ressurssente-
ret i Strandgata et skik-
kelig ressurssenter,
smiler Guri Linn. Hun
har knyttet til seg gitar-
lærer Torfinn Johansen
og danser Bonin Tan.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Guri Linn har drevet Res-
surssenter i Musikk som en-
mannsbedrift i fem år. Nå får
hun Torfinn Johansen og Bonin
Tan med på laget.

– Det er en måte for meg til å
overleve på, samtidig som det er
et skritt på veien for å skape et
kollegium og gjøre Strandgata
10 til et knutepunkt i musikk og
dans, sier Guri Linn, som med
nye undervisningskrefter på la-
get får frigjort tid for eget ved-
kommende samtidig som hun
kan tilby nye og spennende
kurs.

Torfinn Johansen er allerede
i gang med sine gitarkurs, hvor
han underviser to fulle grupper.

– Han er kjempeflink og kan
mye mer om gitar enn det jeg
kan. Dermed kan vi også tilby
litt mer til viderekomne enn tid-
ligere, forteller Linn, som også
er fornøyd med å ha knyttet til
seg Bonin Tan, som opprinnelig
er fra Kambodsja hvor hun var
profesjonell danserinne. Hun
har bodd i Norge i to år.

– Hun var førstedanser ved
det kongelige hoffet der og har
også en karriere innen profesjo-
nell klassisk dans bak seg, så
dette er virkelig en internasjo-

nal kapasitet vi har klart å knyt-
te til oss, sier Linn, som kan for-
telle at den kambodsjanske dan-
serinnen i første omgang skal
tilby kurs i tradisjonell kambod-
sjansk dans.

– Det er et kurs hvor det ikke
stilles noe krav til forkunnskap.
Kambodsjansk dans handler
mye om balanse og selvbeher-
skelse. Det er vakkert og har
flere likhetstegn med yoga med
sin vektleggelse av ro og harmo-
ni, og det er jo noe vi trenger i
vår vestlige hverdag, mener
Linn, som også vil benytte seg
av Tans kompetanse i forbin-
delse med årets elevforestilling.

– Hun skal øve inn svanesjø-
en med noen av våre elever, så
det blir spennende, sier Linn,

som i tillegg til å få bedre tid til
å administrere håper at hun nå
også skal få bedre tid til å musi-
sere selv.

– Det er noe jeg har savnet
litt, sier Linn som fortsatt skal
være aktiv som undervise unge
og eldre i sang, musikkglede og
piano. – Det er jo veldig givende
og med litt luft under vingene
blir det enda bedre. Nå er vi tre
og kan kalle oss for et virkelig
ressurssenter, sier Linn og pre-
siserer at hun ønsker å gi et til-
bud på flere ulike nivåer.

– Vi skal gi et tilbud til alle. Du
kan gjerne kalle oss en folkesko-
le i musikk og dans. Vi skal gi et
tilbud både til dem som er veldig
gode, men også de mange som
har musikken som en kjær hob-
by og dem som ønsker å smitte
sine barn med musikkglede, for-
teller en entusiastisk Guri Linn.
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Topland
Begravelsesbyrå

Lillesand - Høvåg
Birkenes - Justøy

Vi besørger alle byrå-
tjenester, og ønsker,

sammen med pårørende,
å bidra til en personlig 

og verdig gravferd.

Arne Topland,
Tlf. 37 04 06 76
(Hele døgnet)
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Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no

Lillesand – Birkenes – Høvåg

Lillesand - Høvåg
Birkenes

Inneh.: Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal

Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Conradi
Begravelsesbyrå

DØDSFALL:

TAKK:

PROFESJONELL: Bonin Tan er
profesjonell danser fra Kambodsja.   

TRIO: Guri Linn (tv) har knyttet til seg Torfinn Johansen og Bonin Tan.   

Ressursenter utvider
med dans og ny gitarlærer

❞
Noe vi trenger i vår
vestlige hverdag

GURI LINN

MENINGER:

● Lillesand er igjen blitt Blomsterbyen.
Flott i år å se blomsterpakten - Takk til

kommunen.

Lillesand er også julebyen.
En takk til Lise og handelsstanden.

Men, er Lillsand en ren by?
Nei, dessverre. Det kan vi ikke rose oss av.

Det er fryktelig å se voksne og barn som
bare kaster søppel på gata eller gjennom bil-
vinduet. Det er en skikkelig ukultur. Har
dere gått langs gangstien og sett all søpla?
Det er trist å se.

Der har vi en jobb å gjøre med oss selv.
Mitt forslag er at lærere og elever minst en
gang i året tar med seg søppelposer og en-
gangshansker på skolen  og tar en tur langs
gangstiene for å plukke søppel. La det gå
sport i det.

La oss gi barn og unge de rette holdning-
ene ved selv å gå foran med et godt eksem-
pel.

Skulle også ønske at vi voksne tok mer an-
svar for å holde byen ren.

Tenk om vi også kunne bli en Ren by.

Astri Topland

Kan Lillesand også bli en ren by?

● Så har vi møtt fylkesman-
nen, miljøvernsjef og to saks-
behandlere, og budskapet deres
var klart: De har vært konsi-
stente, og de har gitt tydelige
signaler. Miljøvernsjefen had-
de et par innlegg med en viss
beklagelse over at kommunen
tydeligvis hadde forstått situa-
sjonen annerledes, men i ho-
vedsak lå vekten slik vi oppfat-
tet det   på at de ikke kan for-
skuttere noe som helst i en
plan før grundige saksutred-
ninger og konsekvensanalyser
foreligger.

Fylkesmannens brev kritise-
rer på flere punkter at utred-
ningen ikke er fyllestgjørende,
det trengs mer informasjon før
de kan konkludere. Her må alt-
så mer penger brukes før vi,

kanskje, men slett ikke sikkert,
får gjøre som foreslått.

Hovedtyngden av innsigelser
er knyttet til utbygging vest for
Flørenesveien. Området utgjør
en vesentlig del av planforsla-
get, og ser nøyaktig likedan ut i
dag som i 2006. Lovverket er i
praksis det samme som da, og
begrunnelsen for innsigelsene
er basert på forhold som var ak-
kurat de samme da som nå. Ing-
en har forventet at kontakten
med miljøvernavdelingen inne-
bar en blancofullmakt til å
planlegge alt mulig i dette om-
rådet, men derfra til å forlange

at hele området skal forbli ube-
rørt er et svært langt sprang.

I en usedvanlig grundig og
åpen prosess som har involvert
grunneiere, hytteeiere, utbyg-
gere, publikum osv har kommu-
nens administrasjon, konsulen-
ter og politikere tatt skritt for
skritt for å utvikle en helhetlig
plan. Det aller meste av dette
hadde vi spart oss dersom mil-
jøvernavdelingen allerede i
2006 hadde gitt tydelig beskjed
om at området ikke måtte røres.

Når fylkesmannen lovet å «se
på sine rutiner», bør dette inne-
bære en helt gjennomgripende
endring i forhold til kommu-
ners planarbeid og embetets
samspill med kommunen i
planprosessen. En slik innsats
som i denne saken, både perso-
nalmessig og økonomisk, må vi
arbeide for å unngå i fremtiden,
når resultatet egentlig var gitt
på forhånd.

I henhold til § 7 i Instruks for
Fylkesmannen skal denne «gi

veiledning til kommunene».
Dette ansvaret for å veilede må
innbære et ansvar for å veilede
slik at en kommune unngår å
bruke enorme ressurser til
praktisk talt ingen nytte.

Konklusjon: Dersom det er
slik at fylkesmannen forutset-
ter at en kommune skal bruke
tusenvis av arbeidstimer, og et
par millioner kroner på en plan
før de kan ta stilling til helt
grunnleggende elementer i pla-

nen, har vi etter vårt syn et full-
stendig uholdbart system. Mis-
bruk av offentlige midler (ev.
private midler dersom private
lager planer) i en slik skala som
vi her har vært vitne til, kan ik-
ke en kommune leve med. (Og
vi vil tro heller ikke fylkesman-
nen.)

Tor Audun Danielsen, varaordfører
Arne Thomassen, ordfører

OM FLØRENES: Ordfører Arne Thomassen og varaordfører Tor Audun Danielsen 

Arbeidet med Flørenesplanen 
– et systemproblem?

❞
Misbruk av midler i
en slik skala kan
ikke en kommune
leve med


