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Kommunikasjonsrådgi-
ver og Venstre-politiker
Petter Natanael Told-
næs tror Facebook-
grupper som «Ja til be-
varing av Flørenes» og
«Nei til bom på Kjer-
lingland» har begrenset
verdi.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● Etter hvert som engasjerende
saker som Flørenesutbygging
og bommen på Kjerlingland har
florert i media og blant politi-
kerne, har det også dukket opp
grupper på Facebook der bru-
kerne gir utløp for sine mening-
er. Noen av disse gruppene har
nådd rundt et halvt tusen med-
lemmer, og dermed er det aktu-
elt å spørre om de har gjennom-
slagskraft nok til å påvirke de
som bestemmer utfallet av sa-
kene. Nei, mener Petter Natana-
el Toldnæs.

– Gjennomslagskraften til
Facebook-grupper er liten. Sli-
ke grupper er først og fremst en
møteplass for andre som deler
samme syn. De fleste gruppene
blir startet som en motreaksjon
på noe, og blant disse medlem-
mene diskuteres det og utveks-
les det informasjon. For lokale
saker er disse gruppene av be-
grenset verdi, ettersom det ikke
ligger geografiske betingelser
for å melde seg inn.

Toldnæs er aktiv på Facebo-
ok, og startet selv gruppen «Be-
hold Gamle Møglestu!». Men
han forventet ikke at den alene
skulle påvirke politikerne.

– Gruppa ble brukt som en in-
fokanal om aksjoner og ideer,
for å sette lys på saken.
Gjennom gruppa ble jeg kjent
med noen nye mennesker som
brenner for lokale saker, og jeg
fikk ris og ros for Venstres ut-
spill, sier Toldnæs, som mener
det er vanskelig å tallfeste nøy-
aktig hvor mange medlemmer
en gruppe trenger før den virke-
lig får påvirkningskraft.

– For at slike grupper skal ha
gjennomslagskraft må de bestå
av et betydelig antall medlem-
mer. Det er vanskelig å tallfeste
hva som utgjør den magiske
grensa, men det viser et stort en-
gasjement når en gruppe som
«Bevar Hardanger» samler titu-
sener av mennesker i protest mot
regjeringens monstermaster.

Kontakt med velgerne
Selv om Toldnæs hevder at det
er et stykke igjen
før gruppene når
sitt potensial, me-
ner han at Facebo-
ok og andre sosiale
medier er en uvur-
derlig kilde for å
møte, holde kontakt
med og føre dialog
med velgerne.

– For min egen
del bruker jeg Twitter, Facebook
og så smått egen blogg for å ret-
te oppmerksomheten mot saker
jeg brenner for, i tillegg til å gi
og få kommentarer til politiske
saker. Sosiale medier er en god
temperaturmåler, og jeg tror
mange går glipp av nyttige inn-
spill i det lokalpolitiske arbei-
det. Er det noe lokalpolitikere

bør bli flinkere til, så er det å få
kontakt med de som ikke møter
på gruppemøter, på årsmøter el-
ler andre tradisjonelle fora. So-
siale medier handler om å dele,
lytte og lære.

Han oppfordrer flere av politi-
kerne i Lillesand til å lære seg å

kommunisere i nye
kanaler.

– Oppmerksom-
heten mot de nye
mediene er noe la-
ber blant politiker-
ne her i byen. Hjem-
mesider for politis-
ke partier ble eta-
blert sent på 90-tal-
let, men allikevel

tar de færreste lokallagene i Lil-
lesand seg bryet med å oppda-
tere sidene mellom årsmøtene.
Velgerne orienterer seg i
økende grad på nettet, og tradi-
sjonelt valgmateriell får derfor
mindre og mindre betydning.
Det har vært noen spede forsøk
på bruk av sosiale medier lokalt,
men det er ingen tvil om at flere

må lære seg å kommunisere i
nye kanaler, sier Toldnæs.

Liker engasjementet
Ordfører Arne Thomassen har
ikke konto på Facebook, men
han er uenig med Toldnæs angå-
ende påvirkningskraften til sli-
ke grupper.

– For det første synes jeg det
er fint at folk engasjerer seg. Vi
merker jo at i sånne grupper får
folk fram sine synspunkter og
meninger, og vi politikere får
veldig god informasjon om hva
som kommer ut av disse. Alt av
lobbyvirksomhet i forhold til en
sak er med på å påvirke utfallet,
og i den kategorien vil jeg plas-
sere Facebook-grupper. Men vi
politikere må også passe på
hvem det er som har startet og
er med i gruppene. Det kan væ-
re folk som er direkte involvert i
selve saken, som er inhabile og
har en agenda når de starter
gruppen.

– Hvorfor har du ikke selv kon-
to?

– Det tar altfor mye tid. Jeg fø-
ler rett og slett at jeg ikke har
kapasitet til det. Jeg svarer på
alt av e-post, telefoner og brev,
og om jeg skulle ha svart på Fa-
cebook i tillegg ville jeg trengt et
helt sekretariat til å hjelpe meg.

– Du føler ikke at du går glipp
av en effektiv måte å kommuni-
sere med velgerne på?

– Nei, jeg har mange som in-
formerer meg om hva som fore-
går på de ulike sosiale mediene.
Men nå som jeg har sagt ja til å
stille for valg i en ny periode, må
jeg vurdere hva jeg skal gjøre i
forhold til denne type medier.
Jeg utelukker ikke at velgerne
vil se meg på Facebook i framti-
den.

– Hva med de andre politiker-
ne i Lillesand? Er de oppdaterte
nok på sosiale medier?

– Det har jeg ingen mening
om. Politikerne i Lillesand er
nesten alle deltidspolitikere, og
de bruker utrolig mye tid på sel-
ve politikken. Da er det begren-
set hvor mye de kan være til-

gjengelig og hvor mye tid de kan
legge ned i ting, sier Thomas-
sen.

Gammeldags
Magne Nikolaisen (H) har heller
ikke opprettet seg en konto på
Facebook. Han mener grunnen
til det er at han er gammeldags.

– Jeg har ikke kommet så
langt, og det er heller ikke noe
jeg har prioritert. Jeg bruker
mye av dagen på både datamas-
kinen og mobiltelefonen, så jeg
føler jeg setter av nok tid på
slikt, sier Nikolaisen, som ikke
opplever det som noe savn å ik-
ke ha kontakt med velgerne via
sosiale medier.

– Det kan hende det er ting jeg
ikke er klar over med tanke på
sosiale medier, men jeg har an-
tagelig blitt for gammeldags.

En kjapp sjekk viser at kun 11
av 29 bystyremedlemmer i Lille-
sand har konto på Facebook. I
tillegg er mange av disse konto-
ene rimelig inaktive.

IKKE PÅ FACEBOOK: Ordfører Arne Thomassen. AKTIV: Her aksjonerer Petter Natanael Toldnæs for å bevare Gamle Mø-
glestu, en sak han selv opprettet gruppe for på Facebook.

ENGASJEMENT: Det er lett å si sin mening om lokale saker og forhold på Facebook, men hvor mye det hjelper på utfallet er vanskelig å måle.

– Liten gjennomslagskraft

❞
Flere må lære
seg å
kommunisere i
nye kanaler

PETTER NATANAEL
TOLDNÆS
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Jan G. Sundt tar ikke
selvkritikk for at han en-
gasjerer seg mot Fløre-
nesplanene, men den tro-
faste Lillesand-vennen
innrømmer at han burde
trukket seg som møtele-
der da informasjonsmø-
tet utviklet seg til et de-
battmøte.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Jan Sundt har gjennom sine
snart 25 års tilhørighet til Lille-
sand holdt en lav profil i sam-
funnsdebatten selv om han har
engasjert seg både i seilforening
og i forhold til Saltholmen fyr og
den årlige Olsok-feiringen. Derfor
kom det nok noe overraskende på
mange at han så til de grader stil-
ler seg i spissen for motstanden
mot Flørenes-utbyggingen.

Rabaldermøte 
Møtet i rådhuset var også Sundts
første som politisk møteleder, og
det blir trolig også det siste.

– Jeg ble satt sjakk matt. Selv-
følgelig skulle jeg ikke ledet møtet
da det ble et debattmøte og ikke et
rent informasjonsmøte. Jeg var
ikke rutinert nok, og må ta det på
min kappe. Det positive er imid-
lertid at vårt initiativ forhåpent-
ligvis fører til at vi nå får en real
debatt om Flørenes-planene, sier
Jan Sundt til Lillesands-Posten.
Han var en av initiativtakerne til
å danne en velforening for hytteei-
ere og fastboende og også det på-
følgende debattmøte, et møte som
endte i lettere kaos.

– Når det gjelder generalfor-
samlingen så visste vi
at det ville bli rabalder.
Vi hadde fått kopi av
eposter som viste at en-
kelte grunneiere ville
forsøke å kontrollere
eller stanse velfor-
eningen. Jeg er for-
nøyd med at vi som bor der, hytte-
eiere og fastboende oppnådde det
vi ville, og nå har etablert et tale-
rør for våre interesser. Dersom ut-
byggerinteressene organiserer
seg i en egen organisasjon, slik
som ordføreren har anbefalt så er

det bare fint. Da får vi en debatt
med rene linjere, sier Sundt, som
imidlertid ikke var forberedt på
den høye temperaturen som kom
til å prege «informasjonsmøtet».

– Jeg var i kontakt med Arne
Thomassen to uker i forkant av
møtet og spurte om vi kunne få en

politiker som var for
planen og en som var
mot, men fikk da til
svar at det ikke var
mulig fordi politikerne
ikke hadde tatt stilling.
Men rett før møtet fikk
jeg beskjed fra Arne

om at han hadde bestemt seg og at
vi måtte tillate forberedte inn-
legg. Det var greit å få avklart
hvor Høyre og ordføreren står,
men det var uheldig for mine me-
ningsfeller og meg som møteleder,
sier Sundt, som i ettertid mener at

han burde trukket seg som møte-
leder.

Lillesander 
De som var tilstede i rådhussalen
kunne ikke unngå å legge merke
til Sundts engasjement. Han lot
seg provosere av Høyre og utbyg-
gerinteressene på møtet. Det er et
engasjement som er like glødende
nesten to uker etter og som han
bedyrer skyldes en genuin kjær-
lighet til Flørenes og Lillesand.

– Jeg betrakter meg som lille-
sander etter å ha tilbrakt mye av
de siste 25 årene her, sier Sundt og
legger til at han mener det er opp-
konstruert å lage et skille mellom
hytteeiere og fastboende i denne
saken.

– Det er bare et forsøk på avspo-
ring. Det så vi også på møtet, hvor
det var 28 som tegnet seg som

medlemmer og motstander av ut-
bygging. 13 var fastboende og 15
hytteeiere. Det var for øvrig ingen
som tegnet seg for utbygging, sier
Sundt som selv omgås vel så
mange fastboende som sommer-
gjester, og selv om han og ordføre-
ren er rykende uenige om Flø-
renes-utbyggingen var han også i
år velkommen på det tradisjonsri-
ke «Gudemødet» i ordførerens ha-
ge.

Vakre Lillesand
Det var på midten av 80-tallet at
Sundt kjøpte sin første av tre eien-
dommer i Lillesand.

– Jeg hadde et sted på Tjøme,
men synes Lillesand var mye va-
krere. Det var ikke så tettbygd her,
gamle arkitektoniske perler var
bedre tatt vare på og ikke minst
var og er det mange hyggelige

mennesker her, sier Sundt, som i
perioder har tilbragt en fjerdedel
av året i Sørlandsidyllen.

– Da vi bodde i England tok vi
barna ut av skolen og drev hjem-
meundervisning i perioden mai-
september. Av familiære årsaker
ble det imidlertid Oslo som ble
vår base da vi flyttet til Norge. Nå
forholder vi oss til skoleferiene og
da har vi ikke den samme fleksi-
biliteten. Men sommerne i Lille-
sand er fortsatt høydepunktet for
oss, forklarer Sundt og legger til
at det nok kommer til å være slik
i fremtiden også.

– Selv om det skulle bli by på
Flørenes så vil vi nok fortsette å
tilbringe sommerne i Lillesand.
Men nå håper jeg jo ikke det skal
gå så ille, sier Sundt og legger til
at han ikke ser på planene som re-
alistiske.

– Planene er overdimensjoner-
te. Jeg forstår grunneiere som
tror de har vunnet i lotto, men når
en ser på hva som må til av en vei
på 17 meters bredde og flatspreng-
ning så har jeg vondt for å tro at
dette er noe lillesanderne ønsker
og når man tar med det økonomis-
ke aspektet så kan jeg ikke skjøn-
ne hvordan man skal få det til.
Hadde det vært i Oslo, så kunne et
slikt prosjekt kanskje ha vært re-
alisert, men ikke i Lillesand hvor
man forutsetter at utbyggingen
skal skje over 40 år, sier mannen
som har bred erfaring fra ship-
ping og finans.

– Mange vil kanskje lure på
hvorfor dere er så veldig opptatt av
økonomien i prosjektet. Bør ikke
det strengt tatt være utbyggernes
problem? 

– Det kan du jo si, men dersom
arbeidet først igangsettes og ut-
byggerne siden hen finner ut at de
ikke klarer å gjennomføre det så
kan allerede skaden være skjedd
og det vil bli press på kommunen
om å gå inn med midler eller at
man må lempe på miljøkrav eller
utbyggingstakten. Ingen av de-
lene er gunstig, mener Sundt, som
bedyrer at han selv ikke blir nev-
neverdig berørt av planene.

– Noen vil vel hevde at dine eien-
dommer kanskje vil falle i verdi? 

– Vet du, at det har jeg ikke
tenkt på engang. Uansett vil det
utgjøre en så liten del av min øko-
nomi at det ikke har noen betyd-
ning.

RABALDERMØTE: Jan G. Sundt mener han var alt for engasjert til å være en god møteleder da tilhengere og mot-
standere av Flørenes-planen møttes i rådhuset. Selv er han ivrig motstander av planene. (Foto: Merete Moen)

Engasjert og provosert

LILLESAND-PATRIOT: Jan G. Sundt har ikke hatt behov for å reise ut av Lillesand i sommer.

Thingsakerfjorden Hytte-
vel med leder Torstein
Bore i spissen vil slåss til
siste slutt for å bevare
hytteiendommene sine og
naturverdiene på Flø-
renes. – Vi selger ikke fri-
villig, sier Bore som har
feriert  i Kraageviga i
over 30 år.

Hytte eierne vil slåss til siste slutt

KAMPKLAR: 
Leder av Thingsakerfjorden Hytte-
vel, Torstein Bore, vil kjempe mot
innløsning av hytteeiendommer.
Han og familien har feriert i 
Kraageviga i over 30 år.

❞
Jeg ble satt
sjakk matt

JAN G. SUNDT

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Leder i Thingsakerfjorden
Hyttevel, Torstein Bore, er svært
overrasket over at Lillesand
kommune vil bygge ut i et områ-
de med så store naturverdier.

– Dette er et fantastisk natur-
område med stort biologisk
mangfold og flott turterreng. Jeg
går tur her med hunden daglig,
og Fløresteinen er unik. En vil
ikke klare å opprettholde tursti-
ene etter utbygging. Jeg tror alle
innser det, sier Bore.

Flere må innløses
De ti hytteeierne i velet er beredt
til å slåss til siste stund for å be-
vare hyttene og området.

– Vi selger ikke frivillig, men
ser selvfølgelig ikke frem til år

med rettssaker hvis planen
gjennomføres, sier lederen av ve-
let.

Fredag presenterte Lillesands-
Posten de seks eiendommene
som må innløses dersom Fløre-
nesplanen skal gjennomføres i
sin helhet. Det er fem hytter som
da ryker, i følge opplysningene
gitt av plansjef Sindre Rørby.

Torstein Bore mener det er
flere enn de nevnte seks eien-
dommene som må eksproprie-
res. Han viser til kartet i plan-
forslaget og peker på ytterligere
to hytter i Kviviga og deler av to
eiendommer i Ålebekk. Han pe-
ker videre på tre hytter som lig-
ger midt i den planlagte båthav-
na ved Kvivikodden dimensjo-
nert for 450 båtplasser.

– Lillesand kommune har sagt

at det skal være en buffersone
mellom hytter og boliger. Da blir
det uanstendig å skulle ha tre
hytter der. Etter min mening må
også de tre hyttene tas, sier Bore.

Medlemmene i Thingsaker-
fjorden Hyttevel har alle vært
der i generasjoner. Torstein Bore
har to eiendommer ved Kraage-
viga, den ene kjøpt i 1978 og den
andre i 1986.

– Administrasjonen i Lille-
sand kommune har ikke disku-
tert noen ting med oss, og plane-
ne om å bygge på Kvivigodden
har eksistert i 11 år. Det blir full
konflikt når en ikke gjør noe for-
søk på å diskutere, sier Bore.

Andre løsninger
Bore viser til et kart utarbeidet
av Lillesand kommune, Grønn

strukturanalyse datert
01.12.1999. Der er området i
strandsonen merket som områ-
de med svært store naturverdier.
Bore synes det er svært spesielt
at kommunen nå vil bygge ut
her.

– Igjen - det forundrer meg at
en vil ta områder med svært sto-
re naturverdier, fullt av konflik-
ter pluss at det vil bli dyrt. Hvor-
for velger man ikke andre områ-
der der naturverdiene er mindre
og konfliktene mindre, spør Tor-
stein Bore.

Hytteeierne reagerer på at Lil-
lesand kommune ikke kan gi et
svar på hva slags erstatning en
får dersom eiendommen deres
må innløses.

– En skulle tro at en helst skul-
le vite hvor mye ekspropriasjon

vil koste før man vedtar planen,
mener leder av velforeningen.

Arbeiderpartiets Leif Vagle
har tatt til orde for at det eventu-
elt kan være mulig å finne
mellomløsninger slik at hele
eiendommer ikke trenger å inn-
løses.

– Det er helt uaktuelt at hytter
med strandeiendom gjøres om til
helårsbolig, sier Torstein Bore.

Thingsakerfjorden Hyttevel
jobber med en høringsuttalelse
til kommunedelplanen for Flø-
renes. Fristen for å uttale seg er
17. september.

– Så får vi håpe at de hører på
oss, sier Torstein Bore.

Lillesands-Posten skrev fredag
at dersom eiendommer må inn-
løses i forbindelse med realise-
ring av Flørenesplanen, så vil
det koste Lillesand kommune
dyrt. Dette er ikke riktig. Ord-
fører Arne Thomassen og leder
av Lillesand Høyre, Magne Ni-
kolaisen, ønsker å understreke
at det er utbygger som må bære
alle kostnader. Slik har det
vært praktisert i Lillesand
kommune i en årrekke, noe ut-
byggere har akseptert.
– Det er helt uaktuelt at Lille-
sand kommune skal bruke en
eneste krone på det. Utbygger
må bære alle kostnader, sier Ni-
kolaisen, som legger til at det er
en forutsetning for Lillesand
Høyre at skattebetalerne ikke
skal belastes med dette.

Utbygger 
må betale

Avklaring 
Jan Sundt håper at den pågående
prosessen fører til en avklaring i
forhold til Flørenes-halvøyas
fremtid.

– Jeg håper at naturverdiene og
friluftslivet vinner, men både for
oss som er opptatt av det, grunn-
eiere som vil bygge og de som
frykter for at eiendommene deres
skal eksproprieres er det viktig å
få en avklaring, mener Sundt, som
ikke ser for seg noe opplagt kom-
promiss.

– Nei, det er på mange måter alt
eller ingenting, selv om jeg mener
felt G bør være lite kontroversielt.

– Du har ikke vurdert å flytte til
Lillesand og gå inn i politikken
med ditt engasjement?

– Nei, politikk er ikke noe for
meg. Jeg er først og fremst en ide-
alist. Jeg har et sterkt engasje-
ment, men tror jeg gjør mer nytte
for meg gjennom de prosjektene

jeg er involvert i og som investor
enn som politiker. Det får vi over-
late til dem som har bedre evner
til det enn meg, smiler Sundt som
er opptatt av å vise at det er mulig
å kombinere investeringer i miljø
og aktivitet for ungdom med al-
minnelige krav til avkastning.

– For tiden er jeg engasjert i et
alpinsenter i Oslo, og er også med
i et prosjekt sammen med Terje
Håkonsen for å miljøsertifisere
Artic Challenge og også Snowbo-
ard VM i 2012 som jeg er engasjert
i, sier Sundt, som også er invol-
vert med Grønn hverdag i hoved-
staden, noe som er en naturlig for-
lengelse av hans arbeid med øko-
logisk landbruk som han var en
pioner for i England.

Saltholmen-stiftelse
I Lillesand er det først og fremst
seilforeningen som har nytt godt
av hans engasjement.

– Det startet i den perioden
hvor vi bodde lengre perioder her.
Da var jeg med på både vår og
høstseilasene, forklarer Sundt
som har tatt initiativ
til å gjøre Saltholmen
til en stiftelse.

– Jeg har sagt meg
villig til å bidra økono-
misk for å få til en slik
løsning. Det vil jo være
en aldri så liten skan-
dale om ikke dette
praktfulle fyret lenger skal være
tilgjengelig for allmennheten.
Samtidig trenger seilforeningen
og padleklubben et klubbhus på
land. Ved å selge fyret til en stif-
telse kan vi løse begge deler, påpe-
ker Sundt, som har god tro på at
hans skisse til løsning vil bli
gjennomført når Kokkenes-plane-
ne er ferdigbehandlet.

– Jeg har stor tro på stiftelses-
planene. Ordføreren tente umid-

delbart på ideen og han forsikrer
meg stadig at han er engasjert for
å få dette på plass, så da regner jeg
med at det går sånn, sier Sundt,

som ikke har planer
om å engasjere seg yt-
terligere i Lillesand.

– Jeg er vel engasjert
i mer enn nok, og sånn
umiddelbart kommer
jeg ikke på noe spesielt
som Lillesand trenger
heller. Restauranttilbu-

det er blitt veldig forbedret og det
er mange hyggelige butikker her
og ikke minst et blomstrende kul-
turliv. Jeg har i sommer ikke hatt
behov for å reise noe annet sted,
sier Sundt, som eier ikke mindre
enn tre eiendommer i Lillesand.

– Vi hadde planer om å bosette
oss i Lillesand og da kjøpte vi hu-
set i Flørenes som vi har restau-
rert og pusset opp. Det leier Per-
nille Usterud Svendsen og hennes

familie nå, og det er vi veldig glad
for. De passer så godt her. Da Hum-
leøya ble lagt ut for salg så bestem-
te jeg meg for å selge landstedet på
Tjøme som våre barn skulle arve
og i stedet gi dem dette i Lillesand.
Det er en bedre løsning, sier
Sundt, som kan fortelle at to av
barna har vært i Lillesand siden
mai. De har jobbet sammen med
Bjørn Skuggevik og klippet plen
og gjort forefallende arbeid på
flere av eiendommene til andre
sommergjester.

– Det gir en grei inntekt til stu-
diene deres, sier Sundt, som til
sammen har oppdratt sju barn.

– Jeg hadde tre barn fra før og
Ruth hadde tre barn og så har vi la-
get en i sammen, men hennes barn
var så små da vi giftet oss at jeg har
oppdratt dem også, forklarer
Sundt som har rukket å fylle 62 år.

– Men jeg føler meg mye yngre,
smiler han.

❞
Nei, politikk
er ikke noe
for meg

JAN G. SUNDT
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thorb@lp.no

● Jan Sundt har gjennom sine
snart 25 års tilhørighet til Lille-
sand holdt en lav profil i sam-
funnsdebatten selv om han har
engasjert seg både i seilforening
og i forhold til Saltholmen fyr og
den årlige Olsok-feiringen. Derfor
kom det nok noe overraskende på
mange at han så til de grader stil-
ler seg i spissen for motstanden
mot Flørenes-utbyggingen.

Rabaldermøte 
Møtet i rådhuset var også Sundts
første som politisk møteleder, og
det blir trolig også det siste.

– Jeg ble satt sjakk matt. Selv-
følgelig skulle jeg ikke ledet møtet
da det ble et debattmøte og ikke et
rent informasjonsmøte. Jeg var
ikke rutinert nok, og må ta det på
min kappe. Det positive er imid-
lertid at vårt initiativ forhåpent-
ligvis fører til at vi nå får en real
debatt om Flørenes-planene, sier
Jan Sundt til Lillesands-Posten.
Han var en av initiativtakerne til
å danne en velforening for hytteei-
ere og fastboende og også det på-
følgende debattmøte, et møte som
endte i lettere kaos.

– Når det gjelder generalfor-
samlingen så visste vi
at det ville bli rabalder.
Vi hadde fått kopi av
eposter som viste at en-
kelte grunneiere ville
forsøke å kontrollere
eller stanse velfor-
eningen. Jeg er for-
nøyd med at vi som bor der, hytte-
eiere og fastboende oppnådde det
vi ville, og nå har etablert et tale-
rør for våre interesser. Dersom ut-
byggerinteressene organiserer
seg i en egen organisasjon, slik
som ordføreren har anbefalt så er

det bare fint. Da får vi en debatt
med rene linjere, sier Sundt, som
imidlertid ikke var forberedt på
den høye temperaturen som kom
til å prege «informasjonsmøtet».

– Jeg var i kontakt med Arne
Thomassen to uker i forkant av
møtet og spurte om vi kunne få en

politiker som var for
planen og en som var
mot, men fikk da til
svar at det ikke var
mulig fordi politikerne
ikke hadde tatt stilling.
Men rett før møtet fikk
jeg beskjed fra Arne

om at han hadde bestemt seg og at
vi måtte tillate forberedte inn-
legg. Det var greit å få avklart
hvor Høyre og ordføreren står,
men det var uheldig for mine me-
ningsfeller og meg som møteleder,
sier Sundt, som i ettertid mener at

han burde trukket seg som møte-
leder.

Lillesander 
De som var tilstede i rådhussalen
kunne ikke unngå å legge merke
til Sundts engasjement. Han lot
seg provosere av Høyre og utbyg-
gerinteressene på møtet. Det er et
engasjement som er like glødende
nesten to uker etter og som han
bedyrer skyldes en genuin kjær-
lighet til Flørenes og Lillesand.

– Jeg betrakter meg som lille-
sander etter å ha tilbrakt mye av
de siste 25 årene her, sier Sundt og
legger til at han mener det er opp-
konstruert å lage et skille mellom
hytteeiere og fastboende i denne
saken.

– Det er bare et forsøk på avspo-
ring. Det så vi også på møtet, hvor
det var 28 som tegnet seg som

medlemmer og motstander av ut-
bygging. 13 var fastboende og 15
hytteeiere. Det var for øvrig ingen
som tegnet seg for utbygging, sier
Sundt som selv omgås vel så
mange fastboende som sommer-
gjester, og selv om han og ordføre-
ren er rykende uenige om Flø-
renes-utbyggingen var han også i
år velkommen på det tradisjonsri-
ke «Gudemødet» i ordførerens ha-
ge.

Vakre Lillesand
Det var på midten av 80-tallet at
Sundt kjøpte sin første av tre eien-
dommer i Lillesand.

– Jeg hadde et sted på Tjøme,
men synes Lillesand var mye va-
krere. Det var ikke så tettbygd her,
gamle arkitektoniske perler var
bedre tatt vare på og ikke minst
var og er det mange hyggelige

mennesker her, sier Sundt, som i
perioder har tilbragt en fjerdedel
av året i Sørlandsidyllen.

– Da vi bodde i England tok vi
barna ut av skolen og drev hjem-
meundervisning i perioden mai-
september. Av familiære årsaker
ble det imidlertid Oslo som ble
vår base da vi flyttet til Norge. Nå
forholder vi oss til skoleferiene og
da har vi ikke den samme fleksi-
biliteten. Men sommerne i Lille-
sand er fortsatt høydepunktet for
oss, forklarer Sundt og legger til
at det nok kommer til å være slik
i fremtiden også.

– Selv om det skulle bli by på
Flørenes så vil vi nok fortsette å
tilbringe sommerne i Lillesand.
Men nå håper jeg jo ikke det skal
gå så ille, sier Sundt og legger til
at han ikke ser på planene som re-
alistiske.

– Planene er overdimensjoner-
te. Jeg forstår grunneiere som
tror de har vunnet i lotto, men når
en ser på hva som må til av en vei
på 17 meters bredde og flatspreng-
ning så har jeg vondt for å tro at
dette er noe lillesanderne ønsker
og når man tar med det økonomis-
ke aspektet så kan jeg ikke skjøn-
ne hvordan man skal få det til.
Hadde det vært i Oslo, så kunne et
slikt prosjekt kanskje ha vært re-
alisert, men ikke i Lillesand hvor
man forutsetter at utbyggingen
skal skje over 40 år, sier mannen
som har bred erfaring fra ship-
ping og finans.

– Mange vil kanskje lure på
hvorfor dere er så veldig opptatt av
økonomien i prosjektet. Bør ikke
det strengt tatt være utbyggernes
problem? 

– Det kan du jo si, men dersom
arbeidet først igangsettes og ut-
byggerne siden hen finner ut at de
ikke klarer å gjennomføre det så
kan allerede skaden være skjedd
og det vil bli press på kommunen
om å gå inn med midler eller at
man må lempe på miljøkrav eller
utbyggingstakten. Ingen av de-
lene er gunstig, mener Sundt, som
bedyrer at han selv ikke blir nev-
neverdig berørt av planene.

– Noen vil vel hevde at dine eien-
dommer kanskje vil falle i verdi? 

– Vet du, at det har jeg ikke
tenkt på engang. Uansett vil det
utgjøre en så liten del av min øko-
nomi at det ikke har noen betyd-
ning.

RABALDERMØTE: Jan G. Sundt mener han var alt for engasjert til å være en god møteleder da tilhengere og mot-
standere av Flørenes-planen møttes i rådhuset. Selv er han ivrig motstander av planene. (Foto: Merete Moen)

Engasjert og provosert

LILLESAND-PATRIOT: Jan G. Sundt har ikke hatt behov for å reise ut av Lillesand i sommer.

Thingsakerfjorden Hytte-
vel med leder Torstein
Bore i spissen vil slåss til
siste slutt for å bevare
hytteiendommene sine og
naturverdiene på Flø-
renes. – Vi selger ikke fri-
villig, sier Bore som har
feriert  i Kraageviga i
over 30 år.

Hytte eierne vil slåss til siste slutt

KAMPKLAR: 
Leder av Thingsakerfjorden Hytte-
vel, Torstein Bore, vil kjempe mot
innløsning av hytteeiendommer.
Han og familien har feriert i 
Kraageviga i over 30 år.

❞
Jeg ble satt
sjakk matt

JAN G. SUNDT

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Leder i Thingsakerfjorden
Hyttevel, Torstein Bore, er svært
overrasket over at Lillesand
kommune vil bygge ut i et områ-
de med så store naturverdier.

– Dette er et fantastisk natur-
område med stort biologisk
mangfold og flott turterreng. Jeg
går tur her med hunden daglig,
og Fløresteinen er unik. En vil
ikke klare å opprettholde tursti-
ene etter utbygging. Jeg tror alle
innser det, sier Bore.

Flere må innløses
De ti hytteeierne i velet er beredt
til å slåss til siste stund for å be-
vare hyttene og området.

– Vi selger ikke frivillig, men
ser selvfølgelig ikke frem til år

med rettssaker hvis planen
gjennomføres, sier lederen av ve-
let.

Fredag presenterte Lillesands-
Posten de seks eiendommene
som må innløses dersom Fløre-
nesplanen skal gjennomføres i
sin helhet. Det er fem hytter som
da ryker, i følge opplysningene
gitt av plansjef Sindre Rørby.

Torstein Bore mener det er
flere enn de nevnte seks eien-
dommene som må eksproprie-
res. Han viser til kartet i plan-
forslaget og peker på ytterligere
to hytter i Kviviga og deler av to
eiendommer i Ålebekk. Han pe-
ker videre på tre hytter som lig-
ger midt i den planlagte båthav-
na ved Kvivikodden dimensjo-
nert for 450 båtplasser.

– Lillesand kommune har sagt

at det skal være en buffersone
mellom hytter og boliger. Da blir
det uanstendig å skulle ha tre
hytter der. Etter min mening må
også de tre hyttene tas, sier Bore.

Medlemmene i Thingsaker-
fjorden Hyttevel har alle vært
der i generasjoner. Torstein Bore
har to eiendommer ved Kraage-
viga, den ene kjøpt i 1978 og den
andre i 1986.

– Administrasjonen i Lille-
sand kommune har ikke disku-
tert noen ting med oss, og plane-
ne om å bygge på Kvivigodden
har eksistert i 11 år. Det blir full
konflikt når en ikke gjør noe for-
søk på å diskutere, sier Bore.

Andre løsninger
Bore viser til et kart utarbeidet
av Lillesand kommune, Grønn

strukturanalyse datert
01.12.1999. Der er området i
strandsonen merket som områ-
de med svært store naturverdier.
Bore synes det er svært spesielt
at kommunen nå vil bygge ut
her.

– Igjen - det forundrer meg at
en vil ta områder med svært sto-
re naturverdier, fullt av konflik-
ter pluss at det vil bli dyrt. Hvor-
for velger man ikke andre områ-
der der naturverdiene er mindre
og konfliktene mindre, spør Tor-
stein Bore.

Hytteeierne reagerer på at Lil-
lesand kommune ikke kan gi et
svar på hva slags erstatning en
får dersom eiendommen deres
må innløses.

– En skulle tro at en helst skul-
le vite hvor mye ekspropriasjon

vil koste før man vedtar planen,
mener leder av velforeningen.

Arbeiderpartiets Leif Vagle
har tatt til orde for at det eventu-
elt kan være mulig å finne
mellomløsninger slik at hele
eiendommer ikke trenger å inn-
løses.

– Det er helt uaktuelt at hytter
med strandeiendom gjøres om til
helårsbolig, sier Torstein Bore.

Thingsakerfjorden Hyttevel
jobber med en høringsuttalelse
til kommunedelplanen for Flø-
renes. Fristen for å uttale seg er
17. september.

– Så får vi håpe at de hører på
oss, sier Torstein Bore.

Lillesands-Posten skrev fredag
at dersom eiendommer må inn-
løses i forbindelse med realise-
ring av Flørenesplanen, så vil
det koste Lillesand kommune
dyrt. Dette er ikke riktig. Ord-
fører Arne Thomassen og leder
av Lillesand Høyre, Magne Ni-
kolaisen, ønsker å understreke
at det er utbygger som må bære
alle kostnader. Slik har det
vært praktisert i Lillesand
kommune i en årrekke, noe ut-
byggere har akseptert.
– Det er helt uaktuelt at Lille-
sand kommune skal bruke en
eneste krone på det. Utbygger
må bære alle kostnader, sier Ni-
kolaisen, som legger til at det er
en forutsetning for Lillesand
Høyre at skattebetalerne ikke
skal belastes med dette.

Utbygger 
må betale

Avklaring 
Jan Sundt håper at den pågående
prosessen fører til en avklaring i
forhold til Flørenes-halvøyas
fremtid.

– Jeg håper at naturverdiene og
friluftslivet vinner, men både for
oss som er opptatt av det, grunn-
eiere som vil bygge og de som
frykter for at eiendommene deres
skal eksproprieres er det viktig å
få en avklaring, mener Sundt, som
ikke ser for seg noe opplagt kom-
promiss.

– Nei, det er på mange måter alt
eller ingenting, selv om jeg mener
felt G bør være lite kontroversielt.

– Du har ikke vurdert å flytte til
Lillesand og gå inn i politikken
med ditt engasjement?

– Nei, politikk er ikke noe for
meg. Jeg er først og fremst en ide-
alist. Jeg har et sterkt engasje-
ment, men tror jeg gjør mer nytte
for meg gjennom de prosjektene

jeg er involvert i og som investor
enn som politiker. Det får vi over-
late til dem som har bedre evner
til det enn meg, smiler Sundt som
er opptatt av å vise at det er mulig
å kombinere investeringer i miljø
og aktivitet for ungdom med al-
minnelige krav til avkastning.

– For tiden er jeg engasjert i et
alpinsenter i Oslo, og er også med
i et prosjekt sammen med Terje
Håkonsen for å miljøsertifisere
Artic Challenge og også Snowbo-
ard VM i 2012 som jeg er engasjert
i, sier Sundt, som også er invol-
vert med Grønn hverdag i hoved-
staden, noe som er en naturlig for-
lengelse av hans arbeid med øko-
logisk landbruk som han var en
pioner for i England.

Saltholmen-stiftelse
I Lillesand er det først og fremst
seilforeningen som har nytt godt
av hans engasjement.

– Det startet i den perioden
hvor vi bodde lengre perioder her.
Da var jeg med på både vår og
høstseilasene, forklarer Sundt
som har tatt initiativ
til å gjøre Saltholmen
til en stiftelse.

– Jeg har sagt meg
villig til å bidra økono-
misk for å få til en slik
løsning. Det vil jo være
en aldri så liten skan-
dale om ikke dette
praktfulle fyret lenger skal være
tilgjengelig for allmennheten.
Samtidig trenger seilforeningen
og padleklubben et klubbhus på
land. Ved å selge fyret til en stif-
telse kan vi løse begge deler, påpe-
ker Sundt, som har god tro på at
hans skisse til løsning vil bli
gjennomført når Kokkenes-plane-
ne er ferdigbehandlet.

– Jeg har stor tro på stiftelses-
planene. Ordføreren tente umid-

delbart på ideen og han forsikrer
meg stadig at han er engasjert for
å få dette på plass, så da regner jeg
med at det går sånn, sier Sundt,

som ikke har planer
om å engasjere seg yt-
terligere i Lillesand.

– Jeg er vel engasjert
i mer enn nok, og sånn
umiddelbart kommer
jeg ikke på noe spesielt
som Lillesand trenger
heller. Restauranttilbu-

det er blitt veldig forbedret og det
er mange hyggelige butikker her
og ikke minst et blomstrende kul-
turliv. Jeg har i sommer ikke hatt
behov for å reise noe annet sted,
sier Sundt, som eier ikke mindre
enn tre eiendommer i Lillesand.

– Vi hadde planer om å bosette
oss i Lillesand og da kjøpte vi hu-
set i Flørenes som vi har restau-
rert og pusset opp. Det leier Per-
nille Usterud Svendsen og hennes

familie nå, og det er vi veldig glad
for. De passer så godt her. Da Hum-
leøya ble lagt ut for salg så bestem-
te jeg meg for å selge landstedet på
Tjøme som våre barn skulle arve
og i stedet gi dem dette i Lillesand.
Det er en bedre løsning, sier
Sundt, som kan fortelle at to av
barna har vært i Lillesand siden
mai. De har jobbet sammen med
Bjørn Skuggevik og klippet plen
og gjort forefallende arbeid på
flere av eiendommene til andre
sommergjester.

– Det gir en grei inntekt til stu-
diene deres, sier Sundt, som til
sammen har oppdratt sju barn.

– Jeg hadde tre barn fra før og
Ruth hadde tre barn og så har vi la-
get en i sammen, men hennes barn
var så små da vi giftet oss at jeg har
oppdratt dem også, forklarer
Sundt som har rukket å fylle 62 år.

– Men jeg føler meg mye yngre,
smiler han.

❞
Nei, politikk
er ikke noe
for meg

JAN G. SUNDT
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BOLIG/EIENDOM:

KUNNGJØRING:

TIL LEIE:

ØNSKES LEID:

Radio Bingo
Onsdag 
kl. 21.00 

Maxigevinst 36.000,-

Radio Grimstad  107.7
Telefon 37 04 28 00

SOUL KITCHEN (11 år)
Komedie. Lengde 1 t. 40 min. - Pris: 85/65

Tysk-greske Zinos driver restauranten Soul Kitchen i et av Hamburgs slitne
nabolag. Problemene står i kø: kjæresten flytter til utlandet, en tvilsom
eiendomsmekler er på banen og både næringsmiddeltilsyn og skattefut
er etter ham. Mindre kaotisk blir det ikke når han ansetter den tempera-
mentsfulle gourmetkokken Shayn, som fordriver de vanlige gjestene -
men  tiltrekker seg nye. En herlig feelgood-film!

Onsdag 4. august kl 2000
Fredag 6. august kl 2000
Lørdag 7. august kl 1800

KNIGHT AND DAY (15 år)
Actionkomedie. Lengde 1 t. 50 min. - Pris: 85/65

Superparet Tom Cruise og Cameron Diaz er på rømmen i både glamorøse
og livsfarlige omgivelser. Der ingen er den de utgir seg for og virkelighe-
ten er noe annet enn du tror. Hva velger du for å overleve; sannhet eller
tillit?

Torsdag 5. august kl 2000
Søndag 8. august kl 1800

INCEPTION (15 år)
Action/Thriller/Sci-fi. Lengde 2 t. 29 min. - Pris: 85/65

YOUR MIND IS THE SCENE OF THE CRIME.

Kriminaliteten har entret underbevisstheten. Verdifulle hemmeligheter
kan stjeles fra folk mens de sover, og ingen gjør det bedre enn Dom Cobb.
En siste jobb skal gi ham et normalt liv etter en omflakkende tilværelse på
rømmen, men da må han klare det nesten umulige: "inception".

Lørdag 7. august kl 2015
Søndag 8. august kl 2015

MARMADUKE (7 år)
Familiefilm. Lengde 1 t. 28 min. - Pris 85/65

Familien Winslow flytter til California og tar med seg Marmaduke, en el-
skelig, men klønete Grand Danois, og stebroren - katten Carlos. I Califor-
nia møter Marmaduke utfordringer med å finne sin plass blant nye firben-
te venner, og får romantiske følelser når han møter den nydelige collien
Jezebel. Det er ikke alltid så lett å være en kjempestor tenåringshund…

Onsdag 4. august kl 1800
Torsdag 5. august kl 1800
Fredag 6. august kl 1800
Lørdag 7. august kl 1600
Søndag 8. august kl 1600

* Ungdom = 13-20 år. Husk legitimasjon

Billetter kan bestilles på filmweb.no/lillesandkino
Åpningstider eteateret: En time før første forestilling

KULTUR-
KORT-

Dame ønsker å leie
leilighet. Langtidsleie.

-  907 35 739

Birkelandsdagene 2010

SØRLANDETS STØRSTE

DELE/
BRUKTMARKED
lør. 14. aug. kl. 09-15.30

Birkenesparken
Himla markedsstemning
Stor veteranbilutstilling

underholdning
Mange aktiviteter

Sørlandsmesterskap i Olabil
Har du noe å selge må du

møte opp ml.kl 07.00 –09.00
Info tlf. 99527447

MUSEUMSDAG PÅ
GRASHAM

søn. 16.aug kl 11-17
Har du noe å selge innen

håndverk/husflid
Info tlf.: 48130743

NYE HISTORIER FRA SCOTTS BØKER

PIDER RO
FORUNDERLIGE OPLEVELSER

Spilles i bakgården på Glæden
4, aug, 5. aug, 6. aug, 7. aug, 8 aug
kl 20:00 hver kveld. Billetter fåes

kjøpt i cafeens åpningstid.
Pris kr 200.

HJEEELP!!!!
Kan noen hjelpe med hus/leil
for familie på 3 i Lillesand?
Haster. Vennligst kontakt
L.H. Konradsen - 480 13 023

HELSE/VELVÆRE:

REISELIV:

UNDERHOLDNING:

www.bingosor.no
VELKOMMEN!

Travparken
Spilletid:
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 17.30-22.30
Bingoen åpner en time
før spillet begynner

Kiropraktorklinikken
i Lillesand
Strandgården,
Havnegt. 5

Kvalitet i alle ledd!
Kiropraktorene
Unhammer,
Raven og Lothe

Timebestilling online
www.etlivibevegelse.no
Telefon 37 27 37 37

KIROPRAKTOR

NATTOPERAEN
I VERONA

Opplev fantastisk stem-
ming på Arena di Verona.

Buss t/r Torp, direktefly,
3 overnattinger, 3 fro-

koster, 1 middag, 2
lunsjer, operabillett og

reiseleder med underveis.

Pris kun kr. 4.790,-Pris kun kr. 4.790,-
18-21 AUGU18-21 AUGUSTST

Tlf: 37 15 70 31
www.dagaasbo.no

Leilighet i vestregate
Stor stue, 1 soverom.
5700 pr. mnd. dep.

-  906 31 751

Hus/leilighet ønskes leid 
i eller nær Lillesand sentrum
fra august/september

- 468 51 351

Leilighet i 4-mannsbolig på Rosenberg selges.
BM: 945

Mosjonsløp 
for alle
Hver lørdag kl. 14.00 
ved Ketil Moes plass
Løypelengder ca. 2,5 og 4 km
Startkont.: Barn kr 10,- • Voksne kr 20,-.

Ved henholdsvis 10 - 20 og 30 fullførte løp vil
det bli utdelt Lørdagsløpets flotte 
krus - drikkeflaske og tallerken.
Hver lørdag trekkes fruktkurv 
fra KIWI og REMA 1000.

Ved årets slutt vil alle som har fullført 15 løp
eller mer være med i trekning av:
Handlekurv med varer hos Kiwi  
(verdi kr 1.500,-)
Halvårsabonnement hos TREND 
(verdi kr 3.110,-)

De som har fullført 25 løp 
er med i ekstratrekning:
Weekendtur for to til London -
fra Lillesand Reisebyrå.

LILLESAND REISEBYRÅ
Telefon 37 26 88 00

- Ditt reisebyrå for jobb og ferie
Spesialist på storby- 

og USA-reiser

SIST UKES VINNERE
Fruktkurv Rema 1000: 

Grete Nicolaisen
Fruktkurv Kiwi Ole Olsen: 

Asbjørn Guttormsen
Gavekort TrendTrim: 

Anne Lise Eriksen
Gavekort Café Lillesand: 
Petter Kroglund Persson

● Formannskapet avklarte i ju-
ni 2008 prinsipper for kommu-
nedelplan Flørenes ved å vedta
at det skulle bli «en utvidelse av
det som oppfattes som Lillesand
by». Videre står det i vedtaket at
«det skal legges opp til høy ut-
nyttelsesgrad med god boligso-
sial profil» og «det skal legges
vekt på landskapstilpasset ut-
bygging, bevaring av viktige
turområder, gode kollektivløs-
ninger og tilrettelegging for
myke trafikkanter...».

En kan naturligvis
stille spørsmål ved
hvor riktige disse
prinsippene er. Men i
denne artikkelen vil
jeg ta dem som de står,
og kommentere hvor-
dan jeg ser på den
framlagte planens
oppfyllelse av dem.

Ifølge kommunen selv er det
bare delfelt A som henvender
seg til Lillesand sentrum, land-
skapsmessig sett. Men på
grunn av atkomstveiens plasse-
ring vil beboere i alle områder,
inkludert A, gjerne komme til å
«lekke» til andre steder for inn-
kjøp og kultur. Til overmål er
disse forholdene ikke konse-
kvensutredet i planforslaget.
Det ligger likevel nær å si at pla-
nen som helhet ikke oppfyller
prinsipp-kravet om å være en
utvidelse av Lillesand by.

Når det gjelder høy utnyttel-
sesgrad og boligsosial profil,
kan det ikke være tvil om at det

første oppfylles. Jeg har ikke
tak i nok informasjon til å lage
presise sammenlikninger, det
mangler tall for kvadratmeter
pr bolig av de ulike typene; og
hva som er boligområder og ik-
ke-boligområder kan det også
bommes på. Men litt tommel-
finger-regning med gjennom-
snittlige arealer på 100 kvadrat-
meter i lavblokk til 150 kvadrat-
meter i enebolig (og kjede- og
rekkehus imellom), gir at ut-

nyttelsesgraden
for delfelt A blir ca
det dobbelte av
«nyere frittlig-
gende blokkbebyg-
gelse i Oslos utkan-
ter», eller ikke
langt av halvpar-
ten av det Grüner-
løkka i Oslo har.
Det er også rundt

tre ganger så tett som boligde-
len av den nylig vedtatte planen
for Høvåg sentrum.

Jeg har ikke regnet like nøye
på de andre delfeltene, men det
ser ut til at de ligger i området
fra ca Høvåg sentrum til det
dobbelte, altså en god del lavere
utnyttelse enn for A. Kanskje
skal det være slik på Flørenes,
men da må man i alle fall ikke
ha forventninger om at det blir
noe igjen av naturen innen del-
feltene - og A er klart verst. Det
som normalt er gode henstil-
linger om å unngå flatspreng-
ing, er det i dette bildet rett og
slett vanskelig å ta alvorlig.

Om det blir god boligsosial
profil, er vanskelig å si ut fra
planen. Det er i stor grad opp til
detaljplanlegging såvel som ut-
byggernes prising, og den er ik-
ke upåvirket av deres kostna-
der. Totalt sett tror jeg vi må an-
ta at det boligsosiale ikke blir
det letteste å få på plass.

Til kollektivløsningene. Også
her er kommunens saksfram-
legg ganske klart: det vil ikke
være i nærheten av regnings-
svarende med god kollektivbe-
tjening med hyppige avganger.
Det man kan få til uten å subsi-
diere kraftig, er «miljøbuss og
eventuelt matebusser mot Gau-
pemyr». Altså: prinsipp ikke
oppfylt.

Og så er det landskapstilpas-
ning og bevaring av turområ-
der, da. Ytre deler er i behold, og
det er gode striper med grønt i
planen. Men de grønne stripene
er ikke større enn at byggeom-
rådene kommer til å overskyg-
ge dem for det aller meste. Det
vil være bygninger og veier,
skråninger og fyllinger som do-
minerer landskapsbildet, ikke
natur. Om viktige turområder
blir bevart, kommer an på øyne-
ne som ser, men i mine øyne blir
det atskillig mer ødelegging
enn bevaring.

Oppfyllelsen av formannska-
pets prinsipper er altså temme-
lig svak. Forholdet er nok at
prinsippene er gode ønsker som
er umulige å realisere i kombi-
nasjon. Har man gjort regning

med prinsippene, bør man etter
min mening nå innse at virke-
ligheten likevel ikke kommer
til å se i nærheten av slik ut om
planen realiseres. En konse-
kvent videreføring av prinsipp-
vedtaket

må derfor bli at nåværende
plan avvises i det alt vesentlige.

I tillegg er det store betenke-
ligheter på forhold som ikke er
nevnt i de vedtatte prinsippene.

Det bør for eksempel være uak-
tuelt for Lillesand å styre så
hardt for Flørenes at alle andre
feltutbygginger blir umulige de
neste førti årene. Men disse for-
holdene får nøye seg med bare å
være såvidt nevnt i denne artik-
kelen.

Otto Randøy
bystyrerepresentant KrF

KRITISK: Otto Randøy er skeptisk til Flørenes-planen.

Prinsippene for Flørenesplanen

● I den hete debatten som nå på-
går om utbyggingsplanene for
Fløreneslandet, har noen delta-
kere gitt uttrykk for at det er
særinteresser som styrer den,
særlig gjennom aktiv lobbyisme.
I Lillesands-Posten 27. juli uttal-
te Arbeiderpartiets Leif Vagle at
særinteresser ikke skal være av-
gjørende for Aps endelige stand-
punkt etter høringen.

Det er svært tilfredsstillende
at Vagle på denne måten gir ut-
trykk for at det er de overordne-
de, allmenne interessene som
skal vektlegges i partiets beslut-
ningsprosess. Det er også viktig
at disse går foran særinteres-
sene.

Det er selvsagt ikke noe galt i
at en part også argumenterer for
overordnede, allmenne interes-
ser ved siden av sine særinteres-
ser. Tvert imot! Det som derimot
kan bli feil er om debattanter for-
veksler disse. Da kan debatten
komme ut på et sidespor, og til-
sløres ved at den subjektiviseres
om hvem som fremfører argu-
mentene.

Hva er så de overordnede, all-
menne interessene, og hva er
særinteressene? De økonomiske
interesser til henholdsvis utbyg-
gere, hytteeiere og andre som
økonomisk berøres av en beslut-
ning i den ene eller annen ret-
ning, utgjør særinteresser, of-
test kolliderende sådanne. Dette
er egeninteresser begrenset til
den enkelte. De overordnede, all-
menne interessene er represen-
tert ved interesser som skal iva-
reta fellesskapet, samfunnet.
Det er i dette tilfellet både kom-
munale interesser og interesser
knyttet til miljø, landskapsver-

di, naturverdi, friluftsliv og kul-
turverdi.

De kommunale interessene
omfatter blant annet tilretteleg-
ging for best mulig bomiljø, byut-
vikling og vekst som gagner inn-
byggerne i dag og i fremtiden. Vi-
dere omfattes kommuneøkono-
mi og annen kommunal virk-
somhet. Formålet med Flørenes-
planene er å få til en utbygging
med tilstrekkelig antall bolig-
tomter, som på kort og lengre sikt
ivaretar beboelsesbehov i kom-
munen. Denne interessen er
imidlertid av en slik art at den of-
test kan bli tilfredstilt ved alter-
native lokaliseringer. Grunnen
til at en lokalisering fremheves
fremfor andre, er gjerne at man
ser for seg at infrastruktur, bo-
miljø og etterspørselsmessige
faktorer vil gjøre den ene lokali-
seringen mer fordelaktig enn
den andre. Det ene stedet tilbyr
m.a.o. noe mer enn det andre ste-
det. Når det gjelder areal-alter-
nativet i Lillesand, har ATP-ut-
valget i sin innstilling og konse-

kvensvurdering vurdert Sange-
reid til et klart bedre alternativ
enn Flørenes. Kommunens plan-
avdeling har laget et diskusjons-
utkast til bystyret der fortetting
av sentrum ble ansett som vik-
tigst, mens Sangereid kom best
ut sammenlignet med Flørenes
hva gjelder store nye boligområ-
der. Det er et tankekors i denne
høringsrunden at de planfaglige
vurderinger peker i helt andre
retninger enn Flørenes.

De øvrige allmenne interesser
er knyttet til miljø, landskaps-
verdi, naturverdi, friluftsliv og
kulturverdi. Dette er goder som
alle og enhver nyter godt av både
nåværende og fremtidige gene-
rasjoner. Dette er imidlertid
interesser som stadig blir utsatt
for til dels sterkt eksternt press,
enten gjennom forurensing eller
annen kvalitetsforringelse og
ødeleggelse. Lovgiver har derfor
gjort noen grep for å verne om
dem. For å bevare strandsonen
er det innført et 100-meters belte
med byggeforbud. Flørenes-pla-

nen legger opp til kanskje lan-
dets mest omfattende brudd på
disse nasjonale retningslinjene
ved at 3-5 km strandlinje fra
Tingsaker, rundt Kvivikodden, i
Dyvik og langs Langedalstjønna
bygges ned. Lov om friluftsliv
skal verne friluftslivets natur-
grunnlag og sikre allmennheten
rett til ferdsel, opphold m.v. i na-
turen, slik at mulighetene for å
utøve friluftsliv som en helse-
fremmende, trivselskapende og
miljøvennlig fritidsaktivitet be-
vares og fremmes. Kultur-
minner og kulturmiljøer er ver-
net i lov om kulturminner, og
formålet er at deres egenart og
variasjon skal vernes både som
en del av vår kulturarv og iden-
titet og som ledd i en helhetlig
miljø- og ressursforvaltning. Na-
turmangfoldet er vernet i natur-
mangfoldloven som har som for-
mål at naturen med dens biolo-
giske, landskapsmessige og geo-
logiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bære-
kraftig bruk og vern. Flørenes-
planen vil utradere Lillesands
kanskje mest benyttede og ube-
rørte tur- og rekreasjonsområde
og et omfattende tursti-nett.

Til sist, men ikke minst, er det
gitt sterke føringer i plan- og byg-
ningsloven som skal fremme en
bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og
fremtidige generasjoner. Denne
loven legger føringer for de be-
slutningsprosesser som berører
allmenne interesser, og som skal
inngå i planlegginger og konse-
kvensutredes. Dette for å sikre at
de nettopp ikke utilsiktet eller
vilkårlig blir tilsidesatt. Det er
dermed ikke uten videre en en-

kel sak å tilsidesette disse all-
menne interessene.

Et tilstrekkelig beslutnings-
grunnlag forutsetter at tiltaket
og de interessene det berører, er
konsekvensutredet. I beslut-
ningsprosessen som nå står for
døren, må alle konsekvensene og
interessene veies og vurderes. I
vektleggingen må konsekven-
sene for de overordnede, allmen-
ne interessene gis en større vekt
enn særinteressene. Det å be-
vare et friluftsområde er selv-
sagt en allmenn interesse for al-
le, ikke en særinteresse for de
etablerte i området.

I vektleggingen av de rent
kommunale interessene og de
allmenne interessene som er re-
presentert gjennom miljø, land-
skapsverdi, naturverdi, frilufts-
liv og kulturverdi, bør de sist-
nevnte gis større vekt i vurde-
ringen enn de rent kommunale.
Dette gjelder ikke minst dersom
kommunens byutvikling og de
øvrige kommunale interessene
uten særlig ulempe kan tilfred-
stilles andre steder hvor skade-
virkningene for de allmenne
interessene og de sterkest berør-
te særinteressene er mindre.

Med Vagles uttalelse om ikke å
se hen til særinteressene, er det
grunn til å se positivt på den
kommende beslutningsproses-
sen som da bør gi et resultat som
er i samsvar med den vold-
somme motstanden mot plan-
forslaget  en folkebevegelse som
ønsker å bevare Fløreneslandet
og de allmenne interessene som
ligger der i dag, slik at de blir til-
gjengelig også for kommende ge-
nerasjoner.

Torbjørn Flørenes

Særinteresser og andre interesser i Flørenes-debatten

MENINGER:

❞
Prinsippene
er gode
ønsker som
er umulige å
realisere 




