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Lillesands-Posten arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler for
god presseskikk. Den som mener

seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfor-
dres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan
oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har
medlemmer fra presseorganisasjonene og all-
mennheten, og behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17,
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40
50 40, fax 22 40 50 55, e-post: pfu@np-nr.no.

INNSIDEN
MENINGERLEDER

Send dine meninger til Lillesands-Posten. Skriv kort og signér med
fullt navn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte inn-
leggene. Send gjerne på e-post til: redaksjon@lp.no eller brev til:
Lillesands-Posten, Postboks 143, 4792 Lillesand.
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Planutvalget i Birkenes er kjent for å være li-
berale i forhold til å dispensere fra regule-
ringsplaner. Derfor var det kanskje noen som
var overrasket over at utvalget satte foten
kraftig ned i forhold til å rive et sentrumsbygg
og føre opp to nye i stedet for.

Det omsøkte prosjektet ville gi store nærings-
arealer og flere nye boenheter sentralt på Strø-
get. Det er i tråd med intensjonene for det sen-
trumsprosjektet som kommunen nå har satt i
gang, men administrasjonen vurderer at ut-
nyttelsen av tomten blir for høy og at antall
parkeringsplasser er for få.

Selv om vi mener utnyttelsesgraden ikke er
større enn det som må kunne tåles i et sen-
trumsområde, mener vi det var fornuftig av
bygdas politikere å ta en tenkepause. Spesielt
når vi vet at sentrumsplanen er like om hjør-
net.

Senterpartiets Wenche Stoveland fremmet et
forslag om at ingen nye prosjekter skal vedtas
før den nye sentrumsplanen er på plass. Det er
et forslag vi har en viss sympati for, selv om
det nok virker noe firkantet. Signalet til utbyg-
gerne er likevel klart. Store, nye prosjekter
kan ikke påregnes å bli akseptert før en helhet-
lig plan for Birkeland sentrum er ferdig utar-
beidet. I den fasen man er nå, er det lite lurt å
gå inn på saker som kan forstyrre de store
sammenhenger og kanskje også blokkere for
andre spennende planer dersom de blir ved-
tatt.

Grunneiere som har tanker om nye prosjekter
på sine eiendommer bør nå kjenne sin besøkel-
sestid og komme med sine innspill til sen-
trumsplanen, slik at alle tiltak kan vurderes
både enkeltvis og som en del av en større hel-
het. På denne måten får vi en best mulig plan,
og behovet for kompliserte omreguleringer og
dispensasjonssaker kan holdes på et mini-
mum i fremtiden.

Varsomhet
i sentrum

● Fløresteinsområdet er Lille-
sands bymark. Sentralt i dette om-
rådet ligger Store og Lille Flørestei-
nen, to karakteristiske utsiktstop-
per. I dette området finnes også et
blåmerket løypenett mellom Åle-
bekk innerst i Tingsakerfjorden og
Flørenes. Terrenget har mange
bratte skrenter som gjør naturopp-
levelsen ekstra stor. Det finnes
gamle hule trær av lind, lønn og osp
som er hekketrær for spetter og
ugler. Lauvingstrær fra tidligere ti-
ders fedrift og verdifulle planter
som blåveis og orkideer finnes og-
så. Ikke unaturlig er dette et meget
populært turområde for Lillesands
befolkning. Bare på Store Fløres-
teinen var det i 2008 2.579 besø-
kende som skrev seg inn i boken
som ligger på toppen. På langt nær
alle skriver seg inn i boken når de
er på toppen. Noen går helt andre
løyper enn opp til Fløresteinen.
Dette betyr at det anslagsvis kan
være langt over 10.000 som i løpet av
et år benytter seg av løypenettet
rundt Fløresteinene.

I tillegg er området vest for Flø-
resteinen iflg Naturbasen til Direk-
toratet for Naturforvaltning (DN)
karakterisert som et svært viktig
naturområde. I Kråkeviga, upåvir-
ket grunn vik innerst i Tingsaker-
fjorden ved Kvivigodden, finnes
mudderbunn og ålegress. Her er og-
så rik strandeng med mange vade-
fugler og svartorsump-skog som
iflg DNs Naturbase er viktig.

Alt dette ønsker nå Lillesand
kommune å ødelegge for Lillesands
natur-og friluftselskende befolk-
ning. I dette området har kommu-
nenes administrasjon lagt frem pla-
ner om å bygge 2600 boliger med en
byggeperiode på 37 år.
Lillesands ordfører og
varaordfører synes beg-
ge to å være forkjempere
for en slik rasering av
Lillesands bymark. Det
blir ikke det samme å gå
tur i tettbygget område blant seks-
mannsboliger og blokker som å gå i
skogen. Og dersom noen ønsker ut-
sikt over tusenvis av tak, kommer
de neppe til å gå på Fløresteinene.
Nasjonale retningslinjer for byg-
ging i strandsonen gjelder tydelig-
vis ikke for Lillesand. Bygging i 100

metersbeltet er sterkt ønsket på
tvers av overordnede myndigheters
prioriteringer.

Tidligere har Lillesand hatt pio-
nerer som Eigil Bjørk Knudsen som
har kjempet for å bevare naturen og

strandsonen for offent-
ligheten. Nå har Lille-
sand en administrasjon
og politikere som øn-
sker å bli husket for at
de fikk bygget ned natu-
ren nær Lillesands sen-

trum.
Stopp bruken av penger til utred-

ninger og nye planer. Stopp rase-
ringen av turterrenget nå. Stopp
før det er for sent!

Berit Haugh

Rasering av turterreng
Stopp utbyggingsplanene rundt Fløresteinen!

Lillesands-Posten hadde 27. novem-
ber et innlegg som het «Tanker om-
kring utbyggingen på Flørenes».

Ja, det er nok noen og enhver som
gjør seg tanker omkring denne så
meningsløse planen. Ikke dersom
Lillesand hadde en mangel på bolig-
tomter, men som Helge Røed fra Ag-
derforskning påpeker i Lillesands-
Posten 24. april er Lillesand heldig
stilt som har tomter langs tidligere
E18 og til og med ferdig vei inn i om-
rådene. Dette må vel være det som
kan og bør kalles «Lønnsom plan
for Flørenes».

Skal Lillesand forbli et godt sted å
bo i, bør man se bort fra ekspropri-
ering av fritidsboliger en har blitt
glade i som ferieparadiser for liten
og for stor, for at politikerne skal få
gjennom sin plan om en «stor» kom-
mune i ordets rette betydning. Men

kanskje burde en tenke litt annerle-
des når det gjelder størrelsen – Det
er noe i strofen: hvorfor være stor
når en er lykkelig som liten?

Vi kan bare se vestover hvilke
problemer en storby har å stri med
når det gjelder kriminalitet med
mere. Jeg tror i så tilfelle vi kan
glemme merkelappen: Lillesand et
godt sted å bo.

Her ligger alt til rette fra natu-
rens hånd til å nyte gaver vi får gra-
tis i hende, hvilket også mange set-
ter pri på. Å ha såpass kort vei til et
unikt friområde er noe en må sette
pris på og ikke la høytflyvende tan-
ker om å bli store bestemme.

Jeg vil minne om mitt innlegg i
Lillesands-Posten i vår «Evig eies
kun det tapte» og fornuftige utta-
lelser nylig av Thomas Thomassen
og Gunhild M. Mælandsmo, samt

tidligere av Sigrid Grimnes.
Alle motforestillinger om Flø-

renes-planene er ikke av kranglevo-
renhet, men syn og tanker om rase-
ring av et verneverdig område og
gjennomføring av en 17 meter bred
vei som vi ikke kjenner bruken av
på dette tidspunkt. I tillegg legges
det opp til en forbindelse til sen-
trum som vil bli to-tre ganger så
lang som nåværende, med forbin-
delse Flørenes – om Dyvik med økt
forurensning.

Hvor er dere hen miljøvernere
som ellers lar sin røst høre? Tenk
litt over Ibsens ord «Evig eies kun
det tapte». Det kan være for sent
den dagen den unike naturen rundt
Fløresteinen raseres av bulldosere
og gravemaskiner.

L.O. Abrahamsen 

Evig eies kun det tapte... 
Noen tanker om det vi holder på å miste

❞
Stopp før det
er for sent

Spenn beltet om livet og hold lampene
tent.

Lukas 12,35

Det andre adventslys er et håpslys. Det
sender sine stråler lenger inn i fremtiden
enn noe menneske kan se uten dette ly-
set. På andre søndag i advent er det ikke
Josef og Maria med Jesusbarnet som er i
fokus. Alt det vakre som hører den kom-
mende julefeiring til er nok til stede, men
mest som et bakgrunnsteppe, en forutset-
ning for den fremtid som det andre ad-
ventslys sender sine stråler inn i. En full-
tonig kristen adventstid handler om Je-
sus som kom, Jesus som kommer og Je-
sus som skal komme igjen. Kommende
søndag er det Jesu gjenkomst som er i fo-
kus, det trosledd som i kristen bekjen-
nelse uttrykkes med «.. sitter ved Fade-
rens høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å dømme levende og døde.» 

Hvordan er det for oss å leve i advent
når perspektivet er Jesu gjenkomst til
dom og frelse? Oppleves det truende, el-
ler oppleves det trøstende? Bildet som
brukes i den kommende søndagstek-
sten er lyst nok. Det handler om en
bryllupsfest. Vi er tjenere som skal ta
imot herren når han kommer hjem fra
festen. Finner herren oss våkne når
han kommer, vil han snu opp ned på tje-
ner/herre forholdet. Som tjenere skal
vi få gå til bords, og herren vil varte oss
opp. Det er lyst og godt. Men fordringen
til oss er at vi skal være våkne. Jesus si-
er rett ut: Vær også dere forberedt! For
Menneskesønnen kommer i den time
dere ikke venter det.

Kan vi klare å leve i denne høye be-
redskap? Og kan vi leve i denne bered-
skap samtidig som vi lever et sunt og
godt liv på jorden, det liv som jo også er
en Guds gave, gitt oss til forvaltning?

For kristentroen er forventningen
om Jesu gjenkomst helt nødvendig. Det
dobbelte kjærlighetsbud, den gyldne
regel, bergprekenen, - alt dette hører til

veggene i troens hus. Men taket er det
kristne håp. Å leve i en kristentro hvor
forventningen til Jesu gjenkomst er
borte, det er som å leve i et hus uten
tak, sårbart som det da blir overfor alt
det som svever i luften. Som et slikt hus
vil bli ødelagt av vind, regn og snø, vil
en kristentro uten feste i Jesu gjen-
komst bli et snarlig offer for de tilfeldi-
ge åndens strømdrag som farer frem
over våre ubeskyttede hoder.

Gjennom kristenhetens historie har
forventningene til Jesu gjenkomst hatt
varierende plass i de troendes liv. For
de første kristne var den helt sentral.
Hva gjorde så denne sterke forvent-
ningen med dem? Ble de udugelige til
livet på jorden, ble de en sekt som gjem-
te seg bort fra verden? Nei, de ble et fel-
lesskap om hvem de som sto utenfor sa:
Se, hvor de elsker hverandre! De utvik-
let en åndskraft som spredte seg utover
verden. Etter hvert inntok de Romerri-
ket. Forventningen til Jesu gjenkomst
gjorde dem ikke livsfjerne, men livs-
dyktige og livssterke.

Den danske dikterpresten Kaj Munk
gir oss et lærerikt vitnesbyrd om livet
ved det andre adventslys. På det språ-
ket som tales på hin side av Skagerak,
lyder det slik: «En perlende Sommer-
morgen stod jeg i min Have, aldeles for-
tabt i Livets Dejlighed. Da hørte jeg paa
eengang en underlig Tone i Luften, og
jeg tænkte: Det skulde dog vel aldrig
være Herren, der kommer igjen.

Det viste sig nu senere hen, at Red-
ningsbaaden ved Havet holdt Øvelse,
og det var en Raket, der var fyret af.
Men jeg verken lo af mig selv eller
skammede mig. Jeg havde faaet noget
at vide om mig selv, jeg var glad for.

Og aldrig vil jeg glemme den Følelse
av Lykke, der greb mig ved Muligheden
for, at det kunde være Ham selv. Skøn-
nere syntes jeg ikke den skønne Som-
mermorgen kunde krones.»

Leif Møller-Stray

ORD FOR HELGEN

La lyset brenne!

Flere politikere vil ha
slutt på at kontrollutval-
get har sine møter bak
lukkede dører, og man-
dag tas saken opp i kon-
trollutvalgets eget møte.
Foranledningen for by-
styredebatten var redak-
tør Thor Børresens
spørsmål i åpen spørreti-
me om åpenhet.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Redaktør i Lillesands-Posten,
Thor Børresen, stilte spørsmål i
åpen spørretime i bystyret om
åpenhetskommunen Lillesand og
det lukkede kontrollutvalget. Bak-
grunnen for Børresens spørsmål
var at avisen for noen uker siden
bad om å få være tilstede i kon-
trollutvalget da utvalget skulle
diskutere «Kokkenes-saken» og
saksbehandling av byggesaker.
«Kokkenes-saken» ble satt på kon-
trollutvalgets saksliste på bak-
grunn av en artikkel i Lillesands-
Posten.

Spørsmålene fra redaktøren var
om bystyret er komfortabel med at
kontrollutvalget konsekvent ope-
rerer bak lukkede dører og om
ordfører/bystyre vil anmode ut-
valget om å endre praksis, eventu-
elt bidra til at det velges et utvalg
som som praktiserer meroffentlig-
het slik kommunen ellers tilstre-
ber.

Merbelastning
– Ordfører ser nødvendigheten av
at kontrollutvalget har en arena
der de kan diskutere og drøfte de
utfordrende oppgavene de får til-
delt. Ofte er dette saker hvor an-
satte i kommunen er berørt og
skal dette holdes åpent vil det å
være ansatt i kommunen få en
ekstra belastning. På den andre si-
den ønsker leder av kontrollutval-
get en positiv dialog med pressen.
Leder av kontrollutvalget stiller
seg også positiv til å møte pressen

i etterkant av møtene for å gi en
grundig orientering, svarte ordfø-
rer Arne Thomassen som ikke vil-
le foreslå for bystyret å endre
praksis, men vil avvente stortings-
behandlingen av kontrollutval-
gets funksjon.

Lillesands-Postens redaktør var
overhodet ikke fornøyd med ord-
førerens svar.

– Jeg kan nesten ikke tro at ord-
føreren selv tror på at det er en
merbelastning om Lillesands-Pos-
ten eller andre får høre hva kon-
trollutvalget drøfter. I den grad det
er en merbelastning for de kom-
munalt ansatte, så må det bety at
de har gjort noe galt. Hvis kommu-
nen har gjort noe galt hvorfor skal
det da ikke komme frem i lyset?
Man er jo flinke til å påpeke og
journalføre andres feil, sa Børre-
sen fra bystyrets talerstol.

Redaktøren viste til at problem-
stillingene i sakene som går til
kontrollutvalget er kjent i forkant.

Det gjelder korrupsjonsanklagene
i Skolegata, sjøbuene i Kjøp-
mannsvik og i «Kokkenes-saken».

– Er politikerne virkelig for-
nøyd med et utvalg som fungerer
på den måten det gjør i Lillesand?
Ja, hvis man vil dyrke forestilling-
en om at mi har det så greit, så er
bystyret trolig det. Men jeg må si
at bystyret da har et utrolig lavt
ambisjonsnivå for sitt kontrollut-
valg, sa Thor Børresen som avslut-
tet med et ønske om at en av bysty-
rets representanter ville fremme
et forslag om at utvalget åpner dø-
rene i saker som ikke inneholder
sensitiv informasjon.

Opp på nyåret
Da bystyret senere onsdag kveld
skulle behandle årsplanen for
kontrollutvalget sa Aage Torberg-
sen (H) som selv sitter i kontrollut-
valget at han vil ta saken om åpen-
het opp i utvalgets møte førstkom-
mende mandag. Også Hans-Tho-

mas Nicolaisen (KrF) gikk på ta-
lerstolen og snakket om behovet
for en praksisendring.

– Jeg støtter det Torbergsen er
inne på. Vi bør åpne opp kontroll-
utvalget noe mer og føler det er tid
for å se nytt på det. Jeg er glad for
at Torbergsen vil ta det opp, sa Ni-
colaisen.

Frp ved Beat-
he Nytrøen
fremmet for-
slag om at kon-
trollutvalget
skal være åpent
på lik linje med
alle utvalg, men
at møtene kan
holdes for luk-
kede dører når
det dreier seg
om sensitive opplysninger.

Marie Vallesverd Dannevig
(Ap) mente det var vanskelig å
stemme over Frps forslag uten å
ha en utredning når det gjelder

lover og regler rundt kontrollut-
valget.

– Jeg vil be om at en sak kom-
mer på bystyrets bord i første mø-
te på nyåret. Da har også utvalget
mulighet til å uttale seg, sa ordfø-
rer Arne Thomassen.

Frp godtok dette. Bystyret ved-
tok enstemmig et tilleggsforslag

fra Hans-Thomas Ni-
colaisen (KrF) om at
en vurderer en sam-
ordning med Knute-
punkt Sørlandet når
det gjelder sekretari-
atsfunksjonen. Avta-
len med Aust-Agder
fylkesrevisjon utgår
ved nyttår. Marie Val-
lesverd Dannevig (Ap)
fremmet et oversen-

delsesforslag om kontrollutvalget
kan ta en gjennomgang av loven
om offentlige anskaffelser - an-
budsregler.

DEBATTERTE: Redaktør Thor Børresen og ordfører Arne Thomassen er ikke enige om åpenhet og kontrollutvalget. 

Vil ha åpne dører

Til tross for motstand fra ordfører og varaord-
fører regner vi med at kontrollutvalgets møter
vil bli åpnet for publikum og presse. Signaler
på tvers av partigrensene tyder på dette, og om
så ikke skjer er vi overbevist om stortingsfler-
tallet følger opp sine signaler og åpner utval-
get. Det må imidlertid være pinlig for en pris-
belønnet åpenhetskommune å få dette tredd
ned over hodet av andre fremfor å gå i front
slik kommunen tidligere har gjort – og for
Høyre og Venstre må det være pinlig at man lo-
kalt har politikere som saboterer partiets sen-
trale linje i denne saken.

Åpenhet

❞

Ofte er dette
saker hvor
ansatte i
kommunen er
berørt 

ARNE THOMASSEN




