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● Abonnement 2010:
Innenlands: 1/1 år kr 855,- 1/2 år kr 460,-

Norden: 1/1 år kr 1851,- 1/2 år kr 958,-

Europa (A): 1/1 år kr 1940,- 1/2 år kr 1003,-

Utenfor: 1/1 år kr 2120,- 1/2 år kr 1092,-

Abonnementet løper til det sies opp

Løssalg kr 15,00,-

Godkjent nettoopplag 2008:  3.792

E-post annonseavd.: annonser@lp.no

E-post abonnemet: abonnement@lp.no
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direkte: 37 26 95 02   mobil: 481 55 939
Karl Otto Tønnessen, journalist
direkte: 37 26 95 03   mobil: 909 68 382
Carl Christian Engstad, journalist
direkte: 37 26 95 07   mobil: 480 45 901
Merete Moen, journalist
direkte: 37 26 95 04   mobil: 920 83 127
Theo Johnsen, faktor
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Postboks 143, 4792 Lillesand
Grunnlagt 1870

Telefon: 

37269500
Fax:

37269501

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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Festlige hotellpakker!
Opplev en uforglemmelig showaften med hotell-
overnatting og deilig frokost. Rica Hotels har en
rekke spennende og underholdende showpakker
i høst. Her er det mye å velge mellom!

Se rica.no/underholdning for gode showtilbud
eller kontakt Rica Show og underholdning på
telefon 66 85 45 70.

Det lokale fellesrådet sliter med økonomien og
varsler at Lillesand kirke kan bli stengt der-
som de økonomiske rammene økes.

Stenging av kirken i sentrum har vært disku-
tert tidligere, og en lokal SV-representant har
tidligere foreslått å bygge kirken om til leilig-
hetsbygg.

Det vil være en fallitterklæring om man virke-
lig må gå til det skritt å stenge en kirke som be-
tyr veldig mye for veldig mange, og vi vil håpe
i det lengste at en slik stenging aldri blir reali-
sert. Både fellesråd og kommuneledelsen har
et ansvar i så måte.

Vi har forståelse for at fellesrådet opplever at
budsjettrammene er i minste laget, men det er
tilfellet for de aller fleste sektorer. Derfor må
også kirken gå nøye gjennom sine egne bud-
sjetter før man ber kommunen om økte bud-
sjettrammer. Samtidig er det viktig at kirken
får rammer som er til å leve med. Nøkkelen i
så måte er samarbeid. Derfor håper vi at kirke-
ledelse og kommuneledelse kan bli enige om
rammer som gjør drift av kirker og kirkegår-
der forsvarlig.

Lillesand kirke

Agderposten har satt søkelyset på innsatsen
til våre lokale stortingsrepresentanter. Det er
bra at fylkesavisen setter fokus på hva våre fol-
kevalgte gjør og ikke gjør i nasjonalforsam-
lingen. En artikkel om hvor aktive austegdene
er på talerstolen ble fulgt opp ved at to tidligere
redaktører ga terningkast til de fire politiker-
ne. Det endte med regelrett slakt, noe vi synes
er noe urettferdig. Vårt inntrykk er nemlig at
den nåværende Aust-Agder benken er langt
mer aktiv enn den foregående.

Tre av våre fire stortingsrepresentanter ble
valgt ved fjorårets valg. Da er det noe ambisi-
øst å forlange at de skal klatre til topps i komi-
teer og partier. Tross alt er det bare et fåtall av
Stortingets 169 representanter som virkelig
slår gjennom den sentrale lydmuren. Det er ik-
ke vanskelig å være enig med de avgåtte redak-
tørene i at våre representanter har et stykke
igjen før de er i rikspolitikkens eliteserie, men
det skal ikke ta fra dem at de alle jobber aktivt
på sine respektive saksområder og tar opp lo-
kale saker i nasjonalforsamlingen.

Som lokalavis er det vår klare oppfatning at de
nye representantene overgår sine forgjengere
når det gjelder å engasjere seg i lokale saker og
også være synlige på hjemmebane. I så måte
synes vi faktisk det første året tegner bra.

Terningkast

● Jeg var med på et bystyre vedtak
der det skulle bli bygd 1.000 boenhe-
ter på Flørnes. Det vippet mellom
500 og 1000, mens 1.000 ble vedtatt.

Deretter hørte jeg intet før jeg ble
innkalt til et uformelt møte vedrø-
rende Flørnesutbyggingen.

Det ble da opplyst at utbyggingen
skulle bli på 2.500 boenheter og at
hyttene på vestsiden av halvøy
skulle bli ekspropriert. Dette hadde
ikke jeg hørt et kvekk om og var
selvsagt imot.

I tillegg fikk vi presentert kostna-
der til utbyggingen på flere 100talls
millioner, bare veien ut dit skulle
koste et sted mellom 150 og 180 mil-
lioner.

Noen ble bekymret for «flat-
sprenging» av området der de had-
de plukket blåveis i gamle dager og
gått på tur.

Saken bølget frem og tilbake med
avisinnlegg i mengder, stort sett
mot utbyggingen.

Deretter kommer Fylkesmannen
med en innsigelse og slaktet pla-
nen, noe som i realiteten gir den
dolkestøtet.

Deretter får ordføreren med seg
hele formannskapet i en del skrifte-
lige spørsmål til administrasjonen
v/rådmannen, om de har hatt kon-
takt med Fylkesmannen. Spørsmå-
lene offentliggjøres.

En uheldig fremgangsmåte – for
å si det pent, spør du meg.

I en så stor kommunedelplan som
dekker 2.500 boenheter på Flørnes
og med en kostnadsramme på flere
100tals millioner, er det naturlig at
Fylkesmannen vil
ha detaljer og en dia-
log med kommunen.

Fylkesmannen
kommer på besøk og
etter flere overvei-
ninger, i henhold til
alle regler, dømmer
Fylkesmannen så
planen nord og ned.
Det har de rett til.

Så hva kan vi lære av dette?
Først må slike store planer bli mer
detaljert med hvem som bekoster
hva, som hva er kostnadene til kom-
munen? 
Hva med kloakkrenseanlegg, vann,
skole, barnehager, strategiske veier
for utrykning, strøm  osv.

Fossbekk anaerobe renseanlegg
(=lukt) ble prosjektert  til 11.000
personekvivalenter (pe) i 1990, med
en tenkt utvidelse til 14.000 (pe) i
2010.

Med et tillegg på 2.500 boenheter

på Flørenes, må et nytt renseanlegg
bygges til cirka 50 millioner.

Strøm til 2.500 bo-
enheter blir på mange
megawatt, hvis hver
bolig skal ha ca 5
kWh.

Dette setter krav til
energiverket, og hva
koster det for hver bo-
enhet?

Vi skal nå slanke
kommunen med ca 10 millioner på
budsjettet for 2011. Det siste vi
trenger er å fastlåse kommunen i
fremtidige store utgifter, før vi får
orden på økonomien nå.

Forslag
Alle store planer bør ha et eget ka-
pittel i planen om hva det involve-
rer kommunen i, slik at vi ikke
kommer i etterkant med uheldige
spørsmål til administrasjonen, må
låne penger, og i tillegg stopper
overordnet myndighet det hele og
vi har igjen kastet bort flere millio-
ner av skattepengene.

Thomas Thomassen, PhD
Daglig Leder CO2 Purification AS

LÆRDOM: Thomas Thomassen mener Lillesand kommune må ta lærdom av
Flørenesplanene. Thomassen er bystyremedlem, men har sendt Innlegget som
daglig leder i CO2 Purification AS.

Flørenesutbyggingen
– atter en gang

❞
En uheldig
fremgangsmåte
– for å si det
pent

Skal du delta i hummerfisket
og/eller elgjakta? spurte vi våre
lesere på www.lp.no.

455 har stemt, og 59 prosent
skal ikke delta i noen form for
jakt, mens 9 prosent skal delta bå-
de på hummerfiske og elgjakt.

17 prosent av dem som har
svart skal bare fiske hummer og
15 prosent deltar kun i elgjakta.

Denne uken spør vi leserne av
nettavisen om hva de gjør i sko-
lens høstferie?

Ukens spørsmål

Arild Rønning, Stefan
Müller og Birgitte Vo-
pel får til sammen
165.000 kroner i etable-
ringsstøtte fra det re-
gionale næringsfon-
det.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

Næringsfondet for Lillesand,
Birkenes og Iveland hadde
fem søknader til behandling
på sitt september-møte.

Herefoss
Det regionale næringsfondet
har innvilget Stefan Müller
80.000 kroner i tilskudd til eta-
blering av et møbelsnekker-
verksted på Søre Herefoss.

Birgitte Vopel fra Herefoss
har fått tilsagn om støtte på
inntil 50.000 kroner til etable-
ring av en salong for hudpleie,
fotpleie, sminke etc.

Arild Rønning på Birkeland
får inntil 35.000 kroner i støtte
til etablering av et vaktmes-
terfirma. Det presiseres av
vedtaket at den delen av hans
virksomhet som dreier seg om
tradisjonelt snekkerarbeid,
samt salg og montering av
varmepumper ikke støttes.

Det er en forutsetning at
virksomhetene registreres og
at nødvendige tillatelser inn-
hentes før oppstart og utbeta-
ling av tilskudd.

Utsatt
En søknad fra Birkeland
Trykkeri om tilskudd til ut-
viklingstiltak ble utsatt og det
samme ble en søknad fra
Ragnhild B. Qvalbein og Vibe-
ke Vesterhus om tilskudd til

etablering av «Den levende
gård i Høvåg».

Birkeland Trykkeri må
sende inn regnskapstall og er

også bedt om å utdype innova-
sjonsgraden i den nye satsing-
en før søknaden kan behand-
les.

Når det gjelder levende gård
i Høvåg er den utsatt for at
saksbehandlingen kan sam-
kjøres med Innovasjon Norge.

I tillegg bes søkerne i sterkere
grad utdype hvem som er den
betalende kunden.

FÅR STØTTE: Stefan Müller har etablert seg som møbelsnekker med skreddersydde løsninger på Herefoss. Han får etablererstøtte fra næringsfondet. 

Tre får etableringsstøtte

Administrasjonen an-
befaler politikerne å
opprettholde vedtak om
å regulere eiendommen
mellom Oreholla og
Kokkenes Sameie til fri-
område.

● Kokkenes sameie har klaget
på reguleringsplanen for Kok-
kenes, hvor deler av sameiets
båthavn er regulert til friområ-
de. Dette kom overraskende på

sameiet som tidligere har fått
signaler fra kommunen om at
det ikke er lagt opp til endring
av reguleringsformålet for eien-
dommen.

Sameiet mener vedtaket i by-
styret må skyldes en misforstå-
else, men i følge administrasjo-
nen er det ikke det. I sakspapi-
rene til planutvalget vises det til
at området også i kommunepla-
nen er friområde.

– Aministrasjonen er av den
oppfatning at reguleringsformå-
let i nylig vedtatt plan er mer i

samsvar med den faktiske og øn-
sket fremtidig bruken av områ-
det. Det vurderes dit hen at regu-
leringsformålet ikke har betyd-
ning for bruken i dag, men kan få
det i fremtiden, heter det i saks-
utredningen, hvor det vises til at
båtplassene ligger bare 20 meter
fra standlinjen innerst i Orehol-
la. Administrasjonen vurderer
at det kan bli en konflikt mellom
båtplasser og badeplassen. Dette
er begrunnet først og fremst med
hensyn til manøvrering, sikker-
het, støy og forurensning.

Strid om friområde på Kokkenes

Planutvalget må ta stilling
til Trygve Stafseths søknad
om riving av gammel hytte
og oppføring av en ny og
større i Espevika (gnr
10/bnr 177). Naboene Siri
Carling og Trygve Olsen har
påklagd den gitte tillatelsen.
Administrasjonen anbefaler
politikerne å avvise klagen
og opprettholde vedtaket om
å gi tillatelse til en 120 kva-
dratmeter stor hytte. Det be-
grunnes med hytta ligger i et
hytteområde og at privatise-
ringseffekten ikke øker selv
om hytta blir noe større.

Hytte-klage
Fylkesmannens miljøvernavde-
ling har ingen merknader til søk-
nad om dispensasjon for oppføring
av garasje på gnr. 45/bnr. 8 på Vat-
ne i Lillesand. Det er søkt om dis-
pensasjon for oppføring av en 65
kvadratmeter stor garasje. Den vil
bli liggende 65 meter fra Østre Gri-
mevatn, men bak veien sett fra van-
net. Området har status som LNF-
område og ligger innenfor 100-me-
tersbeltet langs vassdrag. Miljø-
vernavdelingen har vurdert tilta-
ket til ikke å være i strid med nasjo-
nale eller regionale miljøverninte-
resser som avdelingen er satt til å
ivareta. Det bes om å få tilsendt ko-
pi av vedtak i saken.

Garasje-disp

Fylkesmannen i Aust-Agder
har utarbeidet et forslag til
samordnet skolerute. Admi-
nistrasjonen anbefaler tje-
nesteutvalget i Lillesand om
å slutte seg til denne planen.
Det innebærer en ukes høst-
ferie i oktober (3.-7.) og vin-
terferie i månedsskiftet fe-
bruar/mars i 2012 (27/2-2/3).

Felles skolerute
i Aust-Agder


