
En gummibåt fyker
over vannflaten. Det
bærer av gårde i nesten
60 knop, og for tilskuere
virker det som om kun
propellen rører vannet.
Publikum kan bare hå-
pe og tro at de to perso-
nene som sitter oppi bå-
ten har kontroll.

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

● Slik er hverdagen til Elen og
Sigurd Mollestad, to søsken fra
Lillesand som har såkalt thun-
dercatracing som sin store hob-
by. Sigurd hevder seg allerede i
konkurranser både i Norge og
Europa, mens Elen ikke henger
langt etter.

Thundercatracing har sin
opprinnelse fra Sør-Afrika på
midten av 1980-tallet. Båtene ble
opprinnelig bygget som red-
ningsbåter på strender, og er ut-
viklet for å kunne håndtere
kraftige bølger og sterk sjø.
Sporten er mest populær i Sør-
Afrika, Australia og New Zea-
land, men det blir stadig flere
båter og utøvere i Europa og
Norge.

– Vi er ikke så mange utøvere
i Norge ennå, og dette er første
året med turneringer her i lan-
det. Men det er virkelig noe på
gang. Dette er sporten med
størst økning i antall utøvere, og
forbundet ønsker å satse ordent-
lig til neste år. Mye går av seg
selv her på Sørlandet, siden båt-
kulturen står så sterkt, sier Si-
gurd.

– På turneringene i sommer
var det mange som så thunder-
catracing for første gang, og jo
flere løp vi kjører jo mer snakk
og engasjement blir det rundt
sporten, sier Elen.

Prestasjoner
Sigurd og Elen har denne som-
meren deltatt i flere konkurran-

sen på Sørlandet. Sigurd med
partneren Mads Svendsen og
Elen med Camilla Nyberg. Si-
gurd kom på førsteplass i Songe,
Flosta og Jørpeland, mens Elen
og Camilla tok andreplass i
Songe og tredjeplass i Flosta og
på Nordisk mesterskap i Aren-
dal. Til helgen skal Sigurd og El-
len delta på Roslagsloppet i Sve-
rige, et løp som går 116 nautiske
mil fra by til by på svenskekys-
ten. Der skal de være på lag med
kjærestene sine, Sigurd med Ca-
milla og Elen med Emanuel
Nilsson.

– Jeg og Emanuel har nettopp
vært og testet båten, men vi er
ikke fornøyd. Vi var sure på
hverandre og på propellen. Far-
ta er bra, men vi må jobbe med
stabiliteten, sier Elen.

Sigurd og Camilla er langt
mer optimistisk.

– Nivået i Sverige er høyt,
men vi håper på førsteplass.

Grundig testing i forkant av
løpene er viktig, siden det er
mye som skal klaffe for å utnyt-
te gummibåtens potensial fullt
ut.

– Å finne balansen i båten er

veldig viktig i denne klassen, si-
den det bestemmer hvor stor
fart du får. Propellvalg har også
mye å si, i tillegg til at du skal
finne en kjørestil og oppsett som
passer for deg, sier Sigurd.

Grunnen til at de har rullert
om på de vante lagene til løpet i
Sverige, er at forholdene på et
slikt langdistanseløp ikke favo-
riserer to lette jenter i samme
båt.

– Thundercatracing er abso-
lutt en fysisk påkjenning, og det
er viktig å være i god form. Du
får en syk følelse av fart, som
krever at du er konsentrert. En
liten bølge eller vindkast kan
fort få deg til flippe rundt. Du
kan være rimelig mørbanket et-
ter et løp, men når det neste star-
ter får adrenalinet deg til å
glemme av smertene, sier Elen.

Kontroll
Ifølge søskenparet skjer det
svært få ulykker, selv om båtene
når opptil 120 km/t og nærmere
tre g-krefter i svingene.

– Selv om det ikke ser ut sånn,
så har vi som oftest kontroll. Det
er alltid noen som flipper på
hvert heat, og det er ikke farlig.
Risikoen er at de som kommer
bakfra ikke klarer å stoppe.
Sporten kan nok virke skum-

mel, men det meste sitter i ho-
det. Du skal tørre å gi på det du
har, samtidig som du holder ho-
det kalt, sier Sigurd.

Sigurd har holdt på med spor-
ten i tre år, og har innkassert en
rekke imponerende turnerings-
resultater. Han har kommet på
andreplass i Roslagsloppet to
ganger tidligere, men den beste
prestasjonen så langt er andre-
plassen i europamesterskapet.

– Det er gøy å ligge i toppen,
med tanke på hvor hardt jeg job-
ber med dette. Målet nå er å
skaffe nok sponsorer så jeg kan
stille i VM i New Zealand.

Elen startet med Thunderca-
tracing på grunn av broren, og
sier det første løpet ga mer-
smak.

– Jeg og Camilla strålte den
første gangen vi prøvde båten,
og vi synes det var veldig artig.
Hadde det ikke vært for Sigurd
ville jeg ikke kunne kjørt. Han
skrur motorer, ordner med ut-
styr og kommer med tips og
triks. På grunn av han står mine
prestasjoner kun på meg selv.
Jeg har nok innsett at jeg ikke
kan ta Sigurd, men forhåpent-
ligvis vil jeg og Emanuel være
med å kjempe om en topp 3-plas-
sering i Sverige.

Det at Elen skal kjøre med
kjæresten sin, og broren hennes
med sin kjæreste, hjelper også
på motivasjonen.

– Jeg tror det blir veldig gøy
for oss fire å dra av gårde og kon-
kurrere med og mot hverandre.
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NERVER AV STÅL:
I thundercatracing skal du gi alt du
har, samtidig som du holder hodet
kaldt, ifølge Sigurd Mollestad.
Foto: Privat

TIL SVERIGE: Sigurd Mollestad (t.v.), Camilla Nyberg, Elen Mollestad og Emanuel Nilsson skal denne helgen delta på et langdistanserace i Sverige.

Søskenrivaleri i 120 km/t

Arne Thomassen mener po-
litikerne har en forpliktelse
til å lande Flørenessaken. I
«ordførerens hjørne» viser
han til at kommunen helt si-
den generalplanen i 1979
har signalisert at man vil
satse på boligbygging her.

SIDE 17

Om Flørenes

Haakon Steen Vennesland
er hektet på fekting. Nå hå-
per han at et tilbud kan byg-
ges opp i Lillesand så han
slipper å pendle til Kris-
tiansand.

SIDE 15

Fekting

Elen og Sigurd Mollestad
satser på båtsport. Sigurd
er allerede i norgestoppen i
thundercatracing men sto-
resøster ligger ikke langt
bak.

SISTE SIDE

Vannduell

● 33 barn står på venteliste for barnehage-
plass i Lillesand ved oppstart i høst. Alle som
har krav på plass har imidlertid fått dette og
kommunen regner med at de fleste på vente-
listen vil få plass i løpet av året.

● I Birkenes er det nå ingen venteliste, men
der sliter kommunen med å skaffe nok før-
skolelærere.

SIDE 8-9

DEKNING: I Birkenes (bildet) er det ingen venteliste i barnehagene. I Lillesand er det 33 barn som venter på plass. 

33 barn i kø

● Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat
er navnet på prosjektet til Ole Gunnar
Brovig.

● Han har fått kommunal støtte til å skape
sin egen arbeidsplass, men naboene er skep-
tiske til prosjektet, og frykter støy.

SIDE 4-5

Satser på 
kennel

KENNEL: Ole Gunnar Brovig vil starte 
Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat. 
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Hipp hurra for lillesøstrene og herlighetene våre, NNoorraa  FFllaattllaanndd  KKvvaa--
rreenneess 3 år i dag og AAmmaalliiee  KKvvaarreenneess som ble 6 år 2. juli!! 
Vi er så glad i dere. Mange klemmer fra mamma, pappa og Håvard. 

Ønsker godjenta vår, 
IInnggrriidd..BB..GGuussttaavvsseenn,, til lykke med
10-årsdagen som var 30. juli. 
Hilsen mamma, pappa og Eirik.

Vi gratulerer vår humørspreder,
CCaatthhrriinnee  FFaaggggee,, med 8-årsdagen
den 9. august. 
Store klemmer fra storesøster 
Alexandra, mamma og pappa. 

Hurra hurra for verdens 
skjønneste 3-åring,
MMaalliinn  SSttrriiggeenn  TThhoorrllaanndd,, som fylte
3 år onsdag 4. august. 
Vi er kjempeglad i deg.
Klem Maja, mamma, pappa, 
besta, bakkefar, tante, Tonje, 
Thomas og onkler.  

MMaarrttiinn  SSttaappnneess blir tenåring 
søndag 8. august. 
Thea, Stian, mamma og pappa
gratulerer med 13 års-dagen! 

Vi vil så gjerne sende en hilsen til
jenta vår, NNeelliiaa  RRoossllaanndd  HHoorrtteemmoo,,
som fylte 2 år 2. august. 
Vi elsker deg helt opp til månen!!
Mange klemmer fra storesøster
Nadine, mamma og pappa.  

Hipp hurra for godjenta vår, 
SSyyllvvii  ØØssttlliiee  SSkkaarrbbøø,,  
som fyller 3 år 6. august. 
Du er ei kjempegod jente og vi er
veldig glad i deg. 
Kjempestor og god bursdagsklem
fra storesøster Synnøve, pappa og
alle oss andre på Kirkemyr.  

Vår nydelige prinsesse, 
LLæærrkkee  RRøøssttaadd,,
kom til verden 8. juli. 
Hun var 53 cm lang og 
3180 gram. 
Stolte foreldre er 
Anja & Atle Røstad, Danmark.

Vi forlovet oss på ferietur 10/7-10. TToommmmyy  SSmmeerrkkeerruudd
oogg  KKrriissttiiaannee  VViinnddii..      

Vi gifter oss 7. august kl. 13.00 i Tromøy kirke. FFrraannkk
AAssbbjjøørrnn  HHoollee  NNiillsseenn, Tromøy og IInngguunnnn  HHeelleenn  AArrnnøøyy,
Oslo. Adresse for dagen: Tyholmen Hotell, Arendal.  

AAttllee  oogg  MMaarriiaa  HHaauuggeeddaall  giftet seg i Landvik kirke i
Grimstad 19. juni. Tusen takk til alle som var med å
gjorde dagen så spesiell!  Foto: Erling Fløistad 

MMaarriiaannnn  HHaallvvoorrsseenn  oogg  KKjjeettiill  ÅÅss giftet seg i Vestre Mo-
land kirke 5. juni 2010. 
Fotograf: www.mortenfasseland.com 

Rekordvarme
Onsdag var utvilsomt aarets
varmeste dag hittil. Der norter-
tes op til 31 1/2 grad i skyggen.
Luften stod for det meste stille
og kom der et blaff, var vinden
varm som en tropisk landbris.
Alle som hadde anledning tok
seg en avkjølende dukkert, for i
vannet var det deilig og svalt.
Til igaar hadde meterologiske
lovt oss regn. Der trakk ogsaa
op endel lovende skyer, men det
klarnet av utpaa dagen. Idag
saa det bedre ut, men vi har til
gode aa se de første regndraa-
pene. Det klarner igjen, desver-
re.

Uheldig godgjørenhet
En omstreifer kom i gaar inn til
en familie paa Drangsholt og ba
om en skjorte. Fruen, som var
alene hjemme, lot ham faa en
som hadde hengt ubrukt i leng-
ere tid.
Da mannen kom hjem, kunde
han oplyse at det laa et større
pengebeløp i skjortens bryst-
lomme.
Man satte seg straks i bevegelse
for aa faa fatt i fyren. Politi og
lensmann ble varslet og imorges
blev han paagrepet mellom Sto-
remyr og Sandvad. Han var da
ifølge med en annen omstreifer.
De fortalte at de hadde byttet
bort skjorten til en «kollega»
som de traff paa veien.
Politiet er nu paa jakt efter
skjortens nuværende inneha-
ver.

Nye veiskilter er nu satt op i
krysset Østregaten og Storgaten
og paa Middelskolens vegg ved
gatekrysset Storgaten - Vestre-
gaten. Skiltene er formet efter
Veidirektoratets anvisning.

Fotball
Granes lag trakk seg før krets-
kampen søndag. Det er ensbety-
dende med seier for LIL.
Søndag var rundekampenes før-
ste dag. Grane blev slaatt av
Donn med 3-1 efter ekstraom-
ganger. Donn, Start og Mandal-
skameratene gaar til andre run-
de.

Kunngjørelser
Bekjendtgjørelse
Fra 5 - 19 august har tannlæge
Mosgren kontortid 9- 13.

Bidrag til uthus
De som ønsker å erholde bidrag
til istandsettelse av uthus, må
henvende seg til undertegnede
snarest mulig (Se nærmere re-
degjørelse fra jordstyret i da-
gens nr.)  V. Molands jordstyre.
Emil Holte.

Imorgo nytt nr. av Nynorsk
Vikeblad Spanande forteljing-
ar. Aktuelle artiklar, Barneha-
ge - Kvinneside. Premieuppgå-
vor. Kjøp bladet i nærmeste ut-
sal, eller ting det i posten.

Tapt En brun haandveske
inneh. endel penger taptes tors-
dag mellem Aalebekk og byen.
Finneren bedes godhetsfullt le-
vere den til kjøbm. Albert Fjel-
dal.

Eiendommen til salgs eller
underbekvemmelighet til leie.
Sigv. Svendsen.

SSA 27. juli: Vi har fått en
nydelig gutt. Velkommen til
oss Kristian. Kenneth, Ida og
Mathias er stolte storesøs-
ken.
Vi takker for oss i 
denne spalten.
Cecilie og Rune Brovig

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● I janaur 2010 vedtok Lille-
sand KrF en resolusjon der det
foreslåtte utbyggingsvolumet
på Flørenes reduseres til mak-
simalt 500 boliger som i hoved-
sak lokaliseres til Dyvik-områ-
det. Syv personer deltok på
medlemsmøtet, og det var ikke
enstemmig flertall for resolu-
sjonen.

– Er bystyrerepresentantene
bundet opp til en resolusjon
der bare syv medlemmer stem-
te?

– Det er et sterkt signal om
hva som er ønskelig i Flørenes-
saken. Den utbyggingen som er
i planen er for omfattende og
massiv. Det er holdningen i
partiet, det er en skepsis mot
planen. Parallellt er det et ved-
tak i programmet vårt som sier
at Fløreneshalvøya skal utbyg-
ges. Vi valgte å legge planen ut
til høring. Vi villle være med i
høringa og se hva som kommer
frem der, sier gruppeleder i
KrF, Hans-Thomas Nicolaisen.

Nicolaisen understreker at
partiet ikke er mot all utbyg-
ging på Flørenes, men at det
volumet det legges opp til er for
kraftig.

– Det andre momentet for oss
er ekspropriasjon. Vi kan ikke
gå inn for det, sier KrF-politi-
keren.

Like etter medlemsmøtet der
resolusjonen ble fattet, sa Ni-

colaisen til Lillesands-Posten
at det i praksis betydde at en
vil være bundet opp av vedta-
ket under behandling av Fløre-
nessaken i bystyret. Nå karak-
teriserer gruppelederen reso-
lusjonen som et sterkt signal
samtidig som han peker på
punktet i KrFs program, som
sier at KrF vil utvikle Fløre-
neshalvøya til bosetting, fri-
tidsformål samt nødvendig
infrastruktur.

Hans-Thomas Nicolaisen
opplyser at partiet skal ha et
drøftingsmøte om Flørenes 16.
august, og KrF vil etter all
sannsynlighet komme med et
innspill til planen før hørings-
fristen går ut 17. september.

– Det blir aldri aktuelt å gå
for det omfanget som forelig-
ger nå, men det kan finnes an-
dre løsninger og vi er åpne for
å se på det.

Nicolaisen var tilstede på
møtet om Flørenesutbygginga
i regi av Flørenes og Grunn-
esund vel.

– Det kom frem mye informa-
sjon på velmøtet. Det var et
uvanlig, men nyttig møte. Noe
som overrasket meg, var de
sterke frontene. Jeg visste jo
selvfølgelig om dem, men at de
kom så sterkt fram, var over-
raskende, sier KrFs gruppele-
der, som mener det er naturlig
at det følges mer opp i forhold
til hva Lillesands befolkning
mener om Flørenesplanen.

INNSPILL: Hans-Thomas Nicolaisen og Lillesand KrF ønsker å komme med innspill til Flørenesplanen. 
(arkivfoto).

Vil finne andre 
Flørenes-løsninger

Syvert Raustøl ved
Eiendomsutvikling Bo-
lig i Skanska Norge AS
mener Flørenesplanen
danner et solid grunn-
lag for politikerne i Lil-
lesand kommune som i
nær fremtid skal kon-
kludere om de vil gå
for utbyggingsplanene
eller ikke.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● – Jeg føler planavdelingen i
Lillesand kommune og de råd-
giverne som er brukt, har gjort
en veldig grundig og god jobb
med fremstillingen. Det pekes
både på positive og negative si-
der, så det danner et godt

grunnlag. Det er demokratiet
som råder. Nå kan alle komme
med innspill for og imot, og så
får vi se hva konklusjonen blir,
sier Syvert Raustøl ved Eien-
domsutvikling Bolig i Skanska
Norge AS.

Utbygger Skanska represen-
terer grunneiere i Flørenes-
området. Raustøl mener at det
ikke burde overraske noen at
politikere ønsker at det skal
bygges boliger på Flørenes si-
den det har vært planer om det-
te i lang tid.

– Flørenes er et veldig flott
område slik det er i dag og slik
det kan bli, sier Syvert Raustøl.

– Flere uttrykker bekymring
for økonomien i Flørenes-pro-
sjektet. Har du noen kommentar
til det?

– Jeg ser ingen grunn til å
kommentere det spesielt, sier
Raustøl.

Raustøl viser til at Skanska
er involvert i svært mange pro-
sjekter over hele landet. Når
det gjelder spørsmål om strand-
sone-problematikken svarer
han:

– Retningslinjene er der, og
dette handler om en politisk
prosess. Jeg synes den demo-
kratiske prosessen er rimelig
ryddig og grei.

– Planen er et solid grunnlag

GOD PLAN: 
Syvert Raustøl i Skanska mener

Flørenesplanen er god og at
grunnlaget for den demokratis-

ke prosessen er godt. 

KrF har programfestet at Fløreneshalvøya
skal bygges ut. Samtidig har partiet vedtatt en
resolusjon om å bygge ut maksimalt 500 boli-
ger på Flørenes, hovedsakelig i Dyvik-områ-
det. – KrF vil aldri gå for planen slik den fore-
ligger, men det kan finnes andre løsninger, sier
Hans-Thomas Nicolaisen.



Vedr. stiftelsesmøte Flø-
renes og Grunnesund vel
● Etter å ha lest Karen Rikstads
innlegg i Lillesands-Posten 30.07.10
slår det meg hvor forskjellig et slikt
møte kan oppleves.

For å få balanse i oppfatningene
ønsker jeg at også min opplevelse av
møtet kommer fram.

Hun skriver at hun opplevde at
møtet ble forsøkt kuppet. Min opple-
velse var at møtet var kuppet allere-
de fra starten.

Initiativtakerne stilte med møtele-
der, sekretær og ferdigskrevene ved-
tekter. Alle forslag på endringer for
å få møtet inn i normale organisa-
sjonsmessige former eller endring
av vedtektene, ble kontant avvist av
møteleder.

Møteleder gjorde også ved møtets
start klart at «vellets» første agenda
var å motarbeide Flørenes-utbyg-
gingen.

Dette gjorde at mange med eien-
dommer og i mange tilfeller gene-
rasjoners tilknytning til området

ikke fant å kunne slutte seg til «vel-
let».

Valg av styremedlemmer og god-
kjenning av vedtektene ble gjort ved
valg der møteledelsen ikke hadde
noen oversikt over hvem i salen som

var medlemmer av «vellet», familie-
medlemmer eller tilfeldige tilhører.
Med andre ord fiktive valg for å gi
«vellet» et legitimt preg.

Jeg trodde i min enfoldighet at en
velforening skulle arbeide for trivsel
og felleskap i et område. Denne «vel-
foreningen» har ikke dette formålet
men er, slik jeg oppfatter det, en ak-
sjonsgruppe mot utbygging av Fløre-
nesområdet som prøver å gi seg legi-
timitet ved å kalle seg et vel.

Det hadde vært mye skværere å to-
ne flagg framfor å forsøke å seile
under et slikt falskt flagg.

Kjetil Eikeland

Da spurte Jesus de tolv: «Vil og-
så dere gå bort?» Simon Peter
svarte: «Herre, hvem skal vi gå
til? Du har det evige livs ord, og
vi tror og vet at du er Guds Hel-
lige.»

Johannes 6,67-69

Popularitet er skjøre saker.
Det kan være kort vei mellom
det å være populær og det å bli
avvist. Vi som har levd en
stund, har mer enn en gang
sett mennesker bli drevet høyt
til værs på en popularitetsbøl-
ge for så å stupe minst like
dypt ned igjen.

Ordet for helgen handler om
et slikt dramatisk stemnings-
skifte. Alt det merkelige som
skjedde rundt Jesus, fikk hans
popularitet til å gå rett til
værs. Helbredelser, underlige
tegn og kraftige ord gjorde at
folk ikke ville slippe Jesus av
syne. Selv når han dro ut i øde-
marken, fulgte folk etter. Til
helgen hører vi om fem tusen
menn som i begeistringens rus
fulgte etter Jesus. Prosaiske
foranstaltninger som å ta med
seg mat tenkte de visst ikke på.
Men Jesus leverte varene som
det heter på vår tids språk.
Han forkynte budskapet om

Guds rike og viste rikets kraft
ved å la fem byggbrød og to fis-
ker bli mat i overflod til hele
folkemengden. Jesu popula-
ritet steg i de grader til skyene
at folk ville ta han med makt
og gjøre ham til konge.

Men stemningsskiftet kom
allerede dagen etterpå, på den
andre siden av Galileasjøen,
der Jesus fortsatte sin under-
visning av folkemengden som
fulgte ham. Han tolket underet
med brødene og fiskene. Det
skjedde jo ikke bare for et stak-
ket måltids skyld. Jesus talte
om fedrene som under Guds
tjener, Moses, spiste manna i
ørkenen. Men nå var den nye
manna kommet, og den nye
mann, det var Ham selv. Jesus
sa: «Jeg er livets brød. Den som
kommer til meg, skal ikke
hungre, og den som tror på
meg, skal aldri tørste. ..»

Dette ble flere nummer for
stort for folkemengden. Han
gjør seg større enn Moses, set-
ter seg i Guds sted, sa de. Og de
spurte: «Er ikke dette Jesus,
Josefs sønn? Vi kjenner jo bå-
de faren hans og moren hans.»
Og så trakk de seg tilbake, den
ene etter den andre. Gallupen
falt fra fem tusen og ned til
tolv. Og selv blant disse siste
tolv må stemningen ha vært
ganske labil.

En kan gjøre seg fantasier
om hva som ville ha skjedd om

Jesus hadde hatt en moderne
kommunikasjonsrådgiver i
denne situasjonen. Rådgive-
ren ville vel da ha gått til Jesus
og sagt: «Jesus, du gjorde det
godt den første dagen i øde-
marken. Flott det du sa til fol-
ket, og fantastisk det med brø-
dene og fiskene. Men dagen et-
ter gikk du for langt. Du må
moderere språket ditt, runde
av kantene litt for å gjøre bud-
skapet litt mer spiselig. Prøv
igjen, Jesus! Med et mildere
budskap vil du vinne folke-
mengden tilbake.» 

Men dette er fremmed fanta-
si, tanker som er fremmede for
Jesus. Jesus hadde ingen kom-
munikasjonsrådgiver. Og om
han hadde hatt en, ville han ik-
ke ha fulgt et slikt råd. I stedet
for å moderere budskapet for å
holde på populariteten, stiller
Jesus også den lille flokken
han har igjen, fritt.

Han vender seg til dem og
spør dem åpent om også de vil
gå bort. Simon Peter svarer på
vegne av dem alle: «Herre,
hvem skal vi gå til? Du har det
evige livs ord, og vi tror og vet
at du er Guds Hellige.»

Som det var for Peter, vil det
være for alle troende. For den
som virkelig har møtt Jesus,
finnes det ikke noe alternativ.

Leif Møller-Stray  
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Det finnes intet alternativ

Velforening og kupp

Nå er verdens beste moreller
i en fruktdisk nær deg!

Endelig er norske moreller i butikken. Men sesongen er kort,
så nyt dem nå. Les og lær mer på bama.no.

● Jeg har flere ganger sendt leser-
innlegg til Lillesands-Posten.
Da mitt siste innlegg, som omhand-
ler hverdagen til tvangs-pasienter i
psykiatrien og deres lidelser,
gjennom min historie, ikke kom på

trykk, så har jeg bare følgende å si
på engelsk:
«When I try to tell my story, they
cut me out and take away!»
Skammelig at brukergruppen ikke
skal bli hørt!              Saiha Pihl Oppja

Kritikk av Lillesands-Posten

Arne Thomassen har som ventet sagt ja til å
stille til gjenvalg som Lillesands ordfører. Det
har ligget i kortene etter at han før sommeren
klargjorde at han ikke var aktuell som Høyres
frontfigur ved neste års fylkestingsvalg.

Gjennom sju år som ordfører har Arne Tho-
massen vist seg som en handlekraftig ordfører.
Han har fått utrettet mer enn de fleste av sine
forgjengere, men har også gått på noen neder-
lag. Ett av dem er at han så seg nødt til å innfø-
re eiendomsskatt i Lillesand sammen med
flertallet i bystyret.

Høyre i Lillesand har et brakvalg fra fire år til-
bake å forsvare. Etter en turbulent periode
med to utmeldelser av gruppen (men også en
innmeldelse) spørs det om det er mulig å for-
svare denne suverene posisjonen. Ordføreren
er selvsagt viktig, men det politiske budskapet
og resten av listen er ikke uten betydning. For
Lillesands del vil det også være vesentlig hvil-
ke motkandidater de øvrige partiene klarer å
komme på banen med. Ved Stortingsvalget i
fjor var både Arbeiderpartiet og Fremskritts-
partiet større enn Høyre, men ved lokalvalg
har partiene slitt mer med troverdigheten.

Det er litt tidlig å spå utfallet av et valg som lig-
ger ett år frem i tid. Ordførerens parti gjør det
godt på de sentrale meningsmålingene for ti-
den, og så vidt vi kan se har Thomassen ikke
begått de store brølerne. Vårt tips er derfor at
Thomassen vil ha gode sjanser til å kunne fort-
sette som ordfører i en tredje periode, noe som
ikke er uvanlig i nasjonal sammenheng, men
som i Lillesand nærmest vil være historisk.

Thomassen har fordelen av å gå til valget som
sittende ordfører og han har gjennom sine sju
år vist et bredt engasjement og kunnskap på
en rekke saksområdene. «Bevisbyrden» ligger
på mange måter hos motstanderne som øn-
sker å bytte ut en ordfører som flertallet av lo-
kalbefolkningen virker å være komfortable
med. Vi har også vondt for å se for oss enkelt-
saker som skulle ha sprengkraft nok i seg til å
kunne snu opp ned på den lokalpolitiske styr-
kebalansen. Til det har samarbeidet mellom
blokkene vært alt for tett og forsøkene på å
fjerne eiendomsskatten alt for dårlig under-
bygd.

Med Thomassens kunngjøring har imidlertid
startskuddet for neste års valgkamp godt, og vi
gleder oss til å følge utviklingen.

Gjenvalg?
TORES SKRÅBLIKK:

Kokkenes og Flłrenes sett fra Batteri-
heia r 2035. 
Alt ifłlge Thommessen & Sundt.
Tore H.  

Mange har sikkert lagt
merke til at Lillesands-
Posten i dag har intro-
dusert tegningen i avi-
sen igjen. Tegner er To-
re H. Myhre, som kom-
binerer sin sterke sam-
funnsinteresse med sin
forkjærlighet for teg-
ning.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Jeg har skiftet arbeidsgiver.
NAV gir meg en helt annen mu-
lighet til å dyrke hobbyen min
som tegner enn tidligere arbeid
jeg har hatt, smiler Tore H. Myh-
re, som har passert 67 år og gått
over i pensjonistenes rekker.

– Jeg har alltid vært interes-
sert i tegning og maling, og en
tid var jeg inne på tanken om å
søke kunstfag, men så fikk jeg
klar beskjed fra far om at jeg
måtte se til å bli in-
geniør så jeg hadde
noe å leve av, fortel-
ler Myhre som fulgte
beskjeden hjemme-
fra, men som nå gle-
der seg over å hente
frem igjen tegnesa-
kene.

Som aktiv lokalpo-
litiker gjennom flere
tiår faller det Tore Myhre natur-
lig å sette søkelyset på aktuelle
saker i tiden. Han bedyrer imid-
lertid at han ikke har noe poli-
tisk budskap han ønsker å for-
midle med sine tegninger.

– Dette er ikke et forsøk på å
tegne seg inn i politikken igjen.
Jeg er for lengst ferdig med poli-

tikken og savner ikke partipoli-
tikken. Men samfunnsinteres-
sen er jo intakt og jeg er en aktiv
iakttaker. Jeg har stor glede av å
fange debattene og visualisere
dem, men forsøker å gjøre det på
en nøytral måte, sier den tidli-
gere Arbeiderparti-politikeren,
som er fornøyd med at lokalavi-
sen vil publisere noen av hans
streker.

– Det gleder meg at Lille-
sands-Posten vil trykke disse
skråblikkene på fredagene. Når
en legger ned så pass mye ar-
beid i dette så er det jo artig at
flere får ta del i dem, men jeg må
jo innrømme at jeg er litt spent
på mottakelsen, sier Tore Myh-
re, som i dagens tegning setter
søkelyset på den aktuelle Flø-
renes-saken, hvor meningene i
lokalsamfunnet er delte og hvor
finanskjendiser fra hovedsta-
den har vært særdeles aktive i
debatten.

– Jeg har jo merket meg utta-
lelsene fra Christian Thommes-
sen og Jan Sundt og har tatt ut-

gangspunkt i dem
uten at jeg dermed
tar stilling for eller
imot, sier Myhre, som
ellers trives som pen-
sjonist og altså ikke
har noen som helst
planer om å gjøre po-
litisk comeback, selv
om han ikke angrer
på sitt engasjement.

– Jeg tror nok at min fortid
som politiker hjelper meg til å
kunne analysere og vurdere ak-
tuelle saker og konsekvensene
av disse, sier Myhre, som i den
forbindelse også er glad for at
det er en helt annen åpenhet om
lokalpolitikken enn på den tiden
han selv var aktiv.

– Jeg har inntrykk av at ord-
føreren legger veldig vekt på
åpenhet og informasjon. Det er
veldig bra, og det er nok mye
lettere for folk å følge med og
kikke makta i kortene nå enn
da vi holdt på, sier iakttakeren
Tore Myhre, som gleder seg
over å følge med sine etterføl-
gere i lokalpolitikken fra side-

linjen. De trenger imidlertid
ikke å frykte grove karikatu-
rer.

– Nei, det er ikke min stil.
Jeg er ikke ute etter å finne di-
verse lyter hos folk å sette fing-
eren på. Jeg er mer opptatt av å
fange de interessante sam-
funnsspørsmålene og visuali-
sere disse, så får vi håpe at pu-

blikum kan kjenne seg igjen i
streken min, smiler Myhre og
legger til at han ikke har noen
store ambisjoner som tegner ut
over å ha en interessant hobby
som pensjonist. Så får tiden vi-
se hvor langt han driver det og
om vi med tid og stunder får se
verkene hans i en egen utstil-
ling.

TEGNER: Tore H. Myhre leverer tegninger til Lillesands-Postens fredagsaviser.

Tores skråblikk på Lillesand

❞
Jeg forsøker
å gjøre det
på en
nøytral måte

TORE H. MYHRE



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

● «De dypeste basser i harmoni
med krystallklare tenorer. Ene-
stående røster smelter sammen
til en enhetlig og fengslende
klang. Kirken fylles med magisk
russisk-ortodokse kirkemusikk
og folkeviser.» Slik beskrives
gruppen i en pressemelding, som
oppladning til konserten i Lille-
sand.

Svartehavets Don Kosakk kor
er i utgangspunktet et mannskor
bestående av 34 profesjonelle
sangere fra Russland og Bulgaria,
og de fleste er ansatt i operahus i
hjemlandet. To ganger i året deler
de seg opp i oktetter, som reiser
rundt i Europa og holder konser-
ter. Ensemblet er kjent for sin spe-

sielle klang, og er ettertraktede
gjester i kirker og konserthus
rundt om i Europa. Deres enga-
sjement for kulturer og tradisjo-
ner bør by på en minneverdig
konsert i kirken.

– Dette blir vårt første besøk i
Lillesand, og vi gleder oss veldig.
Vi håper mange vil komme for å
høre på oss, skriver et av medlem-
mene, Lutz Dollfuß, i en kortfattet
e-post.

Forrige år opptrådte gruppen i
Eide kirke, og da skrev Lille-
sands-Posten at «musikktradisjo-
nen fra denne delen av verden er
kjent for sin intensitet og kraft, og
det er grunn til å tro at mandags-
kvelden i Eide kirke blir en kraft-
full opplevelse!».

Russisk-ortodoks kirkemusikk
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Valg

Tusen, tusen takk til dere alle
som gjennom sommeren har
oppfordret meg til å stille opp
for en tredje periode. Det har
vært et sterkt engasjement og
det mest positive er at dette
kommer fra personer med ulik
politisk tilhørighet. Etter at
mitt valg på mandag ble kjent
har det strømmet på med mai-
ler, sms og telefoner. Jeg håper
på den samme støtten når valget
skal gjøres.

Hovedgrunnen for meg til å
stille opp igjen er alt det vi ikke
har fått utført disse syv årene og
som er nødvendig for å få større
aktivitet i hele kommunen. Det
nytter ikke å lene seg tilbake og
profitere på det som er gjort,
men heller bruke den erfaring-
en på veien videre.

Sommersesongen
Det er ikke tvil om at det i juni
og juli har vært færre mennes-
ker i byens gater. Mange av de
næringsdrivende melder om
økt omsetning på tross av dette
mens noen melder om litt ned-
gang. Gjestehavnen har en liten
nedgang i antall besøk mens bo-
bilparkeringen på Dypvann-
skaia har økt mye. Begge disse
er viktige og gir gode inntekter
for både restaurant- og handels-
næringen bare vi ikke river
vekk kunder til campingplas-
sene.

Årsaken til nedgang i antall
besøkende i byen kan være flere
og vanskelig å finne ut av, men
været betyr nok mye og fjorårs-
sesongen var som kjent dårlig.
En annen forklaring kan være
motorvegen som kommer leng-
er vekk fra sentrum, Tingsaker
og Vallesverd. Hotel Norge har
foretatt en undersøkelse blant
gjestene og der har det frem-
kommet at skiltingen til Lille-
sand er for dårlig. Min konklu-
sjon på dette er at vi på motor-
veien både fra ØST, VEST og
NORD må få skiltet og profilert
Lillesand på en helt annen måte.
Det er vanskelig å oppdage at
man har kommet til en av Nor-
ges fineste kommuner før man i
100 km har kjørt forbi.

Mange sommergjester savner
at mer skjer i kommunen i juli.
Hva dette helt konkret skal væ-
re er jeg ikke sikker på, men her
må vi alle sette oss sammen og
finne ut av dette og engasjere de
som vi vet kan.

Et lite tiltak jeg har bedt om å
få gjennomført før neste som-
mer er forlengelse og reparasjon
av Sandsbekken samt lengre og
renere bystrand. Flere av
grunneierne i området vil sam-
men med kommunen bidra for å
få dette gjennomført.

Bomsaken
Aust Agder fylkesting skal i
slutten av august ta stilling til
en eventuell deling og  plasse-
ring av ny bom. Denne saken
har engasjert hele kommunen
og uten tvil provosert mange.
Lillesands innbyggere har i
mange år betalt bomavgift både
øst og vest. Gang og sykkelvei til
Birkeland blir brukt som ei
brekkstang, men den gang og
sykkelveien bør snarest inn i
nåværende bompakke. Uten tvil

er det gjort en skikkelig tabbe
når den ble uteglemt i det store
motorveiprosjektet. Det samme
kan sies om rundkjøring på
Stykkene og gang og sykkelvei
på Kaldvell. Vi får forsette å stå
på for å få dette til uten ny bom.

Jeg er også imot å sette opp
den gamle bommen på RV 420 og
her tror jeg at en reduksjon av
hastigheten til maks 60 km vil
være positivt for å slippe snik-
kjøring. Det vil ta lengre tid å
kjøre den gamle veien og for de
som ferdes der, både på sykkel
og i bil, vil det bli tryggere.

Dyvik/Flørenes
Debatten går hett både på Face-
book, leserinnlegg i Lillesands-
Posten og blant hytteeiere samt
noen fastboende.

Det er bra for demokratiet at
mennesker engasjerer seg tidlig
i prosessen. Det at hytteeierne
kjemper for sin eiendom er legi-
timt. Som sagt og skrevet mange
ganger er det viktig at vi nå får
innspill i høringsfasen. Det som
overasket meg på folkemøte i by-
styresalen var den enorme mot-
standen mot noe som helst ut-
vikling på Dy-
vik/Flørenes og
at man ikke for-
søkte å komme
med konstrukti-
ve forslag. Det
kommer kanskje
i høringsfasen,
men mange av oss fastboende
ble provosert over at «noen» hyt-
teeiere sier at Lillesand bør væ-
re som den er uten vekst? Vekst
er viktig for å kunne få en balan-
sert utvikling både økonomisk
og samfunnsmessig. Vår vekst
på i overkant av en prosent er
veldig bra og gjør at vi må ha til-

rettelagte tomter for noe i over-
kant av hundre enheter pr. år.
Dette ikke bare for veksten, men
også fordi behovene endrer seg
for våre innbyggere. Det betyr at
vi kan bygge ut flere steder i
kommunen samtidig, men dette
forutsetter at vi legger fornufti-
ge planer i et lengre perspektiv
og ikke lar oss styre verken av
entreprenører eller grunneiere,
men tenker samfunnsøkono-
misk.

Jeg har ikke pr. i dag tatt ende-
lig stilling til hvilket volum vi
skal legge utbyggingen på når
det gjelder Dyvik/Flørenes men
jeg er opptatt av at byen må ut-
vikle seg den vegen og det av
flere viktige grunner:

1. Lillesand som bysentrum
ble etabler rundt byfjorden i
1614. Sentrum ble utvidet utover
Kokkenes og Kirkehei og deret-
ter Rosenberg. Senere ble det
foretatt fortetting i sentrum og
østover samt opp mot tidligere
E18. Deretter ble Bergshaven og
Luntevik bygget ut samtidig
som fritidseiendommer ble inn-
løst eller omregulert. Videre ut-

vikling skjedde
med Ørnefjell og
fortetting i Skugge-
vik samt at Einerå-
sen , Tunvegen,
Hestheia og Enge-
kjær ble utviklet.
Vi har nå bygd i en

kystlinje på ca 2500 meter fra
sentrum og vestover. Flere hyt-
teeiendommer har måttet vike
for denne sentrumsutviklingen.
Når vi nå planlegger å bygge øst-
over er det for å fortsette å bygge
rundt vannspeilet og da er det
viktig å merke seg at fra sen-
trum og ut til Mien (inngangen

til Grunnesund) vil det være ca
2500 meter kystlinje. Dette er
sentrumsnært! Man bruker 25
minutter på å gå fra Skuggevik
til sentrum og 7- 8 minutter på
sykkel. Samme vil det bli fra
Fløreneshalvøya.

2. Mange i Lillesand har vært
så heldige å få vokse opp sen-
trumsnært. Fra disse områdene
er det korte avstander til båt-
plasser og badeplasser både på
Tingsaker, Julebauen og i Ore-
holla. Det mange har vært heldi-
ge å få oppleve, vil jeg at kom-
mende barn og barnebarn også
skal kunne ta del i og dette løser
vi ikke ved å bygge nordvest-
over.

3. Det å bygge videre vestover
fra Sangereid er jeg imot. Det vil
kreve viktige landbruksarealer,
komme i konflikt med våre nye
næringsarealer på Kjerlingland
og svekke Lillesand sentrum. Vi
kan derimot godt bygge ut en del
på Vestre Vallesverd og fortsette
Kroksteinåsen når Kaldvell og
Heldal snart er bygd ut i hen-
hold til kommuneplanen.

4. En utbygging på Dyvik/Flø-
renes kan skje uten at vi i særlig
grad svekker de naturområdene
som er på Halvøya, nei tvert
imot kan vi få stier både langs
kysten og inn på halvøya og åp-
ne opp områder som ikke har
vært tilgjengelig tidligere.

5. Vi følger opp en generalplan
som er fra 1979 og som allerede
den gang la viktige premisser
for kommunens utvikling.

6. Vi kan ikke la hytteeierne
styre Lillesands fremtidige ut-

vikling, men heller forsøke å få
dialog og forståelse.

7. I ett par generasjoner har
Flørenes vært det område i kom-
munen der den fremtidig boli-
gutvikling skal skje. Dette har
også politikerne i Lillesand
vært enige om og senest i gjel-
dende kommuneplan. Dagens
plan er oppfølgning av bystyrets
bestilling.

8. Vi får mange nye og viktige
båtplasser.

9. Hovedknutepunkt for kol-
lektivtrafikk er Gaupemyr.

10. Lillesand senter ligger
glimrende plassert for utbyg-
ging på Dyvik/Flørenes. Bygger
vi vestover vil vi få ytterliggere
press på enda et handelsenter.

11. Dyvik/Flørenes er eneste
sentrumsnære utbyggingsom-
råde som ikke har sulfidholdige
bergarter.

12. I henhold til vår boligpoli-
tiske handlingsplan trenger vi
rimelige små boenheter. Dette
løses ved god planlegging og
hvis man ser på detaljene i plan-
forslaget er dette ivaretatt på en
tilfredstillende måte.

Jeg håper også dette innlegget
vil bidra til en videre konstruk-
tiv debatt og saklig debatt. Jeg
møter gjerne opp for å debattere
saken. Og  et folkemøte i septem-
ber er også nødvendig!

Fortsatt god sommer!

Arne Thomassen
Ordfører

ORDFØRERENS HJØRNE: Arne Thomassen skriver om bom og Flørenes, to saker som kommer til behandling i høst. Han er også innom sommerse-
songen og hans beslutning om å stille til gjenvalg.   

Sommer, bom og Flørenes

❞
Vi følger opp en
generalplan fra
1979 
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DØDSFALL:

TAKK:

Det blir en heidundrende
sommeravslutning når Lil-
lesandsDa’ene inviterer til
årets siste utendørskonsert
på Havnetomta i morgen.
Chris Thompson og Mads
Eriksen Band er hoved-
trekkplastrene, men også
Rød Mix er kjent for å få opp
stemningen blant publi-
kum.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Værmeldingen er bra og vi
håper virkelig publikum kjenner
sin besøkelstid når vi får en så
flott konsert i Lillesand, sier Kari
Berntsen. LillesandsDa’ene tar
opp igjen tradisjonen med å ar-
rangere en sommeravslutning for
fastboende og faste sommergjes-
ter på Havnetomta før skolestart i
august.

Chris Thompson  var vokalist
og frontfigur i «Manfred Mann’s
Earth Band»  – på 70-tallet et av
verdens største band. Thompsons

vokal kan høres på plater med El-
ton John, Tina Turner, Ray Char-
les m.fl. Som låtskriver har han
gjort det stort. De senere årene
har han jobbet en del med Brian
May, kjent fra Queen, og Alan Par-
sons, mens han i Norge har tur-
nert med Mads Eriksen og hans
band.

På Havnetomta får publikum
anledning til å få høre en rekke
Manfred Mann-klassikere som
«Davy’s On The Road Again»,
«Blinded By The Light», «Mighty
Quinn», «For You», «Questions»,
«Redemption Song» med mere.
Han har også funnet rom for
mange nye låter. Verdenshiten
«You`re the voice» er selvsagt en
del av programmet også i Lille-
sand.

– Dette kommer til å bli et kjem-
pearrangement. Nå håper vi at
publikum strømmer til. Vi er all-
tid spent på oppslutningen når vi
arrangerer noe utenom selve da-
gene, men vi håper og tror at pu-
blikum setter pris på at vi forsø-
ker å videreføre tradisjonen med
en sommeravslutning, sier Bernt-
sen, som også har forventninger
til Rød Mix som flere ganger tidli-
gere har skapt stor stemning
under Da’enes arrangement. I år
er Birkenes-bandet aktuelle med
ny CD og har et større repetoar
enn noen sinne.

TIL LILLESAND: 
Verdensstjernen Chris Thompson
inntar i morgen Havnetomta.
(Pressefoto)

Sommeravslutning 
på Havnetomta

Det blir minner
fra det gamle
Russland når
gruppen «Black
Sea Don Cos-
sacks» lørdag
inntar Lillesand
kirke.




