
Inviterer til Fotballens dag

Håper på nybegynner-kurs i fekting

SPORTEN
Lillesands-Posten satser på å følge sporten i lokalmiljøet.
Send inn bilder og resultater til red@lp.no. Har du tips 
til reportasjer ring Carl Christian Engstad 
på telefon 37 26 95 07.
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Oppussingen av Birke-
land og Valstrand skole
i Birkenes kan bli dy-
rere enn først antatt.

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

● Konsulent Kåre Egil Nerbø
orienterte tirsdag tjenesteutval-
get i Birkenes om økonomien i
skoleutbyggingen. Det ble opp-

rinnelig avsatt 52 millioner kro-
ner i budsjettmidler for ombyg-
gingen av Birkeland og Val-
strand skole, men Nerbø forven-
ter overskridelser. Av budsjett-
pengene har kommunen cirka

halvannen million igjen, men
fortsatt gjenstår flere store ut-
gifter som teleskopamfi til 1,2
millioner, sceneteknisk utstyr
til 1 million og utsmykking til
300.000 kroner.

I tillegg har renoverings- og
ventilasjonskostnadene på Val-
strand skole blitt mye dyrere
enn forventet. I budsjettet ble
det satt av ti millioner kroner til
opprusting av begge skolene og
seks millioner til ventilasjon og
konvertering til vannboren var-
me. Et anbud kommunen har
mottatt viser at kun arbeidet på
Valstrand skole vil koste over ni
millioner, og at ominnredning-
en av Birkeland skole er anslått
til fire millioner. En betydelig
uforutsett sum som kommunen
nå regner på. Konsekvensen
kan bli at renoveringen av Val-
strand skole fullføres, mens ar-
beidet på Birkeland skole utset-
tes.

– Vi venter på en avregning
rundt de ekstra tiltakene som er
satt i verk, og ingenting blir
gjort uten at det er godkjent av
vår byggeledelse. Vi ønsker å
prioritere ferdigstillelsen av
Valstrand skole før vi går over
til Birkeland skole. Det kan hø-
res rått og brutalt ut, men for
oss er det viktig å bli ferdig med
Valstrand nå, sa Nerbø.

Nerbø listet opp byggekomite-
ens prioriteringer:
● Fullføring av renovering Val-
strand skole.
● Planlegging og gjennomfø-
ring av skoler i nærområdet.
● Renovering av Birkeland sko-
le utsettes og gjennomføres når
pålitelig oversikt ved Valstrand
foreligger, noe som regnes på i
disse dager.
– Områdeplanen vil bli frem-
met for behandling på neste mø-
te, sa Nerbø.PRIORITERER: Kåre Egil Nerbø vil prioritere at arbeidet med Valstrand skole fullføres før Birkeland skole.

Uforutsette skole-utgifter

Handelsstanden mener
boligområder på østsi-
den av Lillesand vil væ-
re den beste løsningen
for det lokale næringsli-
vet. Sammen med Lille-
sand Vekst ber handels-
standsforeningen politi-
kerne tenke sentrum-
sutvikling når nye bo-
ligområder skal lokali-
seres.
● Lillesand Vekst og Lillesand
Handelsstand har funnet sam-
men i en felles uttalelse i forbin-
delse med at bystyret i høst skal
diskutere både regionalutvik-
ling og Flørenes-utbygging.

Næringslivets talerør er opp-
tatt av at Lillesand kommune får
en utvikling som bygger opp
under og styrker sentrum. I et
brev til kommunen ber Lille-
sand Vekst og handelsstanden
om en næringsvennlig utbyg-
ging mot øst.

– Handelsstandsforeningen
og Lillesand Vekst er til for å
sikre vekst og positiv utvikling
av det lokale næringslivet. Vi
mener at en fornuftig utvikling
av nye boligområder på østsiden
av byen vil være den beste løs-
ningen for handel og annet næ-
ringsliv i Lillesand. Derfor er vi
positive til en videre utredning
av Flørenes-planen, heter det i
brevet fra de to foreningene.

Vekst 
Handelsstanden og Lillesand
Vekst ønsker at Lillesand skal
ha et levende sentrum, et lokalt
kjøpesenter og et vitalt næ-
ringsliv.

– Attraktive boligområder og
videre befolkningsvekst er nød-
vendig for å sikre videre utvik-
ling av næringslivet. Boligbyg-
ging bidrar også direkte og indi-
rekte i verdiskapningen til
mange lokale bedrifter. Utvik-
ling av nye boligområder er vik-
tig næringsutvikling, og Lille-
sand vil ha behov for mange nye
boliger i årene fremover, mener
foreningene som ikke er begeis-
tret for en videre satsing mot
vest.

– En videre utbygging vest for
byen har vært oppe som et mu-
lig alternativ. Handelsstanden
er skeptiske til en slik løsning,
fordi vi tror dette vil øke han-
delslekkasjen til Sørlandspar-
ken. Dette vil sannsynligvis væ-
re spesielt merkbart for næ-
ringsdrivende på Tingsaker. En
utbygging østover vil være langt
mer positiv – både for nærings-
drivende i sentrum og på Ting-
saker, heter det i brevet, hvor
man altså gir sin støtte til en ut-
bygging på Flørenes.

– Vi tror at en fornuftig bolig-
utbygging på Flørenes vil være
bra for den videre utviklingen
av Lillesand. Med nærhet til sjø-
en og byen blir dette flotte områ-
der, som også er attraktive  for
folk som vurderer å flytte til Lil-

lesand. Vi ønsker å øke folketal-
let for å sikre vekst og utvikle en
sterkere helårsby.

Delte meninger
Lillesand Vekst og handels-
standen tar imidlertid ikke
stilling til hvor mange boliger
Flørenesområdet tåler, og er-

kjenner at det er delte mening-
er blant butikkene i sentrum
og dette.

– Vi ser at det finnes mange
viktige innvendinger knyttet
til utnyttelsesgrad, naturinn-
grep, allmenn tilgang til sjøen
og lignende. Også blant våre
medlemmer vil det være delte

meninger om dette. I en videre
utredning bør man søke å finne
best mulig løsninger i forhold
til slike problemstillinger. Å
beslutte en langsiktig og grad-
vis utvikling av Flørenes
trenger heller ikke å bety at vi
ender opp med «hele pakka»,
heter det i brevet.

SENTRUM: For sentrum vil det være best med boligbygging østover, mener Lillesand Vekst og Handelsstanden
som støtter en utbygging på Flørenes. 

Vil ha boligområder på østsiden 

For å markere årets
oppstart av Lillesand
Fotballakademi, arran-
gerer akademiet i sam-
arbeid med flere tre-
nere fra Norsk Fotball-
akademi Fotballens dag
førstkommende lørdag.

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

● Alle barn og ungdom mellom
syv og 16 år i Lillesand kan mø-
te opp på idrettsanlegget i Hol-
ta lørdag, for å gjennomgå en
ordentlig og profesjonell tre-
ningsøkt ledet av trenere med
høy utdannelse.

– Jeg håper det vil bli en dag
med masse gøy for barna. Unge
spillere som ikke er medlem av
Lillesand IL kan også møte opp,
sier Leif Schellhorn, leder av
Lillesand Fotballakademi.

Siden Fotballens dag skal
markere årets oppstart av fot-
ballakademiet 6. september,
har Schellhorn fått med seg tre-
nere fra Norsk Fotballakade-
mi. Blant instruktørene er Ted-
dy Moen, daglig leder i norsk
fotballtrenerforening og Andy
McKnight (England), sports-
sjef i Norsk Fotballakademi.

– De vil fokusere på teknikk-
trening, i tillegg til at det blir
veldig mye fotballspilling. Jeg
tror det vil bli et veldig bra opp-
legg, da de har veldig høy kom-
petanse. Vi gjorde noe tilsva-
rende i fjor høst, et opplegg kalt
Fotballmoro i Møglestuhallen,
som var en kjempesuksess, sier
Schellhorn, som påpeker at del-
tagerne på Fotballens dag også
får anledning til å melde seg
inn i Lillesand Fotballakade-
mi.

– Dette vil gi dem en smak av
hva akademiet tilbyr utover
høsten. Vi har ennå noen ledige
plasser.

Opplegget er helt gratis, og
det er ikke nødvendig med på-

melding på forhånd. Ifølge
Schellhorn er det mulig at 

dette blir en årlig begivenhet.
– Det er en grei ambisjon om

det kommer mange og tilbake-
meldingene er gode.

FORLØPER: Opplegget Fotballmoro i Møglestuhallen i fjor høst var en suksess, og la grunnlaget for årets Fotballens dag. Arkivfoto

Kristiansand Fekte-
klubb er på jakt etter
sponsorer i Lillesand,
for å kunne arrangere
to nybegynnerkurs 
i byen.

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

● I begynnelsen av august skrev
Lillesands-Posten om Haakon
Steen Vennesland, som er nødt
til å reise til Kristiansand for å
trene fekting. Vennesland ga sin
støtte til Kristiansand Fekte-
klubbs (Krs FK) målsetning om
å starte opp flere lokale grupper
i Agder, og nå jobber klubben
hardt for å oppnå målet om fek-
teklubb i Lillesand.

Første skritt er å gå på spon-
sorjakt. Klubben søker en eller

flere sponsorer for å kunne ar-
rangere to nybegynnerkurs i
Lillesand i perioden 21. septem-
ber til 22. oktober. Klubben ser
for seg at det ene kurset vil være
for ungdom i alderen ni til 13 år,
og det andre for ungdom og
voksne. Begge gruppene vil ha
mellom åtte og 14 deltagere, med
fem til åtte treningsøkter på
rundt to timer hver.

I tillegg har Krs FK invitert
fektemester Akos Bodoky på be-
søk for å lede kurs i Kristian-
sand. Blir det kurs i Lillesand,
vil Bodoky også lede disse. Bo-
doky har over 25 års erfaring
som profesjonell trener, og har
tidligere vært landslagstrener
for Ungarn, Egypt og Tunisia.

– Får vi til disse nybegynner-
kursene, vil det kanskje bli star-
ten på Lillesand Fekteklubb, si-
er Marianne Wilson, styreleder
i Krs FK.

I et brev levert til blant annet
Post- og Teletilsynet og Lille-
sands Sparebank, skriver Wil-
son følgende: «Fekting er en
spennende idrett som gir kjem-
pegod mosjon, samtidig som det
er en gøy og sosial treningsform
som passer for de fleste alders-
grupper. Det er en ukjent og li-
ten idrett i Norge, og på Agder
har det dessverre ikke eksistert
fekteklubb på minst 15 år.»

Bjørn Vennesland, Haakons
pappa, jobber aktivt med å skape
interesse for fekting i Lillesand.
Han sier at Krs FK er avhengig
av sponsorer før de kan arran-
gere nybegynnerkursene.

– Vi håper at vi kan skape nok
oppmerksomhet rundt dette.
Om vi klarer å få litt fart i lille-
sandsfolket vil vi ikke se bort i
fra at Lillesand Fekteklubb en
gang blir en realitet, sier Ven-
nesland.

I LILLESAND: Haakon Steen Vennesland (i midten) viste i begynnelsen
av august fram Lillesand for den franske fektemesteren Berthier Frank og
Marianne Wilson.


