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● Åpningstider
ekspedisjonen:
Man./tors. kl. 08.00-15.00

Tirs./ons./fre. kl. 08.30-15.00
Besøksadresse: Øvregt. 8,

Postboks 143, 4792 Lillesand

Utgiver: Lillesands-

Posten Driftselskap as

Trykk: Agderposten Trykk as

Utkommer tirsdag og fredag

● 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
Felles e-post: redaksjon@lp.no

● Telefoner redaksjonen:
Ansv. redaktør: Thor Børresen
direkte: 37 26 95 02   mobil: 481 55 939
Karl Otto Tønnessen, journalist
direkte: 37 26 95 03   mobil: 909 68 382
Merete Moen, journalist
direkte: 37 26 95 04   mobil: 920 83 127
Carl Christian Engstad, journalist
direkte: 37 26 95 07   mobil: 480 45 901
Theo Johnsen, faktor
direkte: 37 26 95 06   privat: 37 27 25 00

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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SCOTT SPORTSTER P45
Brukervennlig hybrid for tur og trening. Effektiv demper med låsemulighet 
Kraftige Shimano skivebremser. Dame og herremodell.Kraftige Shimano skivebremser. Dame og herremodell.e Shimano skivebShimano skivimano s err

JAMIS VENTURA RACE
Lett racersykkel for trening og turritt. Shimano 20-girs drivverk og
kompaktkrank. Gaffel og setestag i karbon. Finnes også for damer.

9999;9999;

HELLY HANSEN ROBSON
Moteriktig, vanntett og pustende 
allværs jakke i Helly Tech materiale.

BERGANS BRYGGEN II/
BRYGGEN II LADY
Bestselgende fl eecejakke fra Bergans 

699;699;

299;299;
TIMBERLAND NEKKOL 
CONVERTIBLE
Lett sportssandal med kraftig gripesåle

999;

4999;

��������	
Lillesand Senter, 4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 00

Det er prisverdig at bygg og eiendomsforvalt-
ningen i kommunen nå tar til orde for å reno-
vere garderobene i Holta. Som det fremgår av
sakspapirene har den kommunale delen av
stadionbygget lidd under manglende vedlike-
hold gjennom mange år.
For de av kommunens innbyggere som er
vokst opp med et idrettsanlegg som var Sørlan-
dets vakreste er det trist å oppleve de siste års
forfall. For tilreisende idrettsutøvere er bygget
i Holta det første inntrykket de får av Lille-
sand. Dette har tradisjonelt vært imponerende
og utelukkende positivt, nå er reaksjonene for-
ståelig nok mer blandet.

Når det nå foreslås en renovering så henger
det også naturlig sammen med at garderobene
skal brukes av den nye ungdomsskolen, og
kontrastene til det flotte skolebygget er da og-
så enorm.

Garderobebygget i Holta skriker etter vedlike-
hold, men dessverre er ikke byggets situasjon
enestående. Selv om kommunen står foran en
omfattende økonomisk hestekur er det å håpe
at kommunen skjermer vedlikeholdsbudsjet-
tene noe. Det er dårlig økonomiforvaltning
dersom man ikke tar vare på sine verdier.

Bygg og eiendomsforvaltningen har bidratt til
å systematisere drift og vedlikehold av kom-
munale eiendommer, og man er på rett vei selv
om budsjettene er trange. Ved å selge kommu-
nale eiendommer kan man redusere drifts-
kostnadene og man kan konsentrere innsatsen
om de byggene som kommunen velger å behol-
de i eget eie.

Salg av kommunale eiendommer har imidler-
tid vært en gjenganger i de kommunale bud-
sjettene, uten at vi har sett mye til faktiske re-
sultater. I mellomtiden står kommunale byg-
ninger som Øvregate 6 og den tidligere hus-
morskolen på Møglestu som monumenter over
en feilslått kommunal vedlikeholdspolitikk.
Det samme gjør for øvrig Brentemoen skole.
Det er et bygg kommunen skal beholde, men li-
kevel får den stå som en skamplett i vår ellers
vakre by. Et par strøk med hvitmaling hadde
gjort underverker og koster heller ikke all ver-
den.

Vedlikehold

● Tore Bentzen har i Lillesands-
Posten tirsdag 1. juni et viktig inn-
legg om hvordan Engelshei er blitt
et utbyggingsområde hvor all opp-
rinnelig natur er ødelagt, og frem-
står som et månelandskap. Hans be-
kymring deles nok av de fleste poli-
tikere, og problemstillingen har
vært tatt opp med jevne mellom-
rom.

Det som forundrer meg er imid-
lertid at Bentzen automatisk forut-
setter at utbygging på Flørenes vil
foregå på samme måten (og derfor
må denne utbyggingen ikke kom-
me).

Jeg vil gjerne be han dokumen-
tere hvor dette fremgår som en nød-
vendig forutsetning for gjennomfø-
ringen i det foreliggende planut-
kastet.

Dersom han ikke kan det, noe jeg
tror blir vanskelig, ber jeg om en
forklaring på hvorfor han skråsik-
kert kan påstå dette, sammenlignet
med en utbygging andre steder, som
videre på Kaldvell, på Heldal, i
Kroksteinåsen, på Sangereid eller
andre steder.

Etter mitt syn har vi akkurat
samme problemstilling uansett
hvor boligområder skal utvikles i
kommunen, slik at dette ikke kan
brukes som argument mot ett kon-
kret område. Derfor er jeg helt enig
i konklusjonen hans som oppfor-
drer politikerne til å vedta ret-
ningslinjer som motvirker denne
type utbygging.

Tor Audun Danielsen
SVARER: Tor Audun Danielsen mener frykten for at Flørenes skal bli et måne-
landskap er overdrevet og ubegrunnet.

Engelshei 
og Flørenes

Et flertall av de som har svart
på ukens nettspørsmål på
www.lp.no ønsker at Lille-
sand og Birkenes kommune
skal slå seg sammen til en
kommune. 410 svar er avgitt i
løpet av uken og av disse øn-
sker 58 prosent en sammen-
slåing av de to kommunene,
mens 42 prosent svarer nei.

Denne uken spør vi våre
nettlesere om de har startet
båtsesongen.

Ønsker sammenslåing

Mannen i 50-årene som
natt til søndag kjørte på
et skjær ved Justøybroa
i Lillesand er nå uten-
for livsfare og på be-
dringens vei. Han ble
fraktet til Ullevål syke-
hus i Oslo for å bli ope-
rert for skadene han på-
dro seg i sammenstøtet.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Ulykken ble meldt til politiet
et par minutter før midnatt sent
lørdag kveld. Lillesanderen var
alene på den rundt 10 fot store
S370-Sport Grand Rideren da
han kolliderte med skjæret. Han
ble kastet av kjøretøyet og hav-
net i sjøen. Folk i nærheten hør-
te imidlertid smellet og kom
raskt til unnsetning.

Politiet har innhentet forkla-

ringer fra vitner som hørte kol-
lisjonen i det den skjedde, og
som har vært med i bergingsar-
beidet inntil sykebiler og ambu-
lansehelikopter kom til. Men de
ønsker kontakt med personer
som eventuelt så selve hen-
delsen for å kaste lys over hva
som skjedde. Øyenvitner eller
andre som kan ha opplysninger
i saken, bes henvende seg til Lil-
lesand lensmannskontor.

Da mannen i 50-årene ble hen-
tet opp av vannet, var han så
nedkjølt og forkommen at han
ikke kunne gjøre rede for seg
selv eller hvorvidt han hadde
vært alene på rideren, som har
sitteplass til to personer. Det ble
derfor igangsatt en større lete-
aksjon med dykkere fra Kristi-
ansandsregionen brann og red-
ning. I halvtotiden konkluderte
man med at det kun var en per-
son involvert, og innstilte le-
tingen.

Mannen ble fraktet til Univer-
sitetssykehuset i Oslo med al-

vorlige skader, blant annet i ho-
det. Sammenstøtet var så kraf-
tig at selve rattet bøyde seg på
venstre side av styrekonsollet.
Skadene på RIB-delen av ride-
ren tyder også på at det er denne
siden som fikk uventet land-
kjenning.

Det var lenge uklart hvem den
tilskadekomne mannen var, et-
tersom han ikke hadde på seg
noe som kunne identifisere
ham. En mobiltelefon som ble
funnet ved ulykkesstedet ga
imidlertid politiet et navn å ar-
beide ut ifra. I løpet av søndagen
kviknet båtføreren noe til, og i
halv-sekstiden søndag kveld
meldte sykehuset at identiteten
var bekreftet, at tilstanden var
betraktelig bedre, og familien
ble varslet.

Farkosten var motorisert med
en åtte hestekrefter stor på-
hengsmotor. Det er ikke noe som
tyder på at selve kjøretøyet eller
motoren var utstyrt med lanter-
neutstyr.

Utenfor fare etter 
kollisjon til sjøs

ØDELAGT: RIB’en fikk relativt store skader på høyre side i baugen i sammestøtet med skjæret i Justøysundet.

Mens speiderpatruljen var
på tur til Bergevann i helgen,
benyttet uvedkommende seg
av sjansen til å tilegne seg
verdier fra bilene de hadde
kommet i. Hele tre biler opp-
levde innbrudd som ble opp-
daget ved middagstider fre-
dag. Forholdet ble anmeldt til
Birkenes lensmannskontor i
løpet av gårsdagen.

Tre bilinnbrudd

En bilist som passerte Ting-
saker skole rett før klokken
ett, natt til fredag, så at det
var noe som brant inne på
skolegården. Ved nærmere
undersøkelser viste det seg at
det var noen ungdommer
som hadde tent opp bål. Disse
løp avgårde da de skjønte at
de var oppdaget. For sikker-
hets skyld kontaktet politiet
brannvesenet for om nødven-
dig å etterslukke bålet.

Bål på skolen

Klokken halv tolv torsdag
kveld hadde betjeningen på
Sjøbua fått nok av en av gjes-
tene sine. Den polske mannen
var både sint og full, og ville ik-
ke etterkomme vaktenes an-
modning om å forlate lokalet.
Det ville han fortsatt ikke da
politiet kom til assistanse, og
han måtte overnatte i drukken-
skapsarresten i Kristiansand.

I arresten

Like sikkert som sol og som-
mer melder sin ankomst, tik-
ker meldingene om høy mu-
sikk inn på telefonen til poli-
tiet. Natt til fradag var det na-
boene til en adresse i Tun-
veien i Lillesand som følte
seg plaget å høyt volum. Mel-
dingen kom ti minutter på to
om natten, og musikken ble
dempet da politiet gjorde dem
oppmerksom på det sene tids-
punktet. Det dreide seg i det-
te tilfellet ikke om noen fest i
boligen.

Høy musikk
En familie på handletur i Lil-
lesand sentrum torsdag kveld
observerte to utenlandske
menn på parkeringsplassen
til Kiwi Ole Olsen som forsøk-
te å komme i kontakt med et
par mindreårige gutter. Som
familien så det, kunne det ty-
de på at de berusede mennene
ville selge noe i en eske som
liknet en pistol, og dette fikk
dem til å ringe politiet. Patrul-
jen som rykket ut og fant «vå-
penselgerne» kunne konsta-
tere at meldingen var noe dra-
matisk, men de innrømmet at
de forsøkte å selge øl til gut-
tene i 14-årsalderen.

Solgte øl

Flere grunneiere på Oggevatn
har sett seg lei på en ungdoms-
gjeng som racer rundt på fire
crossykler i terrenget. Nå har
de merket seg at disse kjøret-
øyene ikke har registrerings-
numre, og har på denne bak-
grunnen bedt politiet se nær-
mere på forholdet.

Ulovlig kjøring




