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6. oktober fylte rampungene våre, 
KKaassppeerr  oogg  OOlliivveerr  TThhoommaasssseenn 1 år. 
Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen dere nydelige gutter. 
Bursdagklemmer fra mamma Ann Lisbeth, pappa Ken Roger, Rebekka
og Kristoffer.

Hipp hurra!
UUllrriikkkkee  HHaannsseenn  EEiiggeellaanndd
blir 7 år den 9. oktober.
Gratulerer med dagen. 
Masse hilsner fra farmor og farfar,
onkel, tante, kusiner og fetter på
Flaksvann.  

LLuukkaass  UUeellaanndd
ble 5 år den 7. oktober.
Gratulerer så mye til verdens beste
gutt. Mange bursdagsklemmer fra
mamma, pappa, Jesper, Anna og
Tobias.  

Vi vil gjerne gratulere 
skolegutten vår, 
SSaammuueell  GGllaammssllaanndd,,  
som blir 6 år 11. oktober.
Du er en herlig gutt, og vi
er veldig glad i deg. 
Vi gleder oss til selskap
med venner og familie.  

OOllee  AAnnddrreeaass  TTvveeiitt  BBllåålliidd
fyller 15 år den 11. oktober.
Tante og resten av gjengen
ønsker deg til lykke med
dagen.

IIddaa  KKrriissttiinnee  TTvveeiitt  BBllåålliidd
fyller 15 år den 11. oktober.
Gratulerer så mye med 
dagen. Klem fra tante og
resten av gjengen.

TThhoorraa  SSyynnnnøøvvee  
MMoossbbyy  FFuugglleessttaadd  
blir ett år idag, 8 oktober.
Hun hilser til bestemor og
bestefar på Fjeldal, onkel,
tante og kusiner på Mæbø,
og tante og kusine på 
Hovden. Thora ser frem til
mye besøk når hun snart
flytter til Skrova i Lofoten!

JJuulliiee  KKrriissttiinnee  BBrraaaaddllaanndd  
fylte 11 år søndag 
3. oktober. 
Hun er storesøster til tre
søsken og er veldig flink
med sin nyfødte lillebror.
Masse gratulasjoner fra 
besteforeldrene dine.

Vi vil gratulerer to flotte 
mennesker, 
VVaallbboorrgg  oogg  HHaannss--JJoohhaann  LLaauurriittzzeenn,,
med både fylte 70 år og gull-
bryllupsdag 8. oktober. Dere er de
beste foreldre, svigerforeldre og-
besteforeldre man kan ønske seg.
Hilsen barn, svigerbarn 
og barnebarn. 

08.09.10 kom lille MMaatthheeoo til 
verden, Markus er flink og stolt
storebror. 
Stolte foreldre er Tone A. og 
Henning Sandnes Berge.  

Den 3. september fikk Alexander
en skjønn lillebror og han skal 
hete TTrryymm  AArreennttzz--JJüünnggee..  
Bestemor og Bestefar gratulerer.   

Vi gifter oss lørdag 9.oktober kl.
13 i Høvåg kirke. 
MMaarrccuuss  JJoohhaannnneesssseenn, Fosnavåg,
og KKaattrriinnee  GGaabbrriieellsseenn, Lillesand.
Adr. for dagen: Høvåg bedehus. 

Grattis med 50 års dagen til 
HHeelleenn  GGrraamm ,
som var den 6. 10. 
Vi gleder oss til sparkel festen 
i morra!
Hilsen Flower Power jentene. 

Været er skiftende, ikke bare
fra dag til dag, men ogsaa fra ti-
me til time. Det er fremdeles
kraftig nedbør enten det blaaser
fra sydost eller fra sydvest. Og
saa titter sol og maane fram
mellom bøiene.

Aust - Agder fedrelandslag.
«LP» for fredag 4 ds. hadde føl-
gende tendensiøse og ukorrekte
uttalelse om lagets aarsmøte i
Arendal. Den skriver: «Aust Ag-
der fedrelandslag har holdt
aarsmøte i Arendal under An-
ders Langes overledelse». Paa
lagets vegne kan meddeles at
møtet   blev ledet av o. sakf. Ar-
nar Grindland, Kristiansand. J.
Limann f. t. formann.

Der stjeles
En mann som en dag hadde vært
ute og skutt alker kom hjem med
en god slump. Han hang dem
høit op under takskjegget paa
baksiden av huset saa ikke noen
bikkje kunde rekke dem. Mor-
genen efter var der stjaalet 9
stykker. De har altsaa ikke
hengt høit nok.

V. Moland
Berre ei lita retting i referat fraa
siste herredstyremøte. Eg fore-
slo ikkje konsesjonsnekting,
men utsetjing  Ysteristyraren
hadde upplyst at der var usemje
med bilførarene om tømming av
mjølka, og eg gjekk ut fraa at en
slik ting laut vera iorden før
konsesjon vert tilraadd, og ikkje
efterpaa. det sa eg i møte og di-
for ba eg om utsetjing. Daa eg
raaka ysteristyraren efter mø-
tet, sa han at dette var naa i or-
den, og soleis skulde det ikkje
væra meir og seja um den sak.
G. Stoveland.

Fra havnen
M/S «Helene» fra Karmøy lig-
ger ved Tollbodbryggen. Den er
lastet med salt sild som den sel-
ger ut i smaatt.

Kunngjørelser
Diskusjonsforeningen
Medlemsmøte torsdag 10 okt. kl
8. på «Hotel Norge. Dr. Jamvold
kåserer om hvalfangst.

Høvåg
Utskrift av overligningsnevn-
dens klagebehandling er utlagt i
banklokalet i 2 uker fra idag.
Klagefrist til fylkesskattestyret
er 2 uker. Høvåg overlignings-
nevnd 10.10 35. Johs Snemyr.

Fine Engelske Kull og Koks
tilkjørt med bil. Rolf Guttorm-
sen.

Dalesau 
De som har tinget sauer kan
hente dem på Birkeland 12 okto-
ber. Endel værlam og saulam
billig tilsalgs. Gregers Tjære-
strøm

En stor pen, blågrå 7 års gam-
mel hoppe og en stor Telemark-
skyr, kalvetid 28 nov. tilsalgs.
Svend T. Håbesland.

Den som tok feil hatt i Frikir-
ken søndag, kan bytte hos Baker
Knudsen.

Endel Hvete og Bygg kjøpes.
Thingsaker Mølle.

Tynnribbe/familieribbe
Frossen, Gilde, pr. kg

TTTyyynnnnnrriiibbbbbb
Frossese

1890

Ukens Go’helg

Krydderbiff av storfe
150 g pr. kg 99,33

KKrr
1490

pr. pakke

Gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger.

fredag og lørdagfredag og lørdag

Verken konsulent Halvor
Nes eller ordfører Arne
Thomassen er fornøyd
med miljøvernsjef Jan
Atle Knutsens håndte-
ring av Flørenes-saken.
Nes mener kommunen
ikke bør akseptere fyl-
kesmannens uttalelse og
gå videre med saken.

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

● Eiendomsutvikler Halvor Nes
er den som går hardest ut mot fyl-
kesmiljøvernsjefen i Aust-Agder.
I en e-post til Arne Thomassen og
teknisk sjef Gunnar Ogwyn Lin-
daas, skriver Nes, på vegne av
Rambøll Norge, at det er helt ufor-
ståelig at holdningen fra fylkes-
mannen er helt motstridende til
signaler fra tidligere.

– Den forventede forutsigbar-
heten fra fylkesmannen er etter
vårt syn fraværende. Dette mener
vi er uakseptabelt med tanke på
den prosessen kommunen har

gjennomført og de ressurser som
er nedlagt i denne. Det er også
oppsiktsvekkende å se at en så
stor og viktig uttalelse, med vel-
dig stor betydning for Lillesand
sin videre arealdisponering, ikke
er underskrevet av miljøvernsje-
fen. Vi registrerer også at en ny
saksbehandler er satt på saken,
og stiller spørsmål til kjennska-
pen til planens forhistorie.

Ifølge Nes mener Rambøll at
kommunen ikke uten videre bør
akseptere den utta-
lelsen som er kommet
fra fylkesmannen.

– Lillesand kommu-
ne har aldri mottatt
signaler fra fylkes-
mannen, som har an-
tydet noe i retning av
det som nå er mottatt.
Vi ønsker størst mulig
forutsigbarhet i plan-
arbeidet, og beklager
derfor sterkt den måten kommu-
nen er blitt behandlet på i denne
saken, skriver Nes, som mener
det bør være grunnlag for en
grundig gjennomgang med fyl-
kesmannen, siden uttalelsen som
nå foreligger virker for Rambøll

helt løsrevet fra den dialogen fyl-
kesmannen har vært involvert i
gjennom hele prosessen.

Holdt for narr
Ordfører Arne Thomassen er like
oppgitt som Nes og Rambøll. Tho-
massen støtter fullt ut det konsu-
lenten skriver.
– Den forrige miljøvernsjefen
dro i gang prosessen, og da er det
spesielt at den nye, Jan Atle Knut-
sen, ikke har tatt tak i dette.

– I hvilket ledd har
det sviktet?
– Min foreløpige kon-
klusjon er at det har
sviktet hos Fylkes-
mannen. Jeg har et
inntrykk av at det har
vært store utskift-
ninger der, og at
mange av de nye
mangler kjennskap
til sakens forhistorie.

Ordføreren går så langt som å si
at kommunens konsulenter og
administrasjon har blitt holdt for
narr.
– Fylkesmannen vet du aldri
hvor hopper, sukker Thomassen,
og fortsetter:

– Halvor Nes’ brev stemmer godt
med det inntrykket administra-
sjonen og politikerne har hatt
underveis i prosessen. Det er spe-
sielt tungt for administrasjonen,
som har jobbet veldig hardt med
Flørenes-saken.

Ønsker unnskyldning
Thomassen skal møte fylkes-
mann Øystein Djupedal senere
denne måneden, for å diskutere
hva som gikk galt og hvor det
sviktet.

– Jeg har forventninger om at
han vil beklage prosessen. Kom-
munen har brukt mye penger og
tid på dette, og da kan det ikke væ-
re slik at fylkesmannen først skal
være med på lagspill for så å plut-
selig trekke seg ut.

– Det har vært mye slikt den sis-
te tiden mellom Lillesand kommu-
ne og fylkesmannen?

– Ja. Det er ikke uten grunn at
Høyre her i byen vil redusere
makten til Fylkesmannen, og få
mer lokal styring.

Forsvarer kritikk
Etter at fylkesmannens innsi-
gelser mot Flørenes-planen ble

kjent, gikk Thomassen ut og hev-
det at prosessen hadde vært dår-
lig håndtert fra saksbehandlere
og konsulenters side. Reaksjone-
ne lot ikke vente på seg. Åshild
Martinussen og Leif Vagle i Ar-
beiderpartiet mente ordføreren
konkluderte for tidlig, og at det
var altfor tidlig å komme med slik
krass kritikk. Thomassen forsva-
rer uttalelsene, og hevder admi-
nistrasjonen har forståelse for at
han stiller spørsmål.

– Administrasjonen føler det
er nødvendig at jeg, som leder for
bystyret og ordfører, kommer
med kritiske spørsmål. Jeg har
stor tillit til administrasjonen, de
er dyktige folk som gjør en svært
god jobb, men likevel må man
kunne stille spørsmål når noe ik-
ke går som forventet. Med tanke
på reaksjonene fra Arbeiderpar-
tiet har jeg innen annen kommen-
tar enn at de taler for seg selv.

Fylkesmiljøvernsjefen i Aust-
Agder, Jan Atle Knutsen, er på fe-
rie til 11. oktober, og har ikke
vært å få tak i på telefon.

Se også side 16

Kritiserer miljøvernsjefen
for Flørenes-håndtering

ANBEFALER KAMP: Konsulentfirmaet Rambøll Norge mener kommunen ikke uten videre bør akseptere den uttalelsen som er kommet fra Fylkesmannen, angående Flørenes-saken.

❞

Kommunen
bør ikke
uten videre
godta
uttalelsen

HALVOR NES
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Fylkesmannen opphe-
ver kommunens avslag
og beordrer Lillesand
kommune til å behand-
le garasjesøknaden fra
Vibeke og John Oscar
Baardsen på nytt.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Vibeke og John Oscar Baard-
sen har søkt om å bygge en dob-
belt garasje med leilighet i til-
knytning til sin bolig på Engels-
hei 29. Til tross for at ingen av
naboene hadde innvendinger
vedtok kommunen gjennom ad-
ministrativt vedtak å si nei til
tiltaket fordi man mente den
var i strid med reguleringspla-
nen for området.

Det springende punktet i
saksbehandlingen var etter ad-

ministrasjonens mening at det
søkes om en dobbelt garasje
med leilighet i andre etasje på
en boligtomt som er avsatt til
enebolig med tilhørende boder,
uthus og garasje, og hvor gara-
sjen på forhånd er plassert på
plankartet. Administrasjonen
viste i sitt vedtak til at det vil bli
oppfattet som en eiendom med
to bruksenheter, at man ikke
ønsket garasjen trukket inn til
boligen og at kommunen i kom-

muneplanen har uttrykt seg ne-
gativ til etablering av egen
bruksenhet på garasjer.

Dette er imidlertid en argu-
mentasjon som fylkesmannen
mener ikke holder. Fylkesman-
nen viser i sin vurdering til at
det er snakk om en enebolig
med en liten sekundræleilig-
het/hybel over en dobbeltgara-
sje, at utnyttelsesgraden ikke er
i strid med reguleringsplanen
og at det også heter i regule-

ringsplanen at dobbeltgarasje
kan tillates der det er plass til
det.

– På denne bakgrunn mener
fylkesmannen at det ikke er
klar hjemmel i reguleringspla-
nen for å avslå søknaden. Kom-
munens vedtak blir da å opphe-
ve, og saken henvises til videre
behandling av søknaden i kom-
munen, konkluderer fylkes-
mannen.

Opphever garasjenekt

● Politiske prosesser er proses-
ser, det er vurderinger for og
imot, fordeling av byrder og go-
der, justeringer og tilpasninger.
Men i Lillesand er det annerle-
des ser det ut til, eller der er i al-
le fall noen som vil ha det an-
nerledes. Den øverste politiske
ledelse framstår da som politis-
ke amatører, uten kontakt ikke
bare med grasrota, men med
den politiske virkelighet både
på et nasjonalt og regionalt ni-
vå. Hva tenkte egentlig disse
ansatte politikerne om utbyg-
ginga? Sånn sett er den bort-
imot også symptomatisk for po-
litiske prosesser i Lillesand.

Tirsdag 28/9-10 kunne nemlig
lokalavisen slå stort opp at det
var full stopp for Flørenes-ut-
bygginga, og to slukørede, løn-
nede politikere, ordfører Tho-
massen og varaordfører Dani-
elsen, frontet saken og var nes-
ten på gråten fordi Fylkesman-
nen (embetet) hadde levert ikke
mindre enn seks innsigelser
mot den planen som var fram-
lagt. Dette syntes de to herrer
ikke noe om, og ga bortimot ad-
ministrasjonen i kommunen
skylda for at resultatet i medde-
lelsen hadde fått nettopp det ut-
fallet.

Men er det mulig å legge skyl-
da på administrasjonen? Er det
ikke slik at det er bystyret som
vedtar og de ansatte som utre-
der? Og har politikerne fulgt
med i timen?

Strandplanloven
For det første, stilte de aldri
spørsmål ved om det var
gjennomførbart? 
Tenkte de aldri på at bygging på
Kvivik-odden og eksempelvis
på Mien, ville medføre brudd på
nasjonale normer og retnings-
linjer? 
Mot å bygge i strandsonen? 
Dersom noen ønsker å bygge
innenfor 100-metersbeltet er det
stor ståhei, endatil om det gjel-
der reparasjon av brygge el. båt-
hus, el. gjenoppbygging etter en
brann, og så har toppledelsen i
kommunen – henholdsvis som
representanter fra Høyre og
«miljøpartiet» Venstre – gått i
baret med begge beina ved å vi-
se sin manglende kunnskap til
hvor skapet står.
Strandplanloven – først ved-
tatt for 40 år siden og siden jus-
tert i PBL. I § 17-2 heter det tem-
melig tydelig at: «Bygning, kon-
struksjon, anlegg eller innheg-
ning kan ikke oppføres nær-

mere sjøen enn 100 meter fra
strandlinjen målt i horisontal-
planet ved alminnelig høyvann
og kan heller ikke endres ve-
sentlig.» Er det ikke nødvendig
for politikerne i denne kommu-
nen å følge disse retningslin-
jene, og har de heller ikke tatt
inn over seg at dagens rød-
grønne regjering har innskjer-
pa nettopp dette, og at nåvæ-
rende fylkesmann Djupedal har
sin fortid i SV? 
Dette er dårlig politiker-hånd-
verk, og det bringer kjapt tan-
kene på en annen sak som ikke
burde være gått i glemmeboka
verken for de ordførende herrer
eller de åpenbare tilhengerne
av utbygginga, nemlig håndte-
ringa av bygginga av PT-bygget
like i strandkanten på Tingsa-
ker. Har man i bystyret tenkt at
forholdet til norsk lov endrer
seg over natta? De fleste av oss
kan ikke regne med slik lemfel-
dighet.

Friluftsinteressene
Dette er den reint lovmessige
siden ved saken, men også saks-
gangen er underlig håndtert
hos bystyret i alle fall for oss
som sitter på utsida. I utgangs-
punktet – slik Thomas Tho-
massen påpeker i tirsdagens ut-
gave av Lillesands-Posten –
var det tenkt inntil 1.000 boen-
heter. Før noen fikk sukk for
seg var dette økt til 2.500 boen-
heter og det var alt eller ingen-
ting.
Hvordan, hvorfor og hvem har
ansvaret for dette? Var det inn-
leide konsulenter? 
Blei det en sak hvor bordet
fanger før det heile var kommet
i gang? Hvilke motiver lå bak
dette?
Men likevel kanskje viktigst; en
storskala utbygginga av Flø-
renes ville ha ruinert området
som tur – og rekreasjonsområ-
de for alle generasjoner fram-
over. Var dette så uviktig for
den politiske ledelse? Bortsett
fra en ensom røst som syntes
nedbygging var ok – var debat-
ten i Lillesand ingen debatt,
men en rekke innlegg mot ned-
bygginga. Nok en gang har vi
altså blitt utsatt for manglende
politisk teft, og ja det kan hende
at det er øynene som ser, men
politikerne i kommunen er ik-
ke så opptatt av konsekvensut-
redninger, det er bortimot tabu.
Vi trengte ny ungdomsskole, ja,
men rundkjøring på RV 402 med
en kostnadsramme på 11,5 mill

kom som julekvelden på kjer-
ringa, slik som nå øyensynlig
innvendingene fra fylkesman-
nen gjør det for Flørenes-utbyg-
ginga. Vedtak er
bra, men det må
være med visshet,
ikke gambling, slik
det nå er blitt syn-
liggjort. Det holder
ikke i kommunal-
politikken, grav
først og spør siden.
Det koster for mye.
Bruk av eksempelvis innkrevd
eiendomsskatt er ikke som et
monopolspill. Men det er kan-
skje det en skuffet varaordfører
og ordfører har trodd at poli-
tikk er et realityspill?

Økonomien
Det er meget betenkelig og en
alvorlig skrape i lakken når
man veit at denne planlegginga
koster fem millioner kroner,

kanskje mer, beregnet på kom-
munens egne årsverk og innlei-
de konsulenter.

På hver enkelt skattebetaler
blir beløpet kanskje
beskjedent, men det
er beklagelig at så sto-
re ressurser brukes til
luft-prosjekter når an-
tall ansatte snaut
makter å ivareta den
øvrige planlegginga.

Er der i det heile
tatt satt en kostnads-

ramme for planlegginga? Et
tak? 

Eller er pengesekken vid
åpen, uansett?

Kvalitetssikring?
Det mest sentrale i dette som
gjør at Flørenes-planen skinleg-
ges, er likevel den lærdom flere
politikere nå må ta inn over seg.
Hvordan kan man sikre at det
ikke gjentar seg? 

Hvilke rutiner skal til for å sik-
re at kvaliteten på vedtaka blir
overholdt? 
Og hva har møtene med Fylkes-
mannen innholdt? 
Har det vært som samtale over
et lunsjbord? Eller er det slik at
korrespondansen kan doku-
mentere at der er gitt forhånd-
godkjenning på utbygginga, el-
ler er det en fortolkning? 
Hvem har i så fall fortolket? 
Og hvem kan ta ansvaret for
dette? 
Hvilke dokumenter kan fram-
legges så man kan få dokumen-
tert dette og sikre at kvaliteten
i alle ledd blir en heilt annen
neste gang noen kommer opp
med en god utbyggingsidé? 
Først når kommunen har sjek-
ket sine egne rekker og har sitt
på det tørre her, skal man ønske
et møte med Djupedal.

Gabriel F. Knudsen

SPØR: Gabriel F. Knudsen mener politikerne har sviktet i Flørenes-saken. Han har mange spørsmål i kjølvan-
net av fylkesmannens innsigelser. 

Akk-ja, takk for fylkesmannen?
MENINGER:

❞
Hvordan kan
man sikre at
det ikke
gjentar seg?

Temperaturen var til
tider høy da Birkenes
kommune mandag
kveld inviterte til
åpent møte om plane-
ne for Teinefossen,
men etter møtet var
både laksefiskere og
badere optimister med
tanke på å bli enige om
en felles løsning.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Møtet på kommunehuset
mandag kom i stand på initia-
tiv fra tjenesteutvalget. Det er
dette utvalget som skal be-
handle søknaden fra fiskelaget
om å etablere terskler for å
hjelpe laksen opp Tovdalselva.
Utvalget følte imidlertid at
hensynet til friluftsinteres-
sene og de badene i Teinefos-
sen ikke var tilstrekkelig be-
rørt og valgte å utsette saken.
Det angrer ikke utvalgsleder
Anne Kari Birkeland (KrF) på.

– Dette møtet viser at det var
riktig. Nå er jeg imidlertid op-
timistisk med hensyn til at vi
skal få en løsning som både
ivaretar hensynet til å få laks i
hele elva og hensynet til de
som bruker elva til andre for-
mål, som bading og padling, si-
er Birkeland. Hun viser til at
den noe krasse tonen i starten
av møtet gikk over til en kon-
struktiv dialog og vilje til å
finne felles løsninger etter
hvert og at mange misforstå-
elser ble avklart underveis.

Konflikt
Møtet startet imidlertid med
steile fronter. Enkelte fiskere
tok til orde for å forby bading,
mens badere mente at fiskerne
ville rasere arvesølvet.

Jon Dag Nyhaven talte ba-
dernes sak. Han reagerte på ut-
talelser om at man kunne bade
i Valtjønn og Berse i stedet for
Teinefossen. Det mente han ik-
ke var noe alternativ for ung-
dommen, noe flere ungdom-
mer med Geir Atle Ellingsen i
spissen bekreftet.

Nyhaven viste til at det ble
fanget 1.200 kilo laks i elva og
en godedel på oppsiden av Tei-
nefossen og spurte om behovet
for å endre på vannløpet.

Forventninger
Fungerende miljøvernsjef hos
fylkesmannen i Vest-Agder, Ør-
nulf Haraldstad, viste til at
fangsten i Tovdalselva i glans-
dagene var på opp mot 20 tonn.

– Det er en forventning fra
statlige myndigheter å få opp
bestanden etter at det er brukt
store summer på kalking og ut-
setting av yngel, påpekte han
og viste til positive erfaringer
ved Boenfossen. Det gjorde og-
så Johan Olsen, som er grunn-
eier på andre siden av fylkes-
grensa. Han mente det ikke
burde være noen konflikt
mellom badene og fiskere.

– Vi har fått det til. Nå gjen-
står bare Teinefossen så har vi
klart å få laks i hele elva, sa Ol-
sen, som mente laksen ville
kunne få stor betydning for

Birkenes kommune dersom
man lykkes i å få opp bestan-
den til gammelt nivå, noe de
fleste var enige om måtte være
målet etter årlige investering-
er i millionklassen.

Supplerer utvalg
– Vårt utgangspunkt er å gjøre
det greit for alle. Vi må få til en
ordning som gjør at vi kan til-
føre sideløpet mer vann så lak-
sen kan komme opp, sa Jørgen
Birkenes i fiskelaget. Han viste
til at de planlagte tersklene
først og fremst ville være i
funksjon når det er høy vann-
føring. Da er det uansett ingen
som bader i Teinefossen. Han
sitter i et utvalg med Kjell Ei-
rik Stoveland og Dag Matzow
fra fylkesmannen og foreslo på
møtet at dette utvalget ble

supplert med en representant
for badeinteressene. Og det var
en løsning også Nyhaven og de
andre skeptikerne sa seg enig
i.

Det skjedde etter at varaord-
fører Arild Windsland (H) had-
de kastet seg inn i debatten og
bedt badeinteressene om å or-
ganisere seg og prøve å få frem
argumentene sine samlet, slik
at fiskelag og politikere lettere
kunne svare og få et helhetlig
bilde av situasjonen.

Fiskelaget måtte imidlertid
finne seg i å bli minnet om for-
tiden, og Odd Øystein Grødum,
som også sitter i formannska-
pet, mente erfaringene fra sist
kanskje ikke viste at det var
enkelt å rydde opp dersom det
ble begått feil. Birkenes forsik-
ret imidlertid om at det vil væ-

re en enkel sak å justere ter-
sklene slik at de fungerer best
mulig.

– Målet er å få det til å fun-
gere som i gamle dager. Vi skal
ikke ødelegge for noen, sa Bir-
kenes, som kunne konstatere
at flere ble mer velvillig inn-
stilt til de foreslåtte tersklene
underveis i møtet.

– Det som gjorde at mange
reagerte var at dette så ut til å
gå igjennom uten motforestil-
linger og uten at andre interes-
ser enn laks var nevnt. Nå har
vi fått se skisser på møtet her i
kveld og vi har en positiv dia-
log. Så dette tror også jeg vi
skal kunne bli enige om, sa Ny-
haven som sammen med resten
av de badende tok imot invita-
sjonen fra Birkenes og Winds-
land.

GÅR SAMMEN: Jon Dag Nyhaven (i midten) var i utgangspunktet kritisk til planene om terskler. Nå går han sammen med Dag Matzow fra fylkes-
mannen (foran tv) og Jørgen Birkenes (foran th) for å finne løsninger som gjør det mulig å kombinere fiske og bading i Teinefossen. 

Tror på enighet om laks

● Politikerne i Lillesand har
denne uken hatt et møte der de
diskuterte Gamle Møglestu.
Nå vil de måle engasjementet
og entusiasmen blant folket på
et allmøte, der framtiden til
bygget skal diskuteres.

– Det skal være en liten
samling lørdag 16. oktober, der
vi håper folk vil stille opp.
Kommunen kan ikke ta på seg
mer forpliktelser der oppe,
men vi ønsker at kulturskolen
og Husflidslaget tas vare på.
Vi må se om det er nok enga-
sjement til å fortsette videre,
sier ordfører Arne Thomas-
sen.

På møtet vil det diskuteres

muligheter, samtidig som det
presenteres tall for hva akti-
vitet ved Gamle Møglestu kan
koste.

– Vi håper på å få dette til.
Det er en tung sak, og stort en-
gasjement er en forutsetning.
Det er betydelige drifts- og
vedlikeholdskostnader knyt-
tet til bygget, så det vil være
en krevende oppgave, sier
Thomassen.

Ordføreren hevder det fort-
satt er aktuelt å opprette et po-
litikammer i hovedbygget.

– Politikerne ser fortsatt på
mulighetene for et politikam-
mer. Det er ingen som har no-
en motforestillinger til det.

Allmøte om Møglestu




