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ANDRESIDEN
STANGEBY

Thor Børresen, ansvarlig redaktør
Karl O. Tønnessen, journalist
Merete Moen, journalist

Torolf E. Kroglund, journalist
Theo Johnsen, faktor

BURSDAGSBARNA:

FØDSLER:

Send oss bilder av barn fra 1 til 15 år og jubilanter som har bursdag. 
Vi tar forbehold om å samle flere hilsener til samme person under ett bilde. 
Innsender må legge ved frankert svarkonvolutt med adresse dersom bildet
skal returneres. Kupongen må være oss i hende en uke før innrykk.
BBiillddeeffiilleerr  ppåå  ee--ppoosstt  mmåå  vveeddlleeggggeess  ii  jjppgg--  eelllleerr  ttiiffff--ffoorrmmaatt..

Navn:.....................................................................................

Adresse:.................................................................................

Fyller:...............år  Dato:.........................

Hilsen:....................................................................................

..............................................................................................

Innsendt av:...........................................       Tlf.:......................

Sendes til: Lillesands-Posten,
Postboks 143, 4791 Lillesand
e-post: annonser@lp.no

BURSDAGS
HILSEN

PERSONALIA: Bilder må være oss i hende en uke før innrykk. Bursdagsbarn fra 1-15 år. Bilder på e-post må vedlegges i jpg- eller tiff-format.
HHUUSSKK  ffoorr--  oogg  eetttteerrnnaavvnn.. - e-post: side2@lp.no

Heisann, nå fyller jeg,
JJøørrggeenn  FFllaaaa  FFjjeellddsskkaaaarr,,
endelig 1 år, 9. desember.
Dagen feirer jeg på Justøya sam-
men med familie og venner, som
er så kjempeglad i meg.
Mamma og pappa hilser. 
Hipp hurra!

Hipp hurra for vår herlige sjarmør,
Tobias H. Aanesen 
som fyller 2 år 10. desember! 
Vi er kjempeglad i deg! 
Klemmer fra mamma, pappa, 
Perttu og Missi!

SSoonnddrree ble født 5. november på
Stavanger sykehus. Mari er en god
og stolt storesøster! 
Foreldre til to fantastiske barn, 
Sissel Lappegard Haabesland og
Nils Erik Haabesland.  

Mandag 23. november kom vår
skjønne keiserinne, JJoohhaannnnaa til
verden. Vekt 2750 gram. 
En stor takk til jordmor/tante, He-
lene Thomassen. 
Patrik og Arne er stolte storebrø-
dre, og Marita og Steinar Thomas-
sen er lykkelige foreldre.

27. oktober ble Benjamin stolt storebror til lille IIssaakk.. Han var 49 cm lang
og veide 3130 gram. Lykkelige foreldre er Hege Marie og Tor Einar Gaus-
laa.
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Jul på Brygga
Fersk ørret pr. kg kr 5990

Reker i majones
pr. hg kr 10,-

Julemat fra sjø og land
Torsk, lutefisk, røkelaks,
ansjos og div. sild
Bryggas julesylte og 
medisterkaker etter 
god gammel oppskrift

Husk ”Fredagstreffet”
fra kl 15 til 21

Så fikk jeg ikke fredsprisen i år
heller, enda jeg ikke har gjort ei
flue fortred, tror jeg!  Det er mulig
jeg vifta etter en veps i sommer,
men det er vel ikke noe som skul-
le ha kommet på rullebladet mitt.
Det ble en mann i fra USA som
fikk fredsprisen i stedet for meg i
år.

Denne uken kommer han til
Oslo for å ta i mot medalje, diplom
og penger. Akkurat pengene er
kanskje ikke det viktigste i denne
sammenhengen ettersom sum-
men er liten i forhold til utbeta-
lingene i Lotto. Sjansene er imid-
lertid mye større for å vinne i Lot-
to enn å bli tildelt fredsprisen.

Utgiftene for å få mannen til
Norge er skyhøye i forhold til den
summen som følger med prisen.
Prisen Norge må betale er 130
millioner og vel så det, for å få lov
til å gi amerikaneren en tiendedel
av den summen, og det i svenske
kroner!

Det er mange som lurer på
hvorfor denne amerikaneren fikk
Nobels fredspris. Noen sier at det
var fordi Torbjørn Jagland gjerne
ville hilse på Barack Obama, som
mannen heter. I så fall er dette
verdens dyreste håndtrykk.

Har Jagland råd til å vaske seg
på hendene etterpå?  Da vil jo det
gylne håndtrykket renne ut
mellom fingrene hans og ned i Os-
los underverden, eller kloakken
som det heter på godt norsk.

Kanskje han heller burde for-
gylle høyrehanda si etterpå. Opp-
over burde armen hans ha en in-
skripsjon som forteller at denne
handa har hilst på Barack Oba-
ma. Etter en slik hendelse vil nok
Jagland bli kalt for «mannen med
den gylne hånd».

Men hvorfor i all verden vil det-
te koste så mye penger?

Politiet skal ha rene uniformer,
og når halvparten av den norske
politistyrken innkalles, så blir
det ganske mange uniformer som
skal vaskes og strykes. Ektefel-
lene gjør vel neppe det selv om
Storberget ber på sine knær.

Dessuten skal den store politi-
styrken ha mat. Det holder nok
ikke med niste, grovbrød med
brunost og gauda. Kanskje de får
spise opp restene etter Obama og
alle de andre prominente perso-
ner som har mesket seg på ban-
ketten.

Alle kumlokkene i hovedsta-
den er blitt sveist igjen.. Politiets
biler er også blitt bygd om. Man
har kledd igjen vinduene med
kyllingnetting for å sikre seg mot
demonstrerende menneskemas-
ser. Så nå står det banditter på
hvert gatehjørne og ler av politiet
som selv sitter bak gitteret.

Jeg kan tenke meg at den ame-
rikanske presidenten og hans ko-
ne nå sitter i Air Force One og gle-
der seg til norgesbesøket. De har
bare en ting i tankene. Noe stort
skal skje.

De skal få hilse på Torbjørn
Jagland!

Kurt Stangeby

Freds-
prisen

Torsdag inviterer
Lillesand Arbei-
derparti til med-
lemsmøte der de-
batten skal stå om
Flørenes-planen.
● – Dette er en viktig og
stor sak som trenger å
debatteres bredt i parti-
et. Planen er ikke godt
nok kjent, og vi håper
flest mulig av våre med-
lemmer kommer på mø-
tet for å få kunnskap om
planen, sier leder av Lil-
lesand Ap, Leif Vagle.

Målsettingen med tors-
dagens møte er at Flø-
renes-planen både skal
presenteres og debatte-
res. Espen Hovde fra
planavdelingen i Lille-
sand kommune kommer

samt Halvor Nes fra
Rambøll. Arbeiderparti-
et har også invitert Skan-
ska som representerer
en gruppering av grunn-
eierne i Flørenes-områ-
det.

– Helge Røed kommer
for å sette planen inn i et
større planperspektiv,
forteller Leif Vagle som
lover at han ikke vil
stenge dørene dersom
det dukker opp andre
interesserte enn Ap-med-
lemmer.

Lederen av Lillesand
Arbeiderparti legger ik-
ke skjul på at det er delte
meninger om den plan-
lagte Flørenes-utbyg-
gingen i partiet, men
understreker igjen vik-
tigheten av å få god nok
kunnskap om planen.

DEBATT: Lillesand Arbeiderparti og Leif Vagle 
inviterer til medlemsmøte for å debattere 

Flørenes-planen.

Ap inviterer til Flørenes-debatt

Næringsdrivende og
naboer protesterer på
det sterkeste mot at
Agder Asfalt skal eta-
blere seg i industriom-
rådet på Storemyr. De
frykter støy, støv og
lukt.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Torsdag inviterte Agder As-
falt til informasjonsmøte på
Storemyr, og representanter
fra bedrifter i området samt
naboer møtte mannsterke opp.
Agder Asfalt ønsker å flytte
det mobile asfaltverket fra
Gaupemyr til industriområ-
det på Storemyr.

– Vi har tenkt å oppføre oss
ordentlig og ha det greit og
fint rundt oss, sa daglig leder
Rolf Eikenes da han orienter-
te om virksomheten.

Har nok
Men Eikenes og styreleder
Oddvar Ivarsson møtte hard
motbør under informasjons-
møtet.

– Dette klinger fryktelig
dårlig i mine ører. Dette vil
støve over hele Storemyr, sa
Johnny Govertsen som driver

billakkeringsverkstedet Cus-
tom Cars.

Custom Cars mener de må
legge ned sin virksomhet der-
som asfaltverket flytter til Sto-
remyr fordi kombi-
nasjonen lakkering
og asfaltverk er
umulig.

Bjørg Skibelid
som bor like ved
Saint Gobain er
svært bekymret for
lukt, støy og støv. Hun
sammenlignet informasjons-
strategien til Agder Asfalt
med da Saint Gobain, tidligere
Norton, skulle etablere seg i
området. Da ble det også invi-
tert til kaker og kaffe og alt så
ut til å være i sin skjønneste
orden.

– Vi har nok fra før med
Saint Gobain og renovasjons-
anlegget. Vi trenger ikke mer,
tordnet Skibelid.

Passer ikke inn
Agder Asfalt ønsker å søke om
stasjonært asfaltverk på Sto-
remyr og har to aktuelle tom-
ter (gnr. 30/bnr. 90 og gnr.
30/bnr. 119). Den ene tomta lig-
ger langs riksvei 402 mens det
andre alternativet er den øver-
ste tomta på Storemyr, skjer-
met fra riksveien. Begge tom-
tene ligger over 300 meter fra

bolighus, men ligger nærmere
bebygde næringseiendommer.

Agder Asfalt kjøpte asfalt-
verket som nå står på Gaupe-
myr av Reinhold Meister i au-

gust 2009. I dag har
Agder Asfalt 13 an-
satte, men med den
planlagte produksjo-
nen for neste år reg-
ner firmaet med å
telle 19 ansatte. Ver-
ket kan produsere

40.000 tonn i perioden april-de-
sember med en daglig produk-
sjon på cirka 270 tonn. Det sø-
kes om utslipp av støv og støy.

Naboene i området tok opp
problemstillingen med frakt,
tipping og lossing av masse og
viste til dårlige erfaringer fra
betongverket på andre siden
av riksveien som i følge de
fremmøtte langt fra er støv-
fritt.

Beboer i området, Thor-
bjørn Krogstad viste til be-
stemmelsene i reguleringspla-
nen og mente at et asfaltverk
ikke passer inn under disse.
Eikenes på sin side pekte på at
en må plassere seg i et indus-
triområde.

– Vi forholder oss til lover og

regler og kan ikke gjøre så
mye mer enn det, sa daglig le-
der som la til at asfaltverket
deres er noe av det mest mo-
derne på markedet.

To representanter fra plan-
og miljøavdelingen i Lillesand
kommune var tilstede på mø-
tet, men kommunen kan ikke
ta stilling til saken før det
foreligger en byggesøknad.
Foreløpig er det søkt om ut-
slippstillatelse hos fylkesman-
nen og søknaden ligger ute til
offentlig ettersyn.

ORIENTERTE: Daglig leder i Agder Asfalt, Rolf Eikenes orienterte om fir-
maets planer. 

SIER NEI: Naboer i Storemyr-området ønsker ikke at Agder Asfalt skal etablere seg der. Bjørg Skibelid frykter støy, støv og lukt. 

Frykter støy og støv

❞
Vi trenger
ikke mer

BJØRG SKIBELID




