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● Brukt og delemarked
● Rłd  Mix
● Lindesnes Trekkspill-
klubb

● Lokale talenter
● Veteranbilparade
● Olabil-lłp
● Museumsdagen

2010
Fredag 13. august - søndag 15. august

● Ordføreren snakker varmt
om utbygging på Flørenes , sen-
trumsnært og sjønært med ba-
demuligheter og gode oppvekst-
vilkår for kommende genera-
sjoner.

Jeg har lyst til å kaste inn et
par tanker i den anledning:

Thomassen har rett i at av-
standen inn til byen til fots eller
på sykkel vil være kort og beha-
gelig. Men dersom argumentet
for at dette er viktig skal være
at man på denne måten styrker
handelstanden og Lillesand
sentrum blir det feil: Når var
dere sist på handletur til fots i
25 minutter, være seg for å kjø-
pe mat, klær eller andre nød-
vendige ting? Her kommer folk
til å bruke bil, og i beste fall hav-

ne på Lillesand Senter, eller
kanskje uansett unnagjøre han-
delen på vei til/fra jobb i Kris-
tiansand og Arendal.

Man kan etter min mening ik-
ke bygge ut på Flørenes i til-
nærmelsesvis den
størrelsesorden
man har lagt opp til
i planene uten å
svekke naturområ-
dene.

Som tilflytter og
opprinnelig «bor-
kis» kan følgende
kanskje synes frekt,
men jeg lurer på om
Ordføreren noensinne har vært
på en ordentlig «skautur» på
Flørenes, dypt inn i skogene,
mellom bratte høye skrenter og

trollske juv, samlet kantareller
og lagt soppstuing på storm-
kjøkken eller lekt gjemsel med
ungene? Eller hva med en løpe-
tur på den mest fantastiske
skogbunn, naturens egen stø-

tabsorberende
«de luxe» utgave,
med utfordrende
kneiker og sanse-
motorisk trening
for ankler, knær
og ryggrad  .midt i
det som skal bli til
et flatt byggefelt.
Dette kan man
nemlig ikke se fra

Fløresteinen, eller erfare fra en
asfaltert gangsti -det må opple-
ves! Og den som ser for seg
fremtidens Flørenes som en

blanding av en golfbane og et
pertentlig og striglet blomster-
bed han har ikke skjønt hvilke
unike kvaliteter som egentlig
finnes på halvøya.

Arne Thomassen sier at vi nå
kan åpne opp og få stier i områ-
der som ikke har vært tilgjeng-
elig tidligere. Dette er feil! Sti-
ene finnes der den dag i dag og
de går på kryss og tvers av hele
øya, et kjempespennende nett-
verk som man kan vandre på i
timesvis uten å gå lei. Og ALT
er tilgjengelig, man kan fritt
bevege seg hvor man vil.

Det vi trenger er en kartleg-
ging av eksisterende stier og
merking av løyper slik at de
som ikke er kjent i området og-
så kan bevege seg trygt. Og der-

som vi tillegg kan klippe litt
forsiktig i busker og trær, legge
ut noen trestammer for krys-
sing av våte områder er allere-
de området mer tilgjengelig. Og
for all del: dersom man i enkel-
te områder hadde fått ryddet
noe av skogen kunne man fått
litt mer sol og åpnere arealer
enkelte steder, kanskje til og
med en gapahuk med tilrette-
lagt ildsted?  Men dette er jo
ting ordføreren kan og bør ta til
orde for å gjøre i allmennhe-
tens interesse uansett!!

Vegar Strømman
Fastboende på Flørenes  

Til Ordfører Arne Thomassen

● Ordføreren er tilbake «i hjør-
net» etter ferien.

Det som for ett år siden var
Thommassens mantra om Fløre-
nesutbyggingen: «Fullt trøkk på
Flørenes, Lillesands nye bydel» i
Lillesands-Posten 12.06.09, er i
Lillesands-Posten
06.08.10 blitt til at:
«flere steder i kommu-
nen kan bygges ut
samtidig». Og «jeg har
ikke tatt stilling til vo-
lum på Dyvik/Flø-
renes», men «fortsette
å bygge ut rundt vann-
speilet».

Betyr dette at ordføreren har
fått «kalde føtter»? Har han gitt
opp å få til monsterplanen for
Fløreneshalvøya? Vil han i ste-
det ha tak i «indrefileten»
mellom Tingsakerfjorden og
Fløresteinen, det som benevnes
med Felt A i planen som ligger
ute til høring?

Hvis «indrefileten» først er
fortært, vil de resterende arealer
på halvøya ved et senere tids-
punkt lettere kunne erobres av
utbyggere.

Argumentene som brukes i ar-
tikkelen i Lillesands-Posten
06.08.10 trenger utdyping. Det
påståes her at «En utbygging på
Dyvik/Flørenes kan skje uten at
vi i særlig grad svekker naturom-
rådene som er på Halvøya». Dette
vet Thommassen ikke er tilfel-
let! I saksfremlegget til Kommu-
nedelplan for Fløreneshalvøya
står det: Per i dag er store deler av
Fløreneshalvøya et turområde
som fremstår nærmest urørt og
ubebygd. Dette gir stor lokal og
regional bruk av om-
rådet som turmål.
Dagens hovedkva-
litet, som bygger på
størrelse og grad av
urørthet vil i det ve-
sentligste bortfalle».
Området mellom
Tingsakerfjorden og
Fløresteinen/Flø-
renes er Lillesands
Bymark. Dette området synes
ordføreren det er helt i orden å
ofre for å kunne få til en utbyg-
ging i strandsonen rundt Tingsa-
kerfjorden.

Det er også nødvendig å minne
ordføreren på at Lillesand kom-
mune i 1999 utarbeidet en omfat-
tende Grønn Struktur Analyse

for Lillesand. I denne ble
natur/friluftsliv/rekreasjons
verdier kartlagt og kategorisert.
I denne analysen er området
mellom Tingsakerfjorden og
Fløresteinen sammen med
Skauerøya og vassdraget på

Kaldvell i kategori 1,
det vil si områder
med «svært store na-
turverdier». I følge
analysen bør ikke
disse områdene om-
disponeres. Har ord-
føreren glemt disse
fakta eller er det be-
visst utelatt i vurde-

ringen?
Min undring fortsetter når jeg

leser videre i artikkelen. Her
står det at: «Vi får mange nye og
viktige båtplasser». I planen som
er ute på høring er det riktig nok
foreslått to båthavner, S2 og S3,
som til sammen vil gi ca 900 nye
båtplasser. Dette høres sikkert
forlokkende ut for dem som er på
jakt etter båtplass, men: Tingsa-
kefjorden er allerede overbelas-
tet når det gjelder småbåthav-
nutbygging. Ytterligere utbyg-
ging vil stenge det lille som er
igjen av vannutskifting. Fylkes-
mannen og Fylkeskommunen
har ved flere anledninger reist
innsigelse mot ytterligere utvi-
delser av Tingsaker båthavn
som ligger få meter fra de fore-
slåtte nye båthavner S1 og S2.
Norsk Institutt for Vannforsk-
ning foretok i 2006 undersø-
kelser av vannutskiftingen i
Tingsakerfjorden og slo allerede
den gang fast at det ville dannes
bakevjer og dårlig vannkvalitet

ved et båtplassann-
tall på 380! Dette
forsterkes av
Multiconsults kon-
sekvensutredning
fra 2009. Ordføre-
ren ser tydeligvis
bort fra disse fakta.

Det er sikkert ik-
ke bare meg som
måtte lese argu-

ment nr.5 i artikkelen to ganger.
Her står det at: «Vi følger opp en
generalplan fra 1979». Jeg håper
at ordføreren er alene om å føle
trangen til å følge opp politiske
vedtak fra 70 årene og sette tilsi-
de rikspolitiske retningslinjer
for vern av strandsonen.

Heldigvis er det mange i Lille-

sand, ikke minst unge, som blant
annet på Facebook og i avisarti-
kler viser et utrolig stort enga-
sjement mot Flørenesutbygging-
en. Stå på!

La den naturskjønne Fløre-
neshalvøya ligge til kommende
generasjoner, utnytt andre loka-
liteter hvor tilgjengeligheten er
enklere, infrastrukturen er på

plass og der konfliktene og kost-
nadene er betydelig mindre.

Sigrid Grimnes

GRØNNSTRUKTURANALYSE: Sigrid Grimnes viser til grøntstrukturanalysen for Lillesand naturverdier fra
Asplan Viak.

Ordførerens kalde føtter

MENINGER:

❞
Har ordføreren
vært på en
ordentlig
«skautur» på
Flørenes

❞
Har
ordføreren
fått kalde
føtter?

❞
La
Fløreneshalv-
øya ligge til
kommende
generasjoner


