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Åsmund Sivertsen
hadde full kontroll på
poengtrøya under
Tønsberg 4-dager og
sikret seg også andre-
plassen i sammendra-
get bak lagkamerat
Adrian Gjølberg.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Dette gikk veldig bra. Når
vi tar begge trøyene og dob-
beltseier sammenlagt, kan vi
ikke forvente mer, oppsummer
Åsmund Sivertsen fra Bir-
kenes som sykler for Pluss-
bank Cervélo-laget.

Løpet i Tønsberg startet
torsdag med en bakketempo
opp Slottsfjellet, hvor det er
drøye minuttet med intens
tempokjøring oppover. Her vis-
te Åsmund Sivertsen hvem
som er sjefen, og satte standar-
den for helgen med seier og ny
løyperekord. Dette førte ham
rett inn i poengtrøyen og den
røde ledertrøyen.

Lagmoral
På løpets andre dag ventet en
fellesstart, og her begynte lag-
moralen i laget som er nytt av
året å blomstre. Med ryttere i
brudd, kunne resten av laget
sitte i hovedfeltet og nøytrali-
sere alle som prøvde å komme
seg opp til teten. I tetgruppen
satt Åsmund Sivertsen iført
den røde ledertrøyen, Adrian
Gjølberg og Torgeir Strand-
berg. Gjølberg tok kommando
og rykket litt før mål, noe som
holdt til seier og ny ledelse i
sammendraget, mens Åsmund
Sivertsen tok spurten i grup-
pen bak og sikret nye poeng på
poengrøyen.

– Jeg hadde nok ikke latt
ham slippe om han hadde kjørt
for et annet lag. Men når vi er
lagkamerater så er det helt
greit, smiler Sivertsen som føl-
te at han og laget hadde full
kontroll på etap-
perittet. Han er
ikke skuffet over
at lagkameraten
knep sammen-
lagtseieren foran
ham selv.

– Det var greit.
For laget er det
viktigst å vise at
vi kan kjøre som
et lag og at vi sik-
ret begge trøyene. Adrian kjør-
te på hjemmebane og det var
gøy for han å vinne sammen-
lagt mens jeg er fornøyd med
poengtrøya, sier Birkenes-gut-
ten til Lillesands-Posten.

Oppskriften fra fredagens
etappe, ble også oppskriften på
lørdagens 190 kilometer lange
etappe. Oppskriftsmessig fun-
gerte alt igjen, og Gjølberg sik-
ret seg en enda større ledelse i

sammendraget, foran lagkom-
pisen, mens Åsmund Sivertsen
tok ytterlige poeng på poeng-
trøyen.

Sterk tempo
Sivertsen vant de fleste spur-
tene underveis og følte selv at
han hadde full kontroll på seie-
ren i poengsammendraget.

Søndagens tempoetappe
over 12 kilometer handlet om å
sikre trøyene og sammenlagts-
eieren. Lagkompis Gjølberg

kontrollerte inn
til en 13.plass,
noe som sikret
sammenlagtsei-
er, mens Sivert-
sen igjen kjørte
sterkt og sikret
seg nok en an-
dreplass og der-
med andreplas-
sen sammenlagt
i tillegg til sole-

klar seier i poengkonkurran-
sen.

– Lagmessig var dette helt i
eliteklassen av hva man kan
forvente. Laget jobbet strå-
lende sammen, og dette er fullt
ut en lagseier for Plussbank
Cervélo, oppsummerer media-
og markedsansvarlig Trond
Christoffersen som berømmer
Sivertsen og lagkompisene og
ser positivt på høstsesongen.

Oslo Grand Prix
Det nystartede sykkellaget
hviler imidlertid ikke på laur-
bærene. Allerede i dag inntar
Sivertsen og hans lagkamera-
ter hovedstaden, hvor Oslo
Grand Prix står på program-
met.

– Det er et høydepunkt med
hele Norgeseliten og også pro-
filerte utenlandske syklister
på startstreken, sier Sivertsen,
som gleder seg til å sykle i Olso
sentrum sammen med Thor

Hushovd, Edvald Boason Ha-
gen, Kurt Asle Arvesen og de
andre stjernene – et ritt som er
forventet å samle store publi-
kumsmengder og også blir vist
på TV.

Til helgen er det Grenland
Grand Prix som står på pro-
grammet. Det er også en del av
Norgescupen og er siste ritt før
det blir en konkurransepause.

– Det er mulig jeg får lagt
inn noen lokale konkurranser
og jeg har lyst til å sykle Sør-

landsmesterskapet i septem-
ber. Men det er ikke helt klart,
sier Sivertsen, som er strå-
lende fornøyd med oppfølging-
en han får i Plussbank Cervélo-
laget.

– Det er helt topp. Bedre har
jeg aldri hatt det. Alt blir lagt
til rette og jeg er glad for å få
denne muligheten. Det er bare
opp til meg selv å trene godt og
ta vare på mulighetene, sier Si-
vertsen til Lillesands-Posten.

DOBBELTSEIER:
Adrian Gjølberg vant

sammenlagt foran 
lagkamerat 

Åsmund Sivertsen (tv)
og Krister Hagen 

fra Nesset.

POENGTRØYA: Åsmund Sivertsen sikret seg poengtrøya i Tønsberg 4-dagers. (Foto: Plussbank Cervelo) 

Åsmund tok poengtrøya

❞

Jeg hadde ikke
latt ham slippe
om han hadde
kjørt for et annet
lag

ÅSMUND SIVERTSEN

Husqvarna 235 FR
det perfekte rydderedskapet

Nå 3.995,-
Veil. 4875,-

Søsknene Amalie og Haa-
kon Steen Vennesland fikk
seg en overraskelse da ras-
lingen i hekken viste seg å
komme fra fem søte pigg-
svinbarn.

SIDE 16

Piggsvin

Chris Thompson hadde pu-
blikum i sin hule hånd på
Havnetomta lørdag. Drøye
300 publikummere var
imidlertid under forvent-
ningene til arrangørene,
som nå vurderer å kutte
sommeravslutningen.

SIDE 15

Siste gang?

Birkelandsdagene står for
døren. Lindesnes trekk-
spillklubb, olabilløp, vete-
ranbiler og Rød Mix er noen
av høydepunktene foruten
Sørlandets største dele- og
bruktmarked.

SIDE 7, 11-14

Aktiviteter
● – Kan kommunen
garantere at vi som
må avgi eiendom får
midler til å anskaffe
tilsvarende eien-
dommer? Det er
spørsmålet Kirsti
Digerud stiller i et
brev til Lillesand
kommune.

● Digerud mener
Flørenes-planen
legger opp til at
grunneiere kan
berike seg på andre
grunneieres 
bekostning og stiller
spørsmål ved moral i
planen.

SIDE 5

FORLANGER ERSTATNING: Kirsti Digerud ber kommunen garantere for midler til kjøp av et tilsvarende sted
dersom eiendommen hennes må innløses. 

Forlanger full
markedspris

● Åsmund Sivertsen fra Birkenes tok
poengtrøya under Tønsberg 4 dagers og ble
nummer to i sammendraget bak klubbkame-
rat Adrian Gjølberg. Det er han storfornøyd
med.

SISTE SIDE

Sykkel-
suksess 

SOLID: Åsmund Sivertsen leverte en solid innsats i
kamp mot resten av Norgeseliten i helgen. Han

vant en etappe og ble nummer to i de tre øvrige. 
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Ole Gunnar Brovig
oppfordrer naboer på
Flakk til å stikke inn-
om for en prat og ta en
titt på kennel og hun-
depensjonatet hans.
Brovig stiller seg noe
undrende til nabokla-
gene og viser til at han
har fulgt de prosedy-
rene fra Birkenes kom-
mune.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Fredag fortalte Lillesands-
Posten om Ole Gunnar Brovig
på Flakk på Birkeland som har
fått støtte av regionalt næ-
ringsfond til å starte Flakke-
fossen Kennel og Hundepen-
sjonat. Anlegget er klart til å
tas i bruk, men nå har nabokla-
ger stoppet opp prosessen. Bro-
vig venter på nødvendige god-
kjenninger. Naboene reagerer
sterkt både mot etableringen
og manglende kommunal saks-
behandling.

Ole Gunnar Brovig hans ko-
ne Terese Brovig, har svart på
protestbrevet som 15 beboere
på Flakk har skrevet under på.

– Vi stiller oss litt undrende
til klagen som er fremsatt. Vi
har fulgt de prosedyrene vi har
fått beskjed om av kommunen
og har i tillegg fått tilskudd til
etableringen, skriver Brovig,
som peker på at de naboene
som skal varsles har stilt seg
positive til tiltaket.

Ole Gunnar Brovig er  forun-
dret over at de som har skrevet
under på klagebrevet er perso-
ner som ikke har vært og sett på
anlegget. Han og kona peker og-
så på at når en bosetter seg

landlig, er det gjerne for å ha og
drive med dyr. De skriver også
at nesten alle husstandene på
Flakk har hund, så det er over ti
hunder i området. I tillegg er
det sauer, kyr og hester.

– Anlegget er isolert, det er
satt opp støyvegger og lufte-
gård, det er rømningssikkert
og er bygget etter lovverket.
Hunder som kommer må ha
godkjent helseattest, og det
klareres alltid med hundeeier
på forhånd om adferd. Agressi-
ve hunder blir sendt bort fra
anlegget, skriver Brovig.

Ole Gunnar Brovig har dår-
lig helse og tror ikke han kom-
mer ut i jobb igjen. Derfor vil
han gjerne drive med dette som
han kan og interesserer seg for
slik at dagene hjemme ikke
blir så lange.

– Vi er mennesker som er
glade i å hjelpe barn og ung-
dom som har det vanskelig.
Barnevernet har vært her og
er positive til at vi hjelper og
kombinerer barn/ungdom og
hunder. Det var vi som startet
Friends i Frikirken, og ser på
dette med å gå turer med ung-

dom og hunder som en støtte
for dem her i bygda, skriver
Ole Gunnar og Terese Brovig.

Brovig viser til at de uav-
hengig av virksomheten vil
kjøpe og omplassere hunder, og
at ingen kan nekte dem det. De
skal også drive med oppdrett
av golden retriever, så mye
hunder på Flakk blir det uan-
sett, heter det i brevet.

– Vi har hatt sauer helt opp
til plenen, hunder tar seg turer
på egenhånd, motorer ruses,
uten at vi klager på det. Folk
må regne med litt lyder rundt

seg. Hundene har luftegård og
i tillegg en stor lufteplass.
Flakk er en fin plass for turgå-
ing og mange hundeeiere be-
nytter seg av dette. Her gjelder
det å ta med seg hundeposer.
Det er ikke bare hundeavfø-
ring å finne på Flakk, alle dyr
gjør ifra seg. Vi forstår bekym-
ringene, men det går faktisk an
å ta turen innom for en prat og
se. Vi har brukt mye penger, tid
og krefter på dette etter at kom-
munen var positiv og gav oss
tilskudd, skriver Brovig.

SVARER: Ole Gunnar Brovig venter på å få sette i gang med driften av Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat. Han svarer på naboklagene som er
innkommet.

Inviterer naboene 
på kennel-besøk

Etableringen av Flakke-
fossen Kennel og Hun-
depensjonat er blitt en
uheldig sak, men na-
boklagene har ingen be-
tydning for byggesaken.
Det sier avdelingsinge-
niør Ivar Aanesland i
Birkenes kommune,
som peker på at det vik-
tige nå er hva helserå-
det mener om saken.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Saken om etablering av ken-
nel og hundepensjonat på Flakk
er blitt en vanskelig sak. Ole
Gunnar Brovig som er klar til å

starte opp virksomheten, har
fått  et tilskudd på 60.000 kroner
fra regionalt næringsfond. An-
legget på eiendommen hans er
ferdig, men fordi naboer på
Flakk har protestert på etable-
ringen har saken stoppet opp.

Litt fort
Avdelingsingeniør Ivar Aanes-
land i Birkenes kommune tar
selvkritikk på håndteringen av
byggesaken når det gjelder Flak-
kefossen Kennel og Hundepen-
sjonat. Han bekrefter at han pra-
tet med Ole Gunnar Brovig på
telefonen tidligere i år, men kan
ikke huske helt konkret hva
Brovig spurte om og hva han sa
ja til.

– Uansett så blir det ord mot
ord. En skal være forsiktig med
å si ja over telefonen, og det bes-
te er å vise å en tegning når det

gjelder oppføring av mindre til-
tak. Men noen ganger er en litt
stressa, og det kan gå litt fort i
svingene, sier Ivar Aanesland.

Aanesland var på Flakk for å
se på anlegget for en liten stund
siden, og i ettertid har Ole Gun-
nar Brovig sent inn
søknad om å sette
opp tak over hunde-
gården og kjeller
samt oppføring av
gjerde.

– Tiltakene som er
satt opp, er ikke til
ulempe for naboene.
Naboprotestene har
ikke relevans for
byggesaken, så jeg kommer an-
takelig til å godkjenne søknaden
og avvise protestene. Protestene
er mot aktiviteten, ikke bygge-
saken. Plan- og bygningsloven
håndterer ikke dyrehold, sier

Aanesland, som mener hele sa-
ken totalt sett er blitt uheldig.

Må dokumentere
Avdelingsingeniør Aanesland
peker på at utfallet av byggesa-
ken ikke har noen betydning for

oppstart av kennelen
eller ikke.

– Det som er viktig
her er hva helserådet
sier om saken, sier
han.

Normalt så er det
kommunelegen som
skal godkjenne en
virksomhet som ken-
nel- og hundepensjo-

nat, men kommunelege Georg
Rigadis er inhabil fordi han som
nabo har skrevet under på klage
på tiltaket. Saken er derfor
sendt videre til fylkesmannens
helseavdeling.

Næringskonsulent Jakob
Olaus Mo bekrefter at Ole Gun-
nar Brovig fikk innvilget 60.000
kroner i tilskudd til etablering
av Flakkefossen Kennel og Hun-
depensjonat fra regionalt næ-
ringsfond. Brovig har fått utbe-
talt halvparten av beløpet.

– Prosedyren er slik at en får
utbetalt halvparten av beløpet
ved oppstart av virksomheten.
Dette er for å komme i gang med
virksomheten. Resten av belø-
pet utbetales når vedkommende
kan dokumentere at alle nød-
vendige offentlige godkjenning-
er foreligger. Dersom disse ikke
gis, er praksis at pengene kan
kreves tilbake. Jeg regner med
at dette går i orden, sier Olaus
Mo, som legger til at Brovig har
gjort mye i satsingen for at virk-
somheten skal bli en troverdig
bedrift.

– Dette er blitt en uheldig sak

Biblioteket
● Smedmyra dagsenter
stiller ut keramikk 
● Bjørnsonåret 2010 - digi-
tal utstilling «Bautaen
Bjørnson»

Utstilling
● «Krus og hus» - kera-
mikkutstilling av Grethe
Othilie Gullaksen på Kafè
Den Siste Glæde. Malerier
av Inger Arntsen.

Sport/trim
● Lørdagsløpet arrange-
res fra Ketil Moes plass
hver lørdag. Fellesstart på
tidtakning i løyper på ca 2
og 3,6 km. De som vil spa-
sere eller løpe uten tidtak-
ning, starter i forkant av
fellesstarten. Det trekkes
ut 2 fruktkurver på start-
nummerne. Ekstra premi-
er hver måned.

Museumsbutikken
● Åpent frem til 15.8. Man-
dager stengt.

Lillesand 
Husflidslag
● Kurs i pilfletting på Mø-
glestu 28-29.aug. Spen-
nende ting å lage. Anne
Holt Larsen er kurslærer.
Påmelding. Alle er vel-
kommen.

Herefoss Skytterlag
● Onsdagsskyting i au-
gust. Skytingen starter på
ettermiddagen.
● Storviltsprøver i august
er tirsdag og torsdag.
● Banen for løpende elg
kjøres på tirsdager. Patro-
ner med ekspanderende
kule er ikke tillatt å
bruke når du skyter på
løpende elg banen!

Redaksjonen mottar gjer-
ne arrangementsmelding-
er på e-mail:
byogbygd@lp.no.
Meldingene må være re-
daksjonen i hende senest
09.00 dagen før utgivelse
for å bli vurdert.

Kirsti Digerud utfor-
drer Lillesand kommu-
ne på hva slags erstat-
ning hytteeierne som
må gi fra seg eiendom-
mer skal få. Hun ber om
en garanti for at man
får markedsverdi og
eventuelt erstatnings-
tomt.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Vil Lillesand kommune ga-
rantere at en grunneier som
meg, som blir gjenstand for eks-
propriasjon, vil få en erstatning
som muliggjør erverv av en
eiendom med tilsvarende kva-
liteter og markedsverdi som den
jeg mister? Med andre ord til
markedsverdi. Stiller kommu-
nen erstatningstomter til dispo-
sisjon? Spør Kirsti Digerud, som
i et brev til kommunen varsler
at hun ikke vil gi fra seg sin
eiendom «Krågevika» (gnr
42/bnr 215) frivillig og heller ik-
ke vil akseptere planer som for-
ringer dens verdi.

Kritiserer plan
Digerud opplyser i brevet at
eiendommen, som er bebygd
med en hytte bare 12 meter fra
strandlinjen, ble kjøpt i 1959.
Dersom Flørenes-planen vedtas
av bystyret er hennes eiendom
aktuell for ekspropriasjon eller
innløsning.

– Krågevika er en grunn bukt
som har mudderbunn. Den har
aldri vært ettertraktet som ba-
deplass for allmennheten. Buk-
ta har et rikt fugleliv, tjeld, ær-
fugl, terner og måker som opp-
søker stedet på leting etter fiske-
og rekeyngel samt skjell. Bukta
er full av blåskjell. I den dypere
delen av bukta (ved innløpet)
finnes det ålegress, og fra gam-
melt av har det blitt fanget ål der
av lokale fiskere, skriver Dige-
rud, som ikke forstår
grunnlaget for at det i
planen foreslås å an-
legge badeplass her.
Hun er også kritisk til
planen fordi denne
legger opp til bygging
i 100 metersbeltet.

– Det er bemer-
kelsesverdig at kommunen ut-
fordrer 100 meters beltet  og
øker privatiseringen av strand-
sonen med helårsboliger, skri-
ver Kirsti Digerud, som bestri-
der at allmennheten vil få bedre
tilgang til kystnære områder
som følge av planen for hennes
område.

– Tvert om, tror jeg det mot-
satte vil skje. Det vil være de nye
beboerne på Kråkodden som vil
ha tilgang og ikke Lillesands be-
folkning generelt. I dag ferdes
alle fritt, og hytteeierne vet jo at
eiendommene benyttes til ferd-
sel og friluftsaktiviteter.

Kirsti Digerud hevder det står
sterke private utbyggingskref-
ter bak ønsket om å bygge ut Flø-
renes-området i stor målestokk.
Hun viser til at grunneiere har

alliert seg med entreprenørfir-
maer, men at det også er mot-
stand blant fastboende grun-
neiere mot planene ifølge Dige-
rud 50 prosent.

Moral
Det er imidlertid ekspropria-
sjonsspøkelset som får Kirsti Di-
gerud til å hisse seg virkelig opp.

– Når ble det vanlig i Norge å
ekspropriere annenmanns eien-
dom for at andre private skal få

berike seg? For her
er det noen som vil
tjene store penger på
min bekostning. Det
finner jeg helt uhørt.
De samme grunnei-
erne (familiene) som
i sin tid solgte til oss
på Kråkodden, skal

nå få «realisere» sine gjenvæ-
rende arealer med store økono-
miske tap for oss. Hva er så mo-
ralen i dette? spør Digerud i bre-
vet til kommunen, hvor hun vi-
ser liten forståelse for at eien-
dommen som har vært i famili-
ens eie i 51 år og som hun føler
seg nært knyttet til skal ofres
for en storstilt boligbygging.

– Dersom eiendommene skul-
le eksproprieres for å ivareta
viktige samfunnsinteresser,
som for eksempel bygging av sy-
kehus og flyplass (Gardermo-
en), kunne man enda forstå det.
Men i Lillesand finnes det rike-
lig med tilgjengelige tomter for
husbygging både vest og noe
lengre øst for byen som ikke
medfører ekspropriasjon, skri-
ver Digerud, som forventer at

prosessen som har vart siden
1999 nå får et endelig og bin-
dende vedtak.

– Det er ingen som kan leve
med usikkerhet/utrygghet i åre-
vis, skriver hun avslutningsvis i
brevet hvor hun altså ber kom-
munen svare på spørsmål om
hun kan forvente full erstatning
dersom planen vedtas, noe hun
mener også kan være aktuelt
dersom eiendommen ikke blir
ekspropiert, men blir liggende
som en fritidsbolig i eller nært
opp til et boligfelt på 650 hus og
som følge av dette mister sine
kvaliteter.

Forlanger full 
erstatning

KREVER ERSTATNING: Kirsti Digerud ber kommunen avklare hva slags erstatning hun kan forvente dersom eiendommen hennes må innløses for å
realisere Flørenes-planen. (Foto: Lillesand kommune)
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❞
Hva er så
moralen i
dette?

KIRSTI DIGERUD

Torsdag feirer Eide sognelag
80-års jubileum. Sognelaget
som er historielag og velfor-
ening for gamle Eide kommu-
ne inviterer til åpent hus på
Alvheim. På programmet
står kafé med salg av diverse
godbiter, aktiviteter for barn
som ulltoving og spikking,
lotteri med amerikansk vri
og salg av sognelagets varer.
Det blir også guidet sykkel-
tur for dem som måtte ønske
det. Videre på programmet
står foredrag ved Annette
Mürer der tittelen er «Hurra
for Homborsund!». Sognela-
get ønsker bygdefolk, som-
mergjester og andre velkom-
men til jubileumsfeiring i Ei-
de.

Jubileum i Eide

❞
Naboprotest
ene har ikke
relevans for
byggesaken

IVAR AANESLAND



Fylkesmannens miljø-
vernavdeling mener det
vil være uheldig å frade-
le seks parseller til fri-
tidshus på Skreros.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Omsøkte tiltak vil etter miljø-
vernavdelingens vurdering med-
føre klare ulemper i forhold til de
hensynene byggeforbudet er
ment å ivareta, konkluderer fyl-
kesmannen i sin høringsuttalelse
til Birkenes kommune om søkna-
den om å fradele seks tomter til
hytter på 75 og 95 kvadratmeter på
Skreros (gnr 157/bnr 3).

Fylkesmannen benytter anled-
ningen til å minne kommunen om
at den kun kan gi dispensasjon
dersom fordelene klart overstiger
ulempene. Dermed mener man at
saken står noe annerledes enn da
kommunen mot fylkesmannens

anbefaling ga tillatelse til frade-
ling av tre tomter i samme områ-
de i 2007.

– Vi finner det svært uheldig at
det nå søkes om fradeling av ytter-
ligere hyttetomter i det aktuelle
området, heter det i fylkesman-
nens vurdering, hvor det legges
vekt på at de omsøkte parsellene
ligger i et område med store fri-
luftsinteresser.

– Ogge og de omkringliggende
områdene utgjør et meget viktig
element i Birkenes kommune, bå-
de på grunn av sin regionale be-
tydning for friluftsliv, viktighet
for turisme i kommunen, samt si-
ne landskapsmessige og naturfag-
lige kvaliteter. Ogge er mye benyt-
tet til blant annet padling og båt-
basert friluftsliv, og området hvor
tiltaket er tiltenkt ligger innenfor
avmerkede friluftsområder rundt
Ogge, påpeker rådgiverne Hono-
rata Kaja Gajda og Pia Karine
Hem på vegne av fylkesmannens
miljøvernavdeling. De to mener
kommunen må sikre at allmenn-

hetens mulighet til å utøve fri-
luftsliv i Ogge og de nærliggende
områdene ikke blir forringet.

– Omsøkte tiltak ligger innen-
for områder med store friluftsin-
teresser, og en utbygging i disse
områdene vil komme i konflikt
med disse interessene. Etter vår
vurdering er det derfor meget vik-
tig at disse områdene holdes åpne
for allmennhetens ferdsel og
bruk, og ikke bygges ned og pri-
vatiseres, heter det i uttalelsen,
hvor også landskapshensyn, hen-
synet til biologisk mangfold og
konsekvenshensyn blir trukket
frem.

Tiltaket vil, slik fylkesmannen
ser det, kunne få uheldige konse-
kvenser for landskapsbildet i om-
rådet og medføre at inntrykket av
en privatisert og nedbygd strand-
sone forsterkes.

Etter miljøvernavdelingens
vurdering må det legges stor vekt
på konsekvenshensyn ved vurde-
ringen av om det bør innvilges
dispensasjon.

– Dersom det gis dispensasjon i
aktuelle sak, vil det kunne bli van-
skeligere å nekte tillatelse i se-
nere liknende saker. I sum kan en
slik dispensasjonspraksis over tid
medføre at både hensynet til land-
skapsbildet, det biologiske mang-

foldet og til allmennhetens fri-
luftsliv blir skadelidende, frykter
fylkesmannen, som ber om at
kommunen uansett utfall begrun-
ner sitt vedtak og som av hensyn
til klageadgangen ber om å få det-
te tilsendt.

Skeptisk til fritidsboliger på Skreros
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Kristelig Folkeparti gikk til valg på at Flørenes
skal bygges ut, men et medlemsmøte med sju per-
soner tilstede endret kursen, og partiet jobber nå
med å finne et kompromiss som kan få tilslut-
ning i bystyret.

Da KrF skrev sitt program var det nok ikke
mange som så for seg et scenario med 2.500 boli-
ger på Flørenes. Det er en ærlig sak om KrF nå
konkluderer med at utbyggingen vil bli for mas-
siv, men samtidig har man en klar forpliktelse til
å følge opp eget program og også de klare signa-
lene som ulike bystyrer har gitt gjennom flere pe-
rioder. Det er en krevende oppgave partiet og for
så vidt også hele bystyret står foran, og vi har
problemer med å se hvilke mellomløsninger som
skulle ligge i dagen.

Lillesands-Postens uhøytidelige spørreundersø-
kelse på nettet illustrerer dette. 89 prosent av de
533 som stemte mener det ikke kan bygges flere
boliger i Flørenes og Dyvik uten at en ny veiløs-
ning er på plass. Uansett om det skal bygges 100
eller 2.500 nye boliger så må politikerne i bysty-
ret bidra til å løse de trafikale problemene i om-
rådet. Dagens løsning er på ingen måte god, selv
ikke med dagens trafikk.

Dersom hele eller deler av Flørenes skal bygges ut
så vil man stå foran store investeringer i infra-
struktur. Det er hevet over tvil at man da må ha et
visst volum for å kunne forsvare disse investe-
ringene, i alle fall dersom ikke Flørenes skal bli
et særdeles eksklusivt område forbeholdt mange-
millionærer. Det er også slik at det må et visst vo-
lum til for at man skal kunne etablere gode kollek-
tivløsninger, nærbutikk og lignende.

Den store utfordringen er å kombinere en rime-
lig voluminøs utbygging med hensyn til grønt-
områder og strandsone. At fem eiendommer må
eksproprieres og ytterligere grunneiere kan ha
krav på innløsning kompliserer bildet noe, selv
om dette prinsipielt sett ikke er tema når en kom-
munedelplan skal behandles.

Politikerne har lovet at Flørenes-planen skal fer-
digbehandles i inneværende periode. Vi håper
det lykkes, men tror det skal holde hardt. Vi tror
det kan bli vanskelig å få flertall for planen uen-
dret, men ser heller ikke for oss noe godt kompro-
miss, og heller ikke har vi sett noen gode alterna-
tiver. Tankespinnet om å bygge langs den tidli-
gere E18 er foreløpig bare et tankespinn, og vi
kan garantere at det vil være store utfordringer
også i forhold til å angripe områdene vest for by-
en og ikke minst få en helhetlig strategi ut av
mange små prosjekter.

Når politikerne nå skal ta stilling til Flørenes-
planen må man også gjøre seg opp en mening om
hva som er alternativet til å gå videre med den
planen bystyret har lagt ut til offentlig høring. I
så måte har motstanderne en vanskeligere jobb
enn tilhengerne, og aller vanskeligst blir det for
KrF som skal balansere hensyn som nesten er
umulig å kombinere.

Alternativer 
til Flørenes

● Kjetil Eikeland beklager i Lille-
sands-Posten fredag 6. august for-
malia i forbindelse med generalfor-
samlingen i Flørenes og Grunn-
esund Vel i Rådhuset 21. juli med re-
feranse til Karen Rikstads leserinn-
legg 30. juli. Jeg setter pris på an-
ledningen til å redegjøre for forma-
lia i forbindelse med generalfor-
samlingen hvor kun: 1. Godkjen-
nelse av vedtekter for Flørenes og
Grunnesund Vel og 2. Valg av styre,
sto på agendaen.

Efter korrespondanse med og
mellom grunneiere, med ønske om
utbygging av Fløreneshalvøya  som
beskrevet i forslaget til Kommune-
delplan for området som er ute på
høring, var vi klar over at disse for-
trinnsvis hadde ønske om å kon-
trollere velforeningen. Når de ikke
oppnådde det oppsto det åpenbart
et ønske fra denne gruppen om å
vanskeliggjøre denne revitalise-
ringen og formaliseringen av vel-
let. Initiativtakerne til møtet hadde
ikke lagt skjul på at bakgrunnen for
ønsket om å aktivisere og formali-
sere velforeningen var lokal be-
kymring for konsekvensene av den
omfattende utbyggingsplanen for
området. Tilhengere av planen,
som oppfylte kriteriene for med-
lemskap, var selvfølgelig også vel-
kommen til å bli medlem av velfor-
eningen.

En liten gruppe av fastboende og
hytteeiere inviterte til generalfor-
samlingen, som ble flyttet fra en
privat hage i nærområdet til Råd-
huset efter forslag fra ordfører Ar-
ne Thommassen. Agendaen ble pu-
blisert to ganger i Lillesands-Pos-
ten og agenda og utkast til vedtek-
ter ble lagt i postkassene i området
som foreningen skulle omfatte i god
tid. Grunneiere med interesse i ut-
byggingsplanen hadde også tilgang
til dette materialet.

De som ikke allerede var medlem
av velforeningen hadde anledning
til å melde seg inn ved
inngangen til møtet. Der
var også agendaen for
møtet og utkastet til ved-
tekter tilgjengelig.

Ett forslag til endring
av vedtektene var fore-
slått i forkant av møtet
og ble vedtatt ved hånd-
sopprekning på general-
forsamlingen. Et annet
forslag, om utvidelse av vellets om-
råde, ble også vedtatt ved håndsopp-
rekning.

Eikeland påpeker at: møtele-
delsen ikke hadde noen oversikt
over hvem i salen som var medlem
av «vellet». Det har han rett i; møte-
deltakere, som ikke hadde meldt
seg inn i velforeningen, hadde an-
ledning til å forlate møtet, men kun-
ne selvfølgelig ikke utestenges fra
bystyresalen. Jeg gjorde møtet opp-

merksom på forutsetningene for
medlemskap og forutsatte at delta-
kerne på møtet ikke deltok i av-
stemningen i en forening som de ik-
ke var medlem av. Hvis noen likevel
forbrøt seg på dette punkt tviler jeg
på at det påvirket utfallet.

Fire kandidater til sty-
ret ble lansert av initia-
tivtakerne til general-
forsamlingen og ingen
andre kandidater ble
foreslått eller meldte sin
interesse. Alle de fire
foreslåtte medlemmene
ble valgt.

Hvis Eikeland, eller
andre, fortsatt er av den

oppfatning at valget ikke var legi-
timt minner jeg om at det fortsatt er
anledning til å melde seg inn i vel-
let og at 1/6 av vellets medlemmer
har anledning til å innkalle til eks-
traordinær generalforsamling.

Det var adskillige innsigelser på
flere punkter under generalforsam-
lingen. Innsigelsene, avbrytingen
og bråket på møtet må sees i lys av
et ønske fra utbyggerinteressene i å
unngå at de som bor i området fikk

etablert en velforening for å ivareta
sine interesser i utbyggingssaken.
Det er for øvrig ikke uvanlig at et
vel tar stilling til saker hvor inn-
byggerne og medlemmene i områ-
det har motstridende interesser.

Ordfører Thomassen har, så vidt
jeg forstår, oppfordret grunneiere
med ønske om denne massive ut-
byggingen, til å organisere seg. Jeg
støtter ordførerens forslag og opp-
fordrer tilhengerne av utbyggings-
planen om å organisere seg for å
ivareta og argumentere for sin sak.
Det ville være adskillig mer pro-
duktivt enn å søke å kontrollere det
lokale vellet, å forhindre formalise-
ringen av det og å bestride forma-
lia. Jeg håper utbyggerinteressene
nu kan konsentrere seg om å for-
svare sin interesse og at angrep på
oss som søker å beholde kvalitetene
i vårt nærområde kan tilhøre forti-
den.

Jan Chr. G. Sundt
Møteleder i generalforsamlingen i 

Flørenes og Grunnesund Vel 
21. juli 2010

SVARER: Jan G. Sundt svarer på kritikken mot oppstartmøtet for Flørenes og
Grunnesund Vel. 

Velforening til besvær

❞
Det er
fortsatt
anledning til
å melde seg
inn i vellet 

– MEST KJØPT –

• Vare, båt, hest, skap, bil, maskin,
uni og tipphengere.

• 52 modeller m/totalvekt fra 750 - 3500 kg
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Med hele 90 utstillere
og massevis av flotte
aktiviteter, håper Karin
D. Nilsen og Birkenes
Sentrumsforening på et
yrende folkeliv også i år
når «Liv på Strøget» ar-
rangeres fredag.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● – Vi er veldig glade for å ha
fått dette inn som en fast dag i
Birkelandsdagene. Det blir vel-
dig mye forskjellig i år, så det
blir skikkelig gøy, sier en entusi-
astisk leder av Birkenes Sen-
trumsforening, Karin D. Nilsen
med fjorårets suksess friskt i
minne.

«Liv på Strøget» -arrange-
mentet ble prøvd ut for første i
gang under Birkelandsdagene i
fjor, og det trakk haugevis med
folk til bygda. Da var det 55 ut-
stillere som stod på Tomta, og
butikkene trakk ut på gata med
varene sine.

– Arrangementet gjøres på
dugnad i sentrumsforeningen,
og alt som skjer på dagen skal
være gratis. Det er 90 utstillere
som kommer i år, og vi kommer
til å bruke hele Tomta-området
og området ved Tobias Jorde.
Jeg har ringt og vært rundt og
prata med folk, og det er bare po-
sitivitet å møte, forteller Karin.

Nye utstillere
Det blir et variert vareutvalg å
finne på Strøget fredag, og bu-
tikkene vil holde langåpent.
Southern Motor Co. som holder
til på Tveide kommer med sine
mopeder, scootere og firhjuling-
er, Sysmia kommer med gardi-
ner med mer og den lokale Kiwi-
butikken har noe spennende på
gang. Nytt i år er at Smedmyra
dagsenter fra Lillesand kommer
med sine produkter, Radio L
skal være på plass og Helsehu-
set Salis. Ellers blir det både
klær og sko fra butikker i Lille-
sand. «Vaffelkongen» fra Petrus-

plassen Mat og Vinstue på Evje
skal steke vafler på Tomta, Jens
Eide fra Lillesand skal grille og
det blir to personer som skal sel-
ge vårruller.

– Noe annet som er nytt i år, er
at flere av de store fabrikkene -
Foss, Birkeland Trykkeri, Aa-
nesland, Uldal og Scanflex kom-
mer. Vegusdal Bygdekvinnelag
skal lage mat, Birkenesamatø-
rene kommer, Birkenes menig-
het skal ha ungdomskafe samt
at Kristins Brudesalong også er
ny utstiller i år, sier leder av sen-
trumsforeningen.

For ungene blir det mye moro.
Det blir mulighet for å få ansik-
tet sitt malt av Synne Flaa Eie-

land, det blir hoppeslott og det
kommer to ponnier. Den ene
ponnien kan en ri på mens den
andre skal kjøre med kjerre.

Vil ha mer liv
Det blir også mange
musikalske innslag
under markedsda-
gen på Strøget. TG
(Tor Gunnar Heldal)
fra Lillesand skal
spille på scenen som
skal rigges opp på
Tomta, Kjell Eirik
Stoveland skal spille trekkspill
langs Strøget og Hornmusikken
skal spille.

– Jeg håper folk tar med seg

familie og venner og tar turen til
Strøget på fredag og bruker da-
gen her. Hvis Strøget blir så fullt
som i fjor, da skal jeg virkelig ko-

se meg. Vi trenger
dette i bygda. Og i år
blir det en fantastisk
avslutning når kul-
turkontoret overtar
kvelden og byr på
konsert med Lindes-
nes Trekkspillklubb
på Tobias Jorde. De
treffer jo de minste til
de over 90 år, sier Ka-

rin D. Nilsen.
Det var i fjor vår at Nilsen

blåste liv i sentrumsforeningen
på Birkeland.

– Vi er blitt 23 medlemmer og
har jevnlig aktivitet. Dette blir
andre gang vi drar i gang «Liv på
Strøget» i tillegg til at vi hadde
en juleaktivitet i fjor. Det er alt-
for få butikker her i bygda, og vi
ønsker mer liv i fremtiden. Og
jeg tror vi får det. Vi er en kom-
mune i vekst og utvikling, og vi
er snart 5.000 innbyggere. Noe
som sentrumsforeningen virke-
lig kjemper for, er å beholde lens-
mannskontoret. Det er viktig for
det trygge og gode miljøet vårt,
sier Karin D. Nilsen som har
travle dager frem mot fredagen.

Les mer om Birklandsdagene
på sidene 11-14

TA TUREN til Strøget fredag, oppfordrer leder av Birkenes Sentrumsforening, Karin D. Nilsen, som kan by på massevis av spennende programposter
under «Liv på Strøget». 

Opplev «Liv på Strøget»

❞
Jeg håper
folk tar med
seg familie
og venner

KARIN D. NILSEN  
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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




