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Hele norges gavebord

JULEGAVEBUTIKKEN

Alle skjorter, slips,
undertøy og sokker

VI SPANDERER DEN BILLIGSTE

Gensere
Dresser og
alle frakker

STK

Ordføreren avlegger redaktøren i Lillesands-
Posten en visitt i ordførerens hjørne forrige
fredag. Anledningen er at lokalavisen satte sø-
kelyset på det paradoksale i at den prisbeløn-
nede åpenhetskommunen Lillesand har et
kontrollutvalg som opererer bak lukkede dø-
rer – i motsetning til for eksempel nabokom-
munen Kristiansand.

Bakgrunnen for at ordføreren ville beholde
praksisen med lukkede dører var hensynet til
kommunens egne ansatte. «I private bedrifter
blir ikke ansatte hengt ut slik de gjør i kommu-
nene», skriver ordføreren, som antakelig har
rett i at kommunalt ansatte må tåle mer av of-
fentlig kritikk enn folk i private bedrifter, men
samtidig er også oppsigelsesvernet sterkere.
Uansett kan vi ikke forstå at det skal være en
begrunnelse for å lukke kontrollutvalgets mø-
ter.

For det første så er det ikke slik at kontrollut-
valget er et vanlig kaffeslaberas der man skal
synse om ulike saker og saksbehandlere. Det
er et utvalg for å vurdere om saker er håndtert
i tråd med lovverk og bystyrets overordnede
føringer. I den grad det er en belastning for
kommunens ansatte å få en sak drøftet i kon-
trollutvalget så må det jo være fordi man har
gjort noe galt i forhold til lovens krav eller by-
styrets vedtak. I motsatt fall må det jo være en
fordel at kontrollutvalget konkluderer med at
alt har gått korrekt for seg og at dette blir for-
midlet.

Et annet poeng er jo at de påstandene som dis-
kuteres i kontrollutvalget er godt kjent i for-
kant, og da må det være en fordel for alle par-
ter at ikke ting blir feid under teppet, men at
sannheten kommer frem – også i de tilfeller
hvor det kan være pinlig for kommunen selv.

Det ser det ut til at flere politikere nå har
skjønt, slik at også kontrollutvalget blir åpnet
på lik linje med andre utvalg – selvfølgelig
med unntak av saker hvor lovverket og hensy-
net til personvernet krever dette. Lillesands-
Posten ser frem til å følge kontrollutvalgets ar-
beid, og håper og tror at også ordføreren etter-
hvert vil skjønne at åpenhet ikke er farlig på
dette området heller.

Kontrollutvalg
og åpenhet

Fredag den 13. november var hytte-
eierne rundt den indre delen av
Tingsakerfjorden invitert av kom-
munen til en presentasjon av utbyg-
gingsforslaget vedrørende Flø-
renes-halvøya. Undertegnede var
til stede. I forkant hadde vi kunnet
lese i den lokale presse at ekspro-
priasjon/innløsning av hytteeien-
dommene kunne komme på tale og
at man måtte «ta noen grep». Det
hele hørtes meget illevarslende ut,
og dette ble raskt bekreftet ved en
presentasjon i regi av firma Ramb-
øl. Ingen dialog hadde funnet sted
på forhånd. Hytteeierne satt igjen
lamslåtte, vantro og sjokkerte. Det
hele var meget brutalt. Her er det
snakk om ekspropriasjon av 6 hyt-
ter, og de resterende 10 skal etter
planen bli liggende som en forhage
mot sjøen for et stort og tett bolig-
felt i bakkant.

Hvem er så disse hytteeierne som
har nærhet i øst til Lillesand by?
Det kan herske en oppfatning om at
vi er noen meget velstående famili-
er som primært kommer utenbys
fra og som har kjøpt seg inn i de se-
nere år. Det er så absolutt ikke tilfel-
let. Majoriteten av oss har vanlige
jobber med vanlig inntekt, og vi sit-
ter med enkle hytter som har gått i
arv. På et par av hyttene er det fjer-
de generasjons brukere. Det er hyt-
ter som har vært og er et samlings-
sted, og som ingen ønsker skal gå ut
av familien. Flere av hytteeierne
har slektsbånd til Lillesand. Under-
tegnede, som har hytte i Kråkeviga,
nedstammer fra en av Bergstøs eld-
ste familier. Jeg kan på farssiden fø-
re min slekt tilbake til min tippol-
defar. Skal jeg så «forvises» fordi
Lillesand kommune skal ha krem-

tomter som kan tilbys rikinger som
er tilflyttere til Lillesand? 

Hytta i Kråkeviga ble bygget av
mine foreldre i 1959, og jeg har til-
brakt alle mine ferier der. Den er
mye i bruk, og stedet representerer
for meg ikke penger, men tilhørig-
het og identitet. Denne er nå varslet
innløst.

Er det noen som tenker på hytte-
eierne som lever med usikkerhet i
årevis? Er det noen som tenker på
at disse stedene må vedlikeholdes
på tross av usikkerheten? Er det no-
en som setter seg i vårt sted? 

Flørenes-halvøya er en naturper-
le som bør bevares for Lillesand bys
etterkommere og ikke ødelegges
ved kortsiktig tenkning. Byen kan

trenge turstier og uberørt natur! En
utbygging er endelig, og man får ik-
ke dette vakre og trolske landska-
pet tilbake. Dette bør Lillesands po-
litikere tenke over før de fatter en
endelig beslutning.

Til slutt en hilsen til hytteeiere
andre steder: Føl dere ikke for tryg-
ge! Denne byens ledelse verdsetter
ikke kontinuitet. De verdsetter ikke
de pengene som er lagt ned av hytte-
beboerne i byens butikker i genera-
sjoner og ved bruk av lokale hånd-
verkere. Lillesand by glemmer at
hytteeierne også bidrar til byens
velstand og vekst.

Kirsti Digerud, hytteeier

DEBATT: Debatten om utbyggingsplanene for Flørenes-halvøya fortsetter 
(arkivfoto).

Hvem er hytteeierne på 
Kråkodden/Kvivigodden?

I styremøte 02.12.09 ble det gjort føl-
gende vedtak: Lillesand og Omegn
Turistforening har sterke interes-
ser med hensyn til å opprettholde
eksisterende turløypenett på Fløre-
neshalvøya. Vi har tidligere uttalt
oss til planlagt utbygging mellom
Langedal og Tingsakerfjorden. Sa-
ken er nå aktualisert på nytt og den-
ne gang utvidet til å gjelde kommu-
nedelplan for hele halvøya. I følge

Lillesands-Postens artikkel om sa-
ken 17.11.09 tas det sikte på etable-
ring av inntil 2600 nye boliger.

En slik omfattende utbygging vil
være en formidabel utfordring i for-
hold til ivaretakelse av et spesielt
kystlandskap med store natur- og
friluftsinteresser på stedet. Vi for-
utsetter derfor at forannevnte
interesser i området vil bli viet stor
oppmerksom og således utgjøre en

sentral del i det programmet som
skal danne grunnlag for konse-
kvensutredningen.

Lillesand og Omegn Turistfor-
ening ønsker med dette å komme
tilbake til saken som høringsin-
stans i planprosessen.

For Lillesand og Omegn Turistforening
Tor M. Bakke, leder

Planer om boligbygging
på Fløreneshalvøya

Nå er det klart for vak-
sinering av den delen av
Lillesands befolkning
som ikke er registrert
som risikopasienter i
forhold til svineinfluen-
sa. Det vil skje i Rotun-
den på Møglestu videre-
gående skole i midten
av neste uke.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

– Det har vært en enorm etter-
spørsel etter dette den siste ti-
den. Nå vil vil være til stede i Ro-
tunden og vaksinere visse al-
dersgrupper i løpet av fastsatte
klokkeslett tirsdag og onsdag.

Dette er annonsert i Lillesands-
Posten, sier enhetsleder for fa-
milie og oppvekst, Åse Tørring
Nicolaisen.

Den siste puljen innbyggere
som fikk stikk i armen, har vært
barnehagebarn og skoleelever.
Nå er det folk i alderen fra 20 til
100 år som får sjansen til å for-
håndsgardere seg i tilfelle smit-
ten skulle nå dem. Når hele vak-
sineringsinnsatsen er over, har
helsestasjonen trolig brukt opp
3.000 doser. Dette rekker i prak-
sis til flere personer enn antall
doser ettersom barn skal ha
halv dose.

– Det blir tilbudt en ny vaksi-
nering på nyåret til barn fra 10
år og nedover, samt til de som er
i risikogruppene. Dette blir det
trolig fastlegene som tar seg av,
sier hun videre. De ansatte på

helsestasjonen benytter anled-
ningen til å beklage at rutine-
oppgavene som besøk på sko-
lene og i barnehagene ikke har
blitt utført siden pandemivaksi-
neringen begynte. Men nå vil de
snart dukke opp igjen som tidli-
gere.

Tirsdag inviteres de eldste fra
66 til 100 år klokken fire. En time
senere tar de imot de som er
mellom 20 og 30 år, og deretter de
fra 30 til 40 år. Dagen etter kan
de fra 40 til 50 år komme klokken
fire og til sist de mellom 50 og 66
år. Alle må huske å ha med seg
50 kroner i kontanter, samt fullt
personnummer som finnes på
førerkort og bankkort. De opp-
fordres til å fylle ut egenerklæ-
ringsskjema på forhånd. Dette
finnes på hjemmesiden til Lille-
sand kommune.

Ny massevaksinering

UTSTYR: De ansatte ved helsestasjonen i Lillesand er vel utrustet til å ta imot befolkningen for vaksinering i Ro-
tunden. Bak Åse Tørring Nicolaisen står Åshild Røed Kylland, Asbjørg Holm Lindstølen, Grethe Hodnebrog og
Kristin Areklett med sprøter og annet utstyr.

Lillesand kommune vil gjennom-
føre tilsyn på eiendommen i Eine-
råsen der det er bygd et leilighets-
bygg. Tilsyn vil skje ved anmod-
ning om ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse heter det i brev fra
fagleder for byggesak, Thor Berg-
Larsen.

Det er fylkesmannen som har
bedt kommunen undersøke på-
stander fra nabo Lars Risvand om
at bygget ikke føres opp i samsvar
med byggetillatelsen.

Berg-Larsen skriver at han har

vært på flere befaringer på eien-
dommen for å få avklart om det
bygges i tråd med tillatelsen og
ved selvsyn er det ikke avdekket
avvik fra tillatelsen. Byggesaksle-
der peker på at kommunen har
samlet inn den dokumentasjon
som er etterlyst av klager/nabo og
mener svar på naboens krav er
gitt på skriftlig og muntlig.

Det vises til at klager flere gang-
er har fått beskjed om han kun
har mulighet for videre klagead-
gang via Sivilombudsmannen.

Vil gjennomføre tilsyn

Sannelig, jeg sier dere: Blant dem
som er født av kvinner, har det ik-
ke stått fram noen større enn dø-
peren Johannes. Men den minste
i himmelriket er større enn han.
For alle profetene og loven har
profetert fram til Johannes. Og
om dere vil ta imot det: Han er den
Elia som skulle komme. Den som
har ører, hør!
Matt 11,11 og 13-15

3. søndag i advent er døperen
Johannes` dag. Jesus sier at han
er den Elia som skal komme.
Hvem var Elia, og hvordan opp-
stod forventningen om at Elia
skulle komme igjen?

I Det nye testamentet blir Elia
fremstilt som den mest kraftful-
le av Det gamle testamentes pro-
feter ved siden av Moses, står det
i en bok jeg har. I Matt 17 leser vi
om den gangen Jesus tar med
seg tre av disiplene sine opp på et
høyt fjell. Da blir Jesu utseende
forvandlet; hans ansikt skinner
som solen, og klærne blir hvite

som lyset. Og to av den gamle
pakts store profeter kommer og
viser seg for dem og taler til dem
- ja, nettopp: Moses og Elia.

Elia virket som profet på 800-
tallet f.Kr. Fortellingen om ham
er dramatisk og spennende, og
står i 1. og 2. Kongebok (1 Kong
17-19 og 21, 2 Kong 2,1-2). Israels
storhetstid under kongene Saul,
David Salomo på 1000- og 900-tal-
let er over. Riket er delt i to og
svekket, og den ene udugelige og
ugudelige kongen etter den an-
dre avløser hverandre. Elia går i
klinsj med den onde kong Akab,
hans kone Jesabel og alle av-
gudsprofetene, og hjelper på
Guds vegne de fattige og vergelø-
se og fromme: Enken i Sarepta,
for eksempel, som hadde mel og
olje til et siste brød til seg og søn-
nen - så skulle de bare legge seg
ned og dø. Gjennom Elia lover
Gud henne at melkrukken ikke
skal bli tom, og oljen i kruset
skal ikke ta slutt. Og det skjer - så
både enken, sønnen og folket i
hennes hus hadde mat i lange ti-
der.

Elia dør ikke, men blir tatt le-
vende opp til himmelen: En ild-
vogn med ildhester foran kom-
mer og henter ham. I de to aller
siste versene i den aller siste bo-
ka i Det gamle testamentet, pro-
feten Malakis bok (Mal 4,5-6),
står det: Se, jeg sender profeten
Elia til dere før Herrens dag kom-
mer.

Og så kom han, den nye Elia,
Døperen Johannes, som en over-
gangsskikkelse mellom den
gamle og den nye pakt. Han var
kledd på samme måte, i en lod-
den kamelhårskappe med et lær-
belte om livet. Han levde også i
en vanskelig og hard tid, og han
var like fryktløs i sin kritikk av
kong Herodes og av fariseerne
som Elia hadde vært av Akab og
avgudsprofetene.

Som den aller siste av de store
profetene står han der nede ved
Jordanelven, og folk strømmer
til ham i hopetall. Men han viser
dem ennå videre: For nå var
Guds sønn selv kommet: Jesus,
hele verdens frelser.

Kathrine Tallaksen Skjerdal

ORD FOR HELGEN

Elia, Malaki og Johannes


