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● Vi har forståelse for at kommu-
nen har behov for utbygging. Spørs-
målet er jo hvor og hvor mye. Da er
det viktig å tenke helhetlig og å be-
vare de «juvelene» man har.

Fløreneshalvøya, med alle dens
kvaliteter, er for oss en slik «juvel»!
Vi er skremt nå over så store pla-
ner om utbygging av dette unike
området.

Vi er fullt klar over at den endeli-
ge planen ikke er fullført, men sig-
nalene så langt er jo tydelige nok.
Kolossale dimensjoner i antall boli-
ger, mennesker, veier og biler! Vi
frykter at dette blir alt for stort for
Lillesand, og vi kan ikke tro at noen
fullt ut kan se alle konsekvenser det
vil kunne få, eksempelvis; miljø-
messige og ikke minst økonomiske.

Mange deltar nå i debattinnlegg
og det er flott og viktig å ytre sine
meninger! I den forbindelse ligger
det oss nå på hjertet å gi vår fulle
støtte og sympati til alle hytteeier-
ne på Kvivikodden og i området
rundt Kvivika. Noen av dem står i
fare for å miste sine eiendommer.
Disse hytteeierne, av noen kalt «de
privilegerte», blir nå beskyldt for
nærmest å «stå i veien» og derved
«hindre» en storstilt utbygging. Vi
synes det er svært uheldig, ja helt
urimelig at dere hytteeiere blir
stilt i en slik posisjon! Vi forstår in-
derlig godt at dere kjemper for de-
res kjære eiendommer, og området
for øvrig. Det ville vi alle ha gjort!
Vit - at vi står sammen med dere!

Vi tror og har tillit til at politiker-
ne, når planen foreligger, går virke-
lig «dypt inn i tenkeboksen»! Husk
en god regel: vend om i tide, det er
ingen skam å snu. Det vil det tvert
om stå stor respekt av. Vi vet at
mange av dere har fått betenkelig-
heter og vi er glade for det.

Vi mener at det finnes mange go-
de alternativer rundt om i kommu-
nen, både øst og vest, som bør kun-
ne bygges ut. Områder som vil væ-
re langt mindre kostnadsmessige
enn Flørenesområdet, langt min-
dre konfliktfylte.

LA FLØRENESHALVØYA 
BESTÅ!
Det vakre og kuperte landskapet

er en rekreasjonsperle av ubetalelig
verdi. Her er flotte turløyper, fan-
tastiske utsiktspunkter og en in-
takt natur med alt sitt mangfold! Vi
vet at mange benytter området i dag
og har dette som en oase. La også
kommende generasjoner få nyte
dette! 

Den helsemessige og også irrasjo-
nelle faktor som trivsel er, kan ikke
måles i penger og profitt! 

Vi oppfordrer Lillesands befolk-
ning til virkelig å utforske områ-
det, til å se selv hva vi står i fare for
å miste. Kom og nyt skjønnheten og
stillheten som er allemannseie!

Marit Røe
Hild L. Repstad

Pernille Usterud Svendsen
Myriam Strømman

Litt til slutt, fra Hild
Etter i går, torsdag, å ha tatt meg
opp til Fløresteinen i fantastisk
vintervær, bare noen få ord om tu-
ren. Det går godt an å komme opp

dit selv om det er mye snø. (Ta gjer-
ne med staver for støtte). Mange har
nemlig gått der i vinter og laget en
grei sti. Allerede dette året har 69
skrevet seg inn i boka, selv om det
til tider har vært mye snø.
Jeg oppfordrer: Kom alle som
verdsetter flott natur. Synliggjør
med ditt navn i boka at du støtter
opp om kampen for Fløreneshalv-
øya!! La Jo Hjerkinn få den doku-
mentasjonen som han etterlyser.
Utsikten: Fantastisk! Landskapet
badet i sol, i hvit vinterdrakt under
grønn furuskog. Fullstendig ro og
fred, ja bortsett fra herlig fuglekvit-
ter i trærne nedenfor. Havet: Så
spennende å se hav-isen som ligger
som et belte der ute. Husk kikkert!
Tingsakerfjorden, vakker og hvit-
kledd. Byen så flott innforbi. Åh,
skulle ønske jeg kunne male!
Jeg går hjemover med fornyet ener-
gi, proppfull av synsinntrykk og
med ro i sjelen! I visshet om at ing-
en med vett og forstand, noen gang
kan ta fra oss dette rike naturområ-
det vi alle har fått i gave!
GOD TURHELG!

Hild L. Repstad

Fraspark fra Frustrerte Flørenesfruer

Brødrene Justvik svingte seg til de store høy-
dene da bystyret diskuterte flyktningmottak
onsdag. Spesielt fikk Kristelig Folkeparti
gjennomgå fordi partiet gikk imot administra-
sjonens forslag om å ta imot 35 flyktninger. Det
er utmerket at politiske motstandere synlig-
gjør uenighet. I sak er vi enig med Justvikene
i at Lillesand kunne klart et mottak av 35 flykt-
ninger på en god måte, men når man angriper
medrepresentanters kristelighet synes vi re-
presentantene går for langt. Det er ikke slik at
man kan gradere kristelighet i forhold til om
man mener Lillesand er i stand til å ta imot 20
eller 35 flyktninger på en god og fornuftig må-
te.

Kristelighet 

Det ble en lang og kronglete debatt om utbyg-
gingsavtalen for Kvanneid i bystyret - og det
uten at innholdet i avtalen knapt ble nevnt
med et eneste ord. I stedet ble det mye debatt
om formalia og et ekspropriasjonsspøkelse
som vi trodde bystyret tidligere i prosessen
hadde parkert ganske ettertrykkelig.

Det er forunderlig hvordan bystyret klarte å
bruke så lang tid på å diskutere en sak hvor
man egentlig er enige. Vi er imidlertid glad for
at bystyrets flertall ikke lot seg lokke i fellen til
å fravike alminnelige saksbehandlingsrutiner
og avvise en utbyggingsavtale som er en direk-
te oppfølging av tidligere bystyrevedtak og i
tråd med innarbeidet praksis gjennom en år-
rekke.

Bystyret har tidligere vedtatt at en utbygging
på Kvanneid ikke kan starte før veispørsmålet
er avklart uten ekspropriasjon. Likevel valgte
mindretallet i bystyret å male ekspropria-
sjonsspøkelset på veggen og skyte på det. Det
er uforståelig, og det kommer da også klart
frem av bystyrets flertallsvedtak at Lillesand
kommune ikke har skiftet praksis i forhold til
ekspropriasjon. Bystyrets vedtak om at veirett
må sikres gjennom en minnelig ordning før ut-
bygging kan starte gjelder fortsatt. På den bak-
grunn finner vi mindretallets demonstrative
avvisning av en utbyggingsavtale man ikke
hadde en eneste kritisk bemerkning til noe un-
derlig.

Selvfølgelig skal byens politikere ikke ta lett
på ekspropriasjonssaker, og det har vi da også
et bestemt inntrykk av at bystyret ikke gjør.
Ekspropriasjon er fortsatt noe som sitter langt
inne selv om man ikke blander dette inn i sa-
ker hvor dette ikke er et tema - heller ikke i Hø-
våg.

Ryddighet

● Styret i Lillesand Venstre ble i
tirsdagens Lillesands-Posten ut-
fordret til å flagge hvilket syn vi
har på Flørenes-utbygginga. I
motsetning til andre partier som
konkluderer før planen er lagt
fram, vil vi vente og se til vi fak-
tisk har noe å ta stilling til. Vi vil
kalle inn til medlemsmøte i
mars/april for å få en bred presen-
tasjon av planen og hvilke konse-
kvenser den fører med seg, og her
blir det masse tid til diskusjon!

Venstre mener at allemannsret-

ten går foran andre interesser og
at det må være strenge restriksjo-
ner på utbygging i strandsonen,
men i en så omfattende sak må
mange hensyn veies opp mot hver-
andre. Det blir derfor for enkelt å
henvise til enkeltsetninger fra
valgprogrammet, slik det blir
gjort i kritikken mot Lillesand
Venstre. I likhet med andre partier
er også vi splittet i vårt syn, men vi
vil aldri finne på å binde våre by-
styrerepresentanter slik KrF har
valgt å gjøre i denne saken. Frihet

for enkeltindividet står for sterkt i
Venstre til å instruere våre folke-
valgte!

Vi følger debatten nøye, og vi vil
konkludere når vi endelig har en
sak å ta stilling til.

For Lillesand Venstre,
Alexander Iversen, styremedlem

Solveig Botnen Eide, styremedlem
Atle Slotnes, styremedlem

Anne-Marie Voje Steen, styremedlem
Signe Idsøe Røed, vara

Petter N. Toldnæs, leder 

Flørenes uavklart i Venstre

Valentine
og morsdag

www.norli.no

Bamser
Søte bamser til den
du er glad i. Se vårt
store utvalg!

Film
Nå finner du store mengder kvalitetstitler til halv pris i
våre bokhandler. Utvalget kan variere.

UKENS TILBUD

89,-
fra

Norsk kundebarometer

-50%
på massevis av
kvalitetsfilm

Paulo Coelho
Kjærlighet
Sitater om kjærlighet
fra Coelhos bøker.

Chris Cleave
Little Bee
En sterk og rørende skildring
av en ung jentes ustoppelige
vilje til å skape seg et nytt liv.

Menna van Praag
Menn, penger & sjokolade
En inspirerende bok om
å følge dine drømmer på
veien til et lykkeligere liv.

249,-

349,-

199,-

GAVETIPS

Jamie Ford
Hotellet på hjørnet av
bitter og søt
En sterk kjærlighetsroman
om to unge mennesker
som skilles av krig.

199,-
339,-

Markus 10, 15-16

Det hender ofte at jeg i sam-
tale med mennesker møter på
formuleringen «Han/hun had-
de jo barnetroen...» Som om
det er en unnskyldning for at
de ikke hadde større tro; for at
de ikke gjorde mer; for at de ik-
ke gikk ofte nok i kirke - kort
og godt: for at de ikke oppfylte
en hel rekke krav som de trod-
de de skulle oppfylle for å være
elsket av Gud, for å være et
Guds barn. Og jeg tenker:
hvordan har vi greid å snu alt
slik på hodet?

For det er jo nettopp som et
lite barn vi skal tro! Som et li-
te barn ha tillit og trygghet og

vite at vi, at du og jeg, er elsket
av Gud. Jesus sier i Markus 10,
15-16:» «Sannelig, jeg sier dere:
Den som ikke tar imot Guds ri-
ke slik som et lite barn, skal ik-
ke komme inn i det.» Og han
tok barna inn til seg, la hen-
dene på dem og velsignet
dem.»

Som et lite barn har evnen
til ikke å bekymre seg; som et
lite barn har tillit og trygghet -
slik skal også du og jeg få lov
til å hvile i det at Gud har om-
sorg for oss. Hvile i tro og tillit
til at Han elsker oss. Som et li-
te barn gleder og fryder seg -
slik skal også vi få glede og fry-
de oss over at Gud elsker oss -
at han velsigner oss.

Når det slik er Guds velsig-
nelse vi skal få hvile i, så får vi
også hvile i det at det er ikke

krav vi skal oppfylle først, men
du og jeg skal få være med og
spre Hans kjærlighet, dele
med det som vi har fått. Entu-
siasme, kjærlighet - ønsket om
å dele skal prege oss! 

Kan du kjenne i dag at Jesus
tar deg inn til seg - legger sin
hånd på ditt hode - velsigner
deg - og gir deg kraft til å møte
dagen i dag i tro og tillit til at
Han er med deg, gir deg styrke
med sin kjærlighet til å stå i
det du skal møte i dag, til å mø-
te med kjærlighet og åpenhet
de mennesker du skal møte i
dag.

Må dagen i dag bli til velsig-
nelse for deg og for alle men-
neskene rundt deg!

Inger-Johanne Vaags

ORD FOR HELGEN

Etter at det ble oppret-
tet en gruppe Natterav-
ner i Birkenes i fjor, ser
initiativtakerne nå at
det har en god effekt
blant de unge. Nå søker
de flere voksne perso-
ner som kan gi en fre-
dags- eller lørdagskveld
i ny og ne.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Kari Aamlid Eriksen var en
av dem som i fjor vår inviterte
til åpent møte på Birkeland for å
få dannet en slik gruppe med
voksne og ansvarlige kvinner
og menn som skulle være synli-
ge i bygda på de tidspunktetne
da flest barn og unge var samlet
på kvelds- og nattestid. Det viste
seg fort at behovet for slik kon-
takt er stor.

– Det brukes mye alkohol, og-
så blant klart mindreårige. Mer
bekymringsfullt er det kanskje
at det florerer med forskjellige
typer narkotika, også i Bir-
kenes. Signaler fra ungdommen
sier at det ikke er noe problem å
få tak i det man måtte ha lyst på,
sa Kari Aamlid Eriksen blant
annet, da hun informerte om
bygdas egne Natteravner for et
lydhørt kommunestyre sist tirs-
dag.

Men viten om stort alkohol-
forbruk og lett tilgjengelige nar-
kotikaprodukter er bare kunn-
skaper de tar med seg til etter-
retning. I praksis spiller Natte-
ravnene en helt annen rolle i
nærmiljøet. De er klart med på å
skape et roligere og fredeligere
utemiljø for jentene og guttene
som samles for eksempel i og
rundt Birkenes sentrum og Strø-
get spesielt.

– Etter denne forholdsvis kor-
te perioden vi har vært aktive,

ser vi at det er veldig mye fes-
ting, og ulovlig kjøring med bi-
ler og mopeder. Derfor er det
viktig at vi er synlige i disse om-
givelsene, sa Kari Aamlid Erik-
sen blant annet. Og la til at det
rett som det er er ungdommen
som tar kontakt med dem. Hun
kjenner også til episoder der de
karakteristiske Natteravn-ves-
tene har avverget voldsepisoder
mellom ungdommer.

– Det var en episode i Birkene-
sparken i høst hvor vi stakk inn-
om. Da hørte vi det ble ropt –
Der kommer Natteravnene, og
en gjeng stakk av gårde det for-
teste de kunne. Det viste seg
etterpå at det var en gutt som
var tatt med dit for å bankes opp,
kunne hun fortelle.

Fremføringen av Natterav-
nenes virke for kommunestyre-

representantene inneholdt en
oppfordring til politikerne.
Nemlig å delta aktivt, enten en
fredagskveld eller på en lørdag.
Gruppen i Birkenes veksler på å
oppsøke miljøene en av disse da-
gene, uanmeldt for at ingen skal
vite når de dukker opp.

– Da vi begynte var vi tre styk-
ker. Nå er vi mer enn 30, men
skulle gjerne vært langt flere.
Med tilstrekkelige mannskaper
vil fremmøtefrekvensen begren-
se seg til en eller to turer for
hver, sa Kari Aamlid Eriksen før
tegningslisten gikk rundt bor-
det i pausen. En enkel opptelling
etterpå viste navnene til fem
sikre, og syv - åtte som kunne
tenkes å bli spurt ved behov.
Men alle kan kontakte Aamlid
Eriksen om de har lyst til å slå et
viktig slag for de unge.

RAVNER: Kari Aamlid Eriksen organiserer Natteravnene i Birkenes, og
fortalte tirsdag om aktiviteten i kommunestyremøtet.

Natteravner 
gjør god nytte

Har du barnetroen?
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Lillesand kommune er
nå i full sving med å
gjøre endringer og for-
bedringer på infra-
strukturen i området
rundt den nye ung-
domsskolen på Møgles-
tu. Arbeidene vil pågå
frem til 15. juni.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● – Vi skal bli ferdige i tide,
lover Steinar Ånesland som er
avdelingsingeniør i samferd-
sel og fritid i Lillesand kom-
mune.

Den nye ungdomsskolen
skal stå ferdig til skolestart i
august, og kommunen må gjø-
re store endringer og forbe-
dringer på infrastrukturen i
området rundt skolen.

I følge Ånesland omfatter
prosjektet cirka 1.000 meter
kjørevei inkludert rundkjø-
ringen, rundt 1.100 meter
gang- og sykkelvei og cirka
3.000 kvadratmeter med parke-
ringsareal.

– I tillegg skal det bygges
busstopp, støyskjermer, leke-
plass og atkomstvei til tre boli-
ger, forteller Steinar Ånes-
land.

Det er Kaspar Strømme som
er valgt som entreprenør for
prosjektet og Tor Stabenfeldt
fra Prosjekt- og Teknologile-
delse (PTL) er kommunens
byggeleder.

I planleggingen er det lagt
vekt på trafikksikre løsninger
for de myke trafikantene,
blant annet ved fysisk atskil-

lelse mellom kjørende og gå-
ende/ syklende og ved redu-
sert behov for kryssing av kjø-
reveier.

– Arbeidene vil pågå frem til
15. juni. I deler av denne perio-
den vil det være redusert frem-
kommelighet i området, og vi

oppfordrer de som har mulig-
het til det om å velge alternati-
ve trasér, sier avdelingsingeni-
ør Ånesland.

RIGGEOMRÅDE: Her på høyre side ved innkjøringen til Holta, blir det riggeområde for arbeidene med infrastrukturen i området rundt den nye ung-
domsskolen, kan Steinar Ånesland i Lillesand kommune fortelle.

Forbedrer infrastrukturen

Advokat Jan Birger Lø-
ken som representerer
hytteeiere i Tingsa-
ker/Flørenes-området
har stilt flere spørsmål
til Lillesand kommune
om utbyggingsplanene
på Flørenes. Nå har
kommunen svart.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Jan Birger Løken har på veg-
ne av Tingsakerfjorden hyttevel
og andre hytteeiere på
Kråke/Kvivigodden stilt en rek-
ke spørsmål til Lillesand kom-
mune om planene for Flørenes.
Et av spørsmålene var om kom-
munen kan garantere at grun-
neiere som utsettes for ekspro-
priasjon får en erstatning som
gjør det mulig å skaffe seg en
eiendom med tilsvarende kva-
liteter og markedsverdi som den
de mister.

Avdelingsingeniør Ole Mar-
tin Aanonsen skriver i svarbrev
til Løken at noen av de temaene
som advokaten spør om vil kun-

ne bli gjenstand for ytterligere
politiske behandlinger, det være
seg utbyggingsavtaler eller vur-
deringer omkring eventuell inn-
løsning av privat eiendom.

Administrasjonen presiserer
at det ikke foreligger noe ende-
lig plan for området, men at det
har vært utarbeidet en mulig-
hetsstudie for å vise en mulig ut-
vikling av Fløreneshalvøya.

– Planforslaget
vil belyse de grep
administrasjonen
mener er hensikts-
messige å gjennom-
føre dersom en ut-
bygging på Fløre-
neshalvøya som bo-
ligområde skal
gjennomføres, skri-
ver Aanonsen.

Advokat Løken stilte spørs-
mål som går på innholdet i det
kommunen har presentert og
om saksprosessen, men admi-
nistrasjonen mener det er uri-
melig å si at saken ikke er til-
strekkelig opplyst når det fore-
løpig ikke er framlagt et plan-
forslag med tilhørende doku-

menter. Det vises i svarbrevet
også til at det fremdeles pågår
administrative drøftinger om-
kring elementer i planmateria-
let samt at det er dialog med
sektormyndighetene rundt en-
kelte fagrelaterte tema.

– Kommunedelplanen som er
under utarbeidelse er en bestil-
ling fra forrige bystyreperiode,
og er en direkte oppfølging av

gjeldende kommu-
neplan, vedtatt 22.
juni 2006. I gjel-
dende kommune-
plan er området på
Fløreneshalvøya
unntatt rettsvirk-
ning i påvente av
utarbeidelse av en
kommunedelplan.
Administrasjo-

nens pågående arbeid sees på
som en oppfølging av de vedtak
som er gjort av bystyret ved be-
handling av den gjeldende kom-
muneplanen, heter det i brevet
fra administrasjonen der det
bes om at framtidige merknader
spilles inn under et eventuelt of-
fentlig ettersyn.

SVARER: 
Ole Martin Aanonsen svarer på
vegne av kommuneadministrasjo-
nen om Flørenes-arbeidet.

Kommunen svarer om Flørenes

Nå gjenstår detaljer i
utformingen av avkjør-
sel og gangvei opp til
bussholdeplassen i for-
bindelse med regule-
ringsplanen for Vinter-
støa på Rislå i Birkenes.
Med enkelte justeringer
vil Statens Vegvesen
frafalle innsigelsen de
fremmet i juli i fjor.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Kravene til sikker skolevei er
høye for etableringer av bolig-
felt kloss inntil riksveier. Her er
det snakk om et mindre boligfelt
med fem eneboliger på rommeli-
ge tomter rett ved Senumstad-
broa og beliggende langs riksvei
41. Selv om det er god sikt i beg-
ge retninger, er farten til dels
høy på hovedveien, og de skis-
serte adkomstløsningene til
bussholdeplassen ble begge for-
kastet.

Da Statens Vegvesen først
fikk planene til vurdering, var
det ene alternativet til adkom-
sten til bussholdeplassen rundt
70 meter nord for avkjørselen at
barna skulle gå på riksveiens
veiskulder, eller at det kunne
gruses opp en gangvei på vestsi-
den av riksveien. Dette alterna-
tivet ville medføre at busstrafi-
kanter måtte krysse riksveien
to ganger. Ingen av disse løs-
ningene kunne aksepteres av
veivesenet som fremmet en inn-
sigelse mot reguleringsplanen
på dette grunnlaget.

Nå har Plankontoret Hallvard
Homme AS lagt frem et nytt al-
ternativ til løsning på vegne av

utbygger Audun Heia. Denne
løsningen omfatter en gang- og
sykkelvei opp til en ny ensidig
busslomme som er utformet slik
at den kan betjene trafikk i beg-
ge retninger slik at skolebarna
slipper å krysse riksveien. For å
få en så sikker skolevei som mu-
lig til de planlagte boligene, er
det satt som rekkefølgekrav at
gang- og sykkelveien, busslom-
men og avkjørselen må oppar-
beides samtidig.

Den nye gang- og sykkelveien
er planlagt med en bredde på tre
meter med en halv meter til
rekkverk mot veien. Dette påpe-
ker veivesenet er uheldig med
hensyn til vintervedlikehold.
Videre vil rekkverket komme
midt i siktsonene til avkjørselen
og dessuten bli stående innenfor
siktsonen til veien og utgjøre en
fare ved påkjørsel. Statens Veg-
vesen er derfor kommet frem til
at det må etableres en grøft på

tre meter mellom riksveien og
gang- og sykkelveien.

Når det gjelder selve busshol-
deplassen er det her satt av en
delende plattform på to meter
med en halv meter til rekkverk
eller gjerde mot riksveien. Dette
gjerdet er viktig med tanke på at
barna ikke får mulighet til å gå
rett ut i veien. Kjørearealet i sel-
ve lommen er på tre meter mens
fortauet på innsiden er to og en
halv meter.

Det er et krav at bussholde-
plassen får universiell utfor-
ming. Noe som blant annet inne-
bærer riktig kantsteinhøyde.
Dette er en løsning som Statens
Vegvesen prinsipielt kan god-
kjenne, og etter noe bearbeiding
kan de frafalle innsigelsen. En
forutsetning for dette er at også
busselskapet kan godkjenne
busslommen til bruk slik det
her er skissert.

GS-VEI: Veivesenet krever at det etableres gang- og sykkelvei på en strekning på 70 meter fra adkomstveien til Vinterstøa og bort til en universell ut-
formet busslomme (bakenfor skiltet).

Må justere bussholdeplass

Tross en rekke avslag
fra Statens Vegvesen de
siste årene, krever be-
boerne fra Ås og ned til
barnehagen på Enges-
land at det blir satt opp
veibelysning langs
strekningen, og at farts-
grensen blir redusert.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Trafikksikkerhetsutvalget i
Birkenes har gjentatte ganger
satt opp dette punktet som før-
steprioritet for å redusere faren
for alvorlige ulykker, men ikke
vunnet gehør for innspillene.
Da den langsiktige trafikksik-
kerhetsplanen ble vedtatt høs-
ten 2007, var spesielt veibelys-
ning på den 1000 meter lange
strekningen fra Ås til Enges-
land skole langs riksvei 405 på
toppen av prioriteringslisten for
ønskede veilyssaker.

Det samme var ønsket om å
flytte skiltet som varsler 50-sone
fra dagens plassering til opp for-
bi det samme krysset inn til Ås,
sammen med en forespørsel om
å få redusert hastigheten ved
barnehagen og bedehuset til 40
kilometer i timen. En fotgjeng-

erovergang ved Engesland skole
var på andreprioritet under
punktet for overganger.

Statens Vegvesen gjennomfør-
te i fjor ny skilting for 40-sone på
det omsøkte stedet, og etablerte
samtidig fartsdempere på sam-
me strekningen. Dette har tra-
fikksikkerhetsutvalget sagt seg
godt fornøyd med, men etterly-
ser fortsatt de andre tiltakene

som etter en ny befaring i de-
sember fremstår som like vikti-
ge som tidligere.

Etter at trafikksikkerhetsut-
valget minnet veivesenet om
dette i begynnelsen av desember
2009, fikk de til svar at de tidli-
gere svarene som ble begrunnet
i brev i oktober 2008, fortsatt
står ved lag.

I midten av januar i år mobili-

serte samtlige beboere langs
den omtalte strekningen fra Ås-
krysset og ned til barnehagen
seg, og har sendt en bønn til tra-
fiksikkerhetsutvalget om at de
fortsetter å prioritere de to
nevnte tiltakene om veibelys-
ning og redusert fart. De 13 fa-
miliene som har underskrevet
henvendelsen, representerer i
alt 16 barn som trafikkerer

strekningen daglig som skolevei
eller på vei til barnehagen. Be-
boerne presiserer at det dreier
seg om en meget smal vei med
forholdsvis mye tungtrafikk.

Det påpekes at det dreier seg
om en svært farlig skolevei hvor
det gjennom hele vinteren er
mørkt når ungene går til skolen,
og at det begynner å mørkne når
de skal hjem igjen. De nevner
også at den samme veien benyt-
tes av barn og unge til og fra fri-
tidsaktiviteter ved for eksempel
skolen utenom skoletiden.

De 13 familiene gjør trafikk-
sikkerhetsutvalget oppmerk-
som på at dette er aktiviteter
som barna stort sett er avskåret
fra å være med på fra høsten av
og langt ut på våren på grunn av
den farlige veien uten belys-
ning.

Engesland skole og barneha-
gen har også engasjert seg med
en henvendelse til trafikksik-
kerhetsutvalget med de samme
synspunktene som beboerne, og
anbefaler i den forbindelse re-
dusert fart til 40 kilometer i ti-
men fra Åskrysset og helt bort
til Vegusdal kirke. Aller helst
ser skolen og barnehagen at det
kommer gang- og sykkelvei fra
Ås til Engesland sentrum, men
at en omlegging av denne vei-
strekningen kan være et alter-
nativ.

40-SONE: Engesland skole og barnehagen ønsker seg 40-sone fra Ås og gjennom hele sentrum frem til kirken.

Krever fortsatt veilys og redusert fart

❞
Kommunedel-
planen er en
bestilling fra
forrige bystyre

OLE MARTIN
AANONSEN

Mayan AS ved styreformann
May Brit Nielsen har tatt ut
stevning mot Lillesand kom-
mune. Pålegg om tilsvar
sendt fra Kristiansand ting-
rett er datert 1. februar, og
Lillesand kommune har tre

uker på seg til å gi tilsvar til
stevningen.

Saken dreier seg om kom-
munens manglende inngri-
pen overfor ulovlige tiltak
samt unnlatelser som for-
urensningsmyndighet.

Stevner kommunen




