
20 Tirsdag 12. oktober 2010 Tirsdag 12. oktober 2010 21

KUNNGJØRING:

Fritt Vilt 3
Skrekkfilm. Lengde: 1t 37min. Pris: 85/65

Jotunheimen 1976. Stehøe fjellhotell er på konkursens rand etter flere
mistenkelige hendelser. Sikre på at sønnen har noe med dette å gjøre
holder vertsparet ham unna gjestene ved å holde ham innesperret i kjel-
leren. Men en dag skjer det noe som skal ryste familien for alltid. Slutten
er fortalt. Begynnelsen nærmer seg. Husk midnattspremieren natt til fre-
dag 15. Oktober!
Fredag 15. oktober kl 0001
Fredag 15. oktober kl 2000
Søndag 17. oktober kl 2000

Scott Pilgrim vs the World (11 år)
Action/komedie. Lengde: 1t 52min. Pris: 85/65

Møt den sjarmerende og arbeidsløse Scott Pilgrim. Denne bassgitaristen i
garasjebandet Sex Bob-omb er 22 år og har nettopp møtt drømmejenta
bokstavelig talt. Det eneste hinderet han må igjennom før han kan kapre
den sky og mystiske Ramona Flowers er de syv onde ekskjærestene hen-
nes - som er på vei for å drepe ham.
Torsdag 14. oktober kl 2000

* Ungdom = 13-20 år. Husk legitimasjon

Billetter kan bestilles på filmweb.no/lillesandkino
Åpningstider eteateret: En time før første forestilling

Maskeblomstfamilien
Drama. Lengde: 1t 37min. Pris: 85/65

Det er sommeren 1951. Lillian og Amund Wang får sitt første og eneste
barn. En gutt. Eller er det en pike? Ute er det solformørkelse. Fuglene slut-
ter å synge. Foreldrene nekter operasjonen som kunne gjort Adrian til et
helt menneske. Leiligheten i Oscars gate blir et drivhus der de forferdelig-
ste blomstene gror. Her vokser den splittede Adrian opp med forstillelse,
taushet, løgn og døende kjærlighet.
Torsdag 14. oktober kl 2200

Grusomme meg
Animasjonsfilm. Lengde: 1t 34min. Pris: 85/65

Møt Gru. Selverklært geni og superskurk. Omgitt av en hær med uskikke-
lige, små hjelpere planlegger han å stjele månen. Men først må han ta
rotta på sin nemesis og erkefiende, den enda ondere superduperskurken
Vector. Til det trenger han hjelp av tre små jenter, som han adoptererer til
formålet. Deretter er det i grunnen ingenting som går helt slik Gru har
planlagt...
Fredag 15. oktober kl 1800
Lørdag 16. oktober kl 1800
Søndag 17. oktober kl 1800

ALLE
KER NORSKALLE
KER NORSK

Nokas (11 år)
Action. Lengde: 1t 30min. Pris: 85/65

Den 5. april 2004 litt før kl 8, inntok 11 bevæpnede menn Stavanger. For-
målet var å rane tellesentralen til Norsk Kontantservice - NOKAS. Etter
planen skulle ranet kun ta 8 minutter, og ranerne skulle komme seg unna
før politiet rakk å handle. Det endte fryktelig galt.
Torsdag 14. oktober kl 2015
Lørdag 16. oktober kl 2000

Knerten gifter seg (Alle)
Familiefilm. Lengde: 1t 18min. Pris: 85/65

Knerten treffer Karoline. En bjørkekvist av de sjeldne. Det må nemlig en
uvanlig pike til for å vippe Knerten av pinnen. For som alle vet så vokser jo
ikke pinner som Knerten på trær... 
Lillebror drømmer om en flott, rød sykkel som er bare hans. Mor utsettes
for en ulykke og det viser seg at hun ikke klarer seg uten sladder om det
kommende kronprinsbryllupet. Vesla og Lillebror selger vafler i et forsøk
på å oppklare en forbrytelse og storebror Phillip må ta ansvar hjemme.
Dessuten lærer Knerten seg å fly og Lillebror rømmer hjemmefra.
Lørdag 16. oktober kl 1600
Søndag 17. oktober kl 1600

NORGES-
PREMIERE

KULTUR-
KORT-

NORGES-
PREMIERE

Proklama
Krav etter nedennevnte
avdøde må, om de ikke
skal tapes, meldes innen
seks uker til 
Kristiansand tingrett,
Postboks 515 
Lundsiden,
4605 Kristiansand S.
10-113975DFA-
KISA/24
Johannes Monrad Foss,
fødselsnr. 
22.05.1932 36794.
Siste bopel: Østre
Strandgate 20 A,
4601 Kristiansand S.
Dødsdato: 08.07.2010.

Embla arrangerer 
klesbyttekveld 

lørdag 16. oktober.

"Bytt den dårlige
samvittigheten
innerst i skapet

med nye skatter"

For mer informasjon:
www.embla-lillesand.com

Biblioteket
har stengt 
fredag 15. 
og lørdag 16. 
oktober

Lillesand folkebibliotek

Varsel om avbrudd 
i vannforsyningen
ØVRE TINGSAKER - TINGSAKER TERASSE - 

TINGSAKERLIA

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeider på 
vannledningsnettet i områdene Øvre Tingsaker,
Tingsaker terasse og Tingsakerlia i perioden 
14.oktober – 15. oktober 2010 i tidsrommet 
kl. 23.00 – 06.00.

Vedlikeholdsarbeidene kan medføre variasjoner i
vanntrykket eller at vannet blir helt borte innenfor
angitte tidsrom.

Vi henstiller alle abonnenter om å påse at alle 
tappekraner holdes stengt mens 
vedlikeholdsarbeidene pågår.

Det anbefales å spyle fra utvendig tappekran så
snart vannforsyningen er tilbake."

Enhetsleder VAR

Onsdagskveld i Betel
kl 19. Sang, musikk, andakt, kveldsmat. Alle velkommen.

NYE ÅPNINGSTIDER
F.o.m. mandag 18. oktober

Mandag-lørdag
Kl. 09.00-17.00

Onsdag 20. oktober  
LUS, Møglestu

Årsmøte kl: 17:30
Saker meldes styret
innen 17.10.

Høstkonsert med
drill kl. 18:30 
Lotteri, salg av kaffe
og kaker.
Velkommen!

NB:
Nye øvingslokaler
f.o.m. 13. oktober
øver 
Lillesand Skolekorps 
på Borkedalen skole.

Lillesands Sparebank
Annonsen er sponset av:

Vi feirer eldredagen fredag 
15. oktober kl. 11.00 i kantina på 
Lillesand Bo- og aktivitetssenter med
«grønn lunch», kaffe og bløtkake.
Elin Prøysen og Egil Johanson synger
sanger og forteller med glød og en
god porsjon humor om Elins far, 
Alf Prøysen.

Ordfører Arne Thomassen hilser byens eldre.
Enhetsleder Geir Gabrielsen orienterer. - Allsang.
Buss fra Senter for eldre kl. 10.30.

Senter for eldre/Lillesand Bo- og aktivitetssenter
i samarbeid med Folkeakademiet i Agder

Senter for eldre

LIL Håndball
søker trenere

Lillesands Sparebank

Vi trenger trenere for 7-8 og 9-åringer! 
Vi er heilt i beita, og får ikke startet opp da vi ikke
har klart å få tak i noen enda…

Hvis noen føler seg kallet, vær snill å ringe 
Torunn Sandberg Nilsen 926 81 712 eller 
Karianne Snemyr 982 56 800.

www.lillesandil.no

Siden vi i styret for Lillesand Skole-
korps nylig var på banen og øste ut
frustrasjon over kommunen for ste-
moderlig behandling i forhold til
øvingslokaler på gamle LUS/nye
LUS - vil vi herved ile til med litt
skryt til en del personer som virke-
lig tok fatt i situasjonen da krisen
var et faktum:
Takk til oppvekstleder Brit Lauv-
rak Andersen, Magne Haugen på
kulturkontoret og eiendomssjef
Odd Steindal for at de har vist hand-

lingskraft og ordnet opp - og nå har
skaffet oss nye og flotte øvingsloka-
ler på Borkedalen skole, både for
musikanter og drill.
Når det først ble tatt tak i vår situa-
sjon, gikk tingene virkelig unna i
ekspressfart!
Og tusen takk til ledelsen på Borke-
dalen skole - ved rektor Susanne La-
vik og inspektør Helge Hodøl - for å
ønske oss velkommen og legge seg i
selen for at vi skal få en grei opp-
start.

Vi gleder oss nå til å starte opp i nye
øvingslokaler allerede i morgen
onsdag - og minner herved korps-
foreldre, 86 drilljenter og musikan-
ter om at morgendagens øvelse
foregår i våre nye lokaler på Borke-
dalen.
Vel møtt!

Med hilsen Lillesand Skolekorps,
Marie Borgen, styreleder.

Skolekorpset har fått lokaler 

Vi viser til Gabriel F. Knudsens le-
serinnlegg i fredagens avis, og ber
om spalteplass til følgende kom-
mentarer til hans mange spørsmål:
1. Ønsket om en plan for hele halv-
øya ble opprinnelig fremmet av da-
værende miljøvernsjef i fylket, Rei-
dar Malm, i en henvendelse til ord-
føreren
2. Det var et enstemmig kommu-
nestyre som i 2006 vedtok å få laget
en kommunedelplan for hele halv-
øya
3. De lover og retningslinjer som
Knudsen viser til var de samme for
fire år siden som i dag
4. Verken politikere, administra-
sjon eller konsulenter har på noe
tidspunkt fått signaler om at disse
skulle umuliggjøre utbygging vest
for dagens vei til Flørenes 
5. Tvert imot har den tidligere mil-
jøvernsjefen og en saksbehandler
blant annet vært på befaring i Kvi-
vig-området for å drøfte med plan-
leggerne om 100-metersbeltet kun-
ne røres. Det mente de var mulig
dersom utnyttelsen ble høy, og sen-
trale strandområder ble sikret for
allmennheten
6. Konsulenter og administra-
sjon har jevnlig hatt møter med
oss, og når det har vært nødven-
dig har problemstillinger blitt
fremmet for formannskapet til
avgjørelse. I de aller fleste tilfel-
lene har vedtak blitt gjort en-
stemmig
7. Utbyggernes vurdering av poten-
sialet for området er 2.250 boliger,
men ingen vedtak er fattet med hen-
syn til antall
8. Fylkesmannens brev vurderer,
slik vi ser det, overhode ikke pla-
nen som en plan for Lillesands
utvikling i et 40-års perspektiv.
Dersom miljøvernhensyn og fri-

luftsinteresser skal tillegges
slik vekt som er gjort i denne ut-
talelsen, ser vi svært få områder
hvor Lillesand kan få det betyde-
lige antallet boliger som vil
trengs i denne perioden 
9. Slik vi tolker situasjonen er det
full politisk enighet om at fortet-
ting i sentrum og langs /nær gamle
E-18 mot Kaldvell er førsteprioritet.
Men i et 40-års perspektiv er her ik-
ke på langt nær plass nok
10. Vi er verken «slukøret» eller «på
gråten» etter å ha fulgt opp og fron-
tet politiske vedtak, men vi føler oss
lurt når vi har bidratt til en prosess

som fylkesmannens miljøvernav-
deling på et meget tidlig tidspunkt
kunne ha gitt helt andre føringer
for
11. Vi synes det er spesielt ille at vår
administrasjon og konsulenter har
lagt ned et enormt og samvittig-
hetsfullt arbeid på sviktende
grunnlag
12. Planleggingen er blitt kostbar,
men summen på fem millioner er
helt ukjent for oss

Arne Thomassen, ordfører
Tor Audun Danielsen, varaordfører 

Svar på Knudsens Flørenes-innlegg

Vi som bor i utkantstrøk,
trives stort sett så godt
med det at vi gjerne tar
på oss noen ulemper og-
så. Og gjennom lange ti-
der har vi følt at storsam-
funnet har satt pris på at
vi har holdt liv på landet,
det har ikke vært uve-
sentlig for oss. Men vi
har nok ant en viss utvik-
ling. Da jeg for ikke
mange år siden sa at nå
får vi snart
beskjed om at det vi gjør
ved å bo her er ulovlig,
var det ment som en vits.
Nå er vi nesten der. Vi får
bo her ikke fordi vi er øn-
sket, men bare fordi vi
har en viss hevd på det.
Men vi kan for eksempel
lure på når boplikt blir
avskaffet på grunn av na-
sjonale føringer. Den
maktutøveren som trek-
ker sterkest i denne ret-
ningen, er fylkesman-
nens
miljøvernavdeling. Jeg
er ikke av dem som er
glad i miljøvernavdeling-
en. Det er ofte blitt for
vanskelig å få lov til små-
skala endringer og stan-
dardheving som kan gjø-
re at vi i utkantene får ta
del i samfunnsutvikling-
en. Vi føler etter hvert litt
på at vi blir behandlet
som annenrangs innbyg-
gere, og det mener vi er
urettferdig og gir konse-
kvenser som burde være
uønskede også i forhold
til et balansert storsam-
funnssyn.
På den andre siden er det
min oppfatning at store
tiltak har en tendens til å
slippe for lett gjennom. Å
bygge ei bu er svært van-
skelig, å lage en regule-
ringsplan for ti hus og no-
en buer kan være lettere.
Ikke at jeg ser negativt på
planlegging, men propor-
sjonene blir ofte merkeli-
ge.
Flørenes-planene har det
vært størrelse på. Det har
derfor ikke vært overras-
kende for meg at miljø-
vernavdelingen i alle fall
tilsynelatende har ment
at det kunne gå an. Når vi

nå har fått sort på hvitt i
mer enn tydelige ordelag
at det synes de ikke like-
vel, ser jeg positivt på det.
At ulempene er så store at
dette i sum må anses som
helt feiltenkt, stemmer
med det flere av oss har
ment; og Lillesand kom-
mune bør få bestemt
raskt at de drastiske ut-
byggingstankene for Flø-
renes skal være døde i
lang tid framover.
Så funderer vi på hvorfor
det gikk slik. Før doku-
mentasjon på diskusjon
og korrespondanse
mellom kommune, kon-
sulent og fylkesmanns-
kontorer foreligger, kan
vi

ikke si noe bestemt. Det
er likevel nærliggende å
tro at misforståelige sig-
naler fra statens folk har
mesteparten av skylden.
Men vi bør ikke se bort
fra at dette har vært den
typen prosjekt der de in-
volverte blir så ivrige på å
få til det store, at bakke-
kontakten etter hvert i
prosessen kan ha blitt
noe dårlig. Hvis det er til-
felle, viser det igjen hvor
viktig det er med rimelig
god plass for motforestil-
linger, ikke bare entusias-
me.

Otto Randøy
bystyrerepresentant KrF

Føringer og
Flørenes-planene

MENINGER:

MENINGER:
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KUNNGJØRING:

Fritt Vilt 3
Skrekkfilm. Lengde: 1t 37min. Pris: 85/65

Jotunheimen 1976. Stehøe fjellhotell er på konkursens rand etter flere
mistenkelige hendelser. Sikre på at sønnen har noe med dette å gjøre
holder vertsparet ham unna gjestene ved å holde ham innesperret i kjel-
leren. Men en dag skjer det noe som skal ryste familien for alltid. Slutten
er fortalt. Begynnelsen nærmer seg. Husk midnattspremieren natt til fre-
dag 15. Oktober!
Fredag 15. oktober kl 0001
Fredag 15. oktober kl 2000
Søndag 17. oktober kl 2000

Scott Pilgrim vs the World (11 år)
Action/komedie. Lengde: 1t 52min. Pris: 85/65

Møt den sjarmerende og arbeidsløse Scott Pilgrim. Denne bassgitaristen i
garasjebandet Sex Bob-omb er 22 år og har nettopp møtt drømmejenta
bokstavelig talt. Det eneste hinderet han må igjennom før han kan kapre
den sky og mystiske Ramona Flowers er de syv onde ekskjærestene hen-
nes - som er på vei for å drepe ham.
Torsdag 14. oktober kl 2000

* Ungdom = 13-20 år. Husk legitimasjon

Billetter kan bestilles på filmweb.no/lillesandkino
Åpningstider eteateret: En time før første forestilling

Maskeblomstfamilien
Drama. Lengde: 1t 37min. Pris: 85/65

Det er sommeren 1951. Lillian og Amund Wang får sitt første og eneste
barn. En gutt. Eller er det en pike? Ute er det solformørkelse. Fuglene slut-
ter å synge. Foreldrene nekter operasjonen som kunne gjort Adrian til et
helt menneske. Leiligheten i Oscars gate blir et drivhus der de forferdelig-
ste blomstene gror. Her vokser den splittede Adrian opp med forstillelse,
taushet, løgn og døende kjærlighet.
Torsdag 14. oktober kl 2200

Grusomme meg
Animasjonsfilm. Lengde: 1t 34min. Pris: 85/65

Møt Gru. Selverklært geni og superskurk. Omgitt av en hær med uskikke-
lige, små hjelpere planlegger han å stjele månen. Men først må han ta
rotta på sin nemesis og erkefiende, den enda ondere superduperskurken
Vector. Til det trenger han hjelp av tre små jenter, som han adoptererer til
formålet. Deretter er det i grunnen ingenting som går helt slik Gru har
planlagt...
Fredag 15. oktober kl 1800
Lørdag 16. oktober kl 1800
Søndag 17. oktober kl 1800

ALLE
KER NORSKALLE
KER NORSK

Nokas (11 år)
Action. Lengde: 1t 30min. Pris: 85/65

Den 5. april 2004 litt før kl 8, inntok 11 bevæpnede menn Stavanger. For-
målet var å rane tellesentralen til Norsk Kontantservice - NOKAS. Etter
planen skulle ranet kun ta 8 minutter, og ranerne skulle komme seg unna
før politiet rakk å handle. Det endte fryktelig galt.
Torsdag 14. oktober kl 2015
Lørdag 16. oktober kl 2000

Knerten gifter seg (Alle)
Familiefilm. Lengde: 1t 18min. Pris: 85/65

Knerten treffer Karoline. En bjørkekvist av de sjeldne. Det må nemlig en
uvanlig pike til for å vippe Knerten av pinnen. For som alle vet så vokser jo
ikke pinner som Knerten på trær... 
Lillebror drømmer om en flott, rød sykkel som er bare hans. Mor utsettes
for en ulykke og det viser seg at hun ikke klarer seg uten sladder om det
kommende kronprinsbryllupet. Vesla og Lillebror selger vafler i et forsøk
på å oppklare en forbrytelse og storebror Phillip må ta ansvar hjemme.
Dessuten lærer Knerten seg å fly og Lillebror rømmer hjemmefra.
Lørdag 16. oktober kl 1600
Søndag 17. oktober kl 1600

NORGES-
PREMIERE

KULTUR-
KORT-

NORGES-
PREMIERE

Proklama
Krav etter nedennevnte
avdøde må, om de ikke
skal tapes, meldes innen
seks uker til 
Kristiansand tingrett,
Postboks 515 
Lundsiden,
4605 Kristiansand S.
10-113975DFA-
KISA/24
Johannes Monrad Foss,
fødselsnr. 
22.05.1932 36794.
Siste bopel: Østre
Strandgate 20 A,
4601 Kristiansand S.
Dødsdato: 08.07.2010.

Embla arrangerer 
klesbyttekveld 

lørdag 16. oktober.

"Bytt den dårlige
samvittigheten
innerst i skapet

med nye skatter"

For mer informasjon:
www.embla-lillesand.com

Biblioteket
har stengt 
fredag 15. 
og lørdag 16. 
oktober

Lillesand folkebibliotek

Varsel om avbrudd 
i vannforsyningen
ØVRE TINGSAKER - TINGSAKER TERASSE - 

TINGSAKERLIA

Det vil bli utført vedlikeholdsarbeider på 
vannledningsnettet i områdene Øvre Tingsaker,
Tingsaker terasse og Tingsakerlia i perioden 
14.oktober – 15. oktober 2010 i tidsrommet 
kl. 23.00 – 06.00.

Vedlikeholdsarbeidene kan medføre variasjoner i
vanntrykket eller at vannet blir helt borte innenfor
angitte tidsrom.

Vi henstiller alle abonnenter om å påse at alle 
tappekraner holdes stengt mens 
vedlikeholdsarbeidene pågår.

Det anbefales å spyle fra utvendig tappekran så
snart vannforsyningen er tilbake."

Enhetsleder VAR

Onsdagskveld i Betel
kl 19. Sang, musikk, andakt, kveldsmat. Alle velkommen.

NYE ÅPNINGSTIDER
F.o.m. mandag 18. oktober

Mandag-lørdag
Kl. 09.00-17.00

Onsdag 20. oktober  
LUS, Møglestu

Årsmøte kl: 17:30
Saker meldes styret
innen 17.10.

Høstkonsert med
drill kl. 18:30 
Lotteri, salg av kaffe
og kaker.
Velkommen!

NB:
Nye øvingslokaler
f.o.m. 13. oktober
øver 
Lillesand Skolekorps 
på Borkedalen skole.

Lillesands Sparebank
Annonsen er sponset av:

Vi feirer eldredagen fredag 
15. oktober kl. 11.00 i kantina på 
Lillesand Bo- og aktivitetssenter med
«grønn lunch», kaffe og bløtkake.
Elin Prøysen og Egil Johanson synger
sanger og forteller med glød og en
god porsjon humor om Elins far, 
Alf Prøysen.

Ordfører Arne Thomassen hilser byens eldre.
Enhetsleder Geir Gabrielsen orienterer. - Allsang.
Buss fra Senter for eldre kl. 10.30.

Senter for eldre/Lillesand Bo- og aktivitetssenter
i samarbeid med Folkeakademiet i Agder

Senter for eldre

LIL Håndball
søker trenere

Lillesands Sparebank

Vi trenger trenere for 7-8 og 9-åringer! 
Vi er heilt i beita, og får ikke startet opp da vi ikke
har klart å få tak i noen enda…

Hvis noen føler seg kallet, vær snill å ringe 
Torunn Sandberg Nilsen 926 81 712 eller 
Karianne Snemyr 982 56 800.

www.lillesandil.no

Siden vi i styret for Lillesand Skole-
korps nylig var på banen og øste ut
frustrasjon over kommunen for ste-
moderlig behandling i forhold til
øvingslokaler på gamle LUS/nye
LUS - vil vi herved ile til med litt
skryt til en del personer som virke-
lig tok fatt i situasjonen da krisen
var et faktum:
Takk til oppvekstleder Brit Lauv-
rak Andersen, Magne Haugen på
kulturkontoret og eiendomssjef
Odd Steindal for at de har vist hand-

lingskraft og ordnet opp - og nå har
skaffet oss nye og flotte øvingsloka-
ler på Borkedalen skole, både for
musikanter og drill.
Når det først ble tatt tak i vår situa-
sjon, gikk tingene virkelig unna i
ekspressfart!
Og tusen takk til ledelsen på Borke-
dalen skole - ved rektor Susanne La-
vik og inspektør Helge Hodøl - for å
ønske oss velkommen og legge seg i
selen for at vi skal få en grei opp-
start.

Vi gleder oss nå til å starte opp i nye
øvingslokaler allerede i morgen
onsdag - og minner herved korps-
foreldre, 86 drilljenter og musikan-
ter om at morgendagens øvelse
foregår i våre nye lokaler på Borke-
dalen.
Vel møtt!

Med hilsen Lillesand Skolekorps,
Marie Borgen, styreleder.

Skolekorpset har fått lokaler 

Vi viser til Gabriel F. Knudsens le-
serinnlegg i fredagens avis, og ber
om spalteplass til følgende kom-
mentarer til hans mange spørsmål:
1. Ønsket om en plan for hele halv-
øya ble opprinnelig fremmet av da-
værende miljøvernsjef i fylket, Rei-
dar Malm, i en henvendelse til ord-
føreren
2. Det var et enstemmig kommu-
nestyre som i 2006 vedtok å få laget
en kommunedelplan for hele halv-
øya
3. De lover og retningslinjer som
Knudsen viser til var de samme for
fire år siden som i dag
4. Verken politikere, administra-
sjon eller konsulenter har på noe
tidspunkt fått signaler om at disse
skulle umuliggjøre utbygging vest
for dagens vei til Flørenes 
5. Tvert imot har den tidligere mil-
jøvernsjefen og en saksbehandler
blant annet vært på befaring i Kvi-
vig-området for å drøfte med plan-
leggerne om 100-metersbeltet kun-
ne røres. Det mente de var mulig
dersom utnyttelsen ble høy, og sen-
trale strandområder ble sikret for
allmennheten
6. Konsulenter og administra-
sjon har jevnlig hatt møter med
oss, og når det har vært nødven-
dig har problemstillinger blitt
fremmet for formannskapet til
avgjørelse. I de aller fleste tilfel-
lene har vedtak blitt gjort en-
stemmig
7. Utbyggernes vurdering av poten-
sialet for området er 2.250 boliger,
men ingen vedtak er fattet med hen-
syn til antall
8. Fylkesmannens brev vurderer,
slik vi ser det, overhode ikke pla-
nen som en plan for Lillesands
utvikling i et 40-års perspektiv.
Dersom miljøvernhensyn og fri-

luftsinteresser skal tillegges
slik vekt som er gjort i denne ut-
talelsen, ser vi svært få områder
hvor Lillesand kan få det betyde-
lige antallet boliger som vil
trengs i denne perioden 
9. Slik vi tolker situasjonen er det
full politisk enighet om at fortet-
ting i sentrum og langs /nær gamle
E-18 mot Kaldvell er førsteprioritet.
Men i et 40-års perspektiv er her ik-
ke på langt nær plass nok
10. Vi er verken «slukøret» eller «på
gråten» etter å ha fulgt opp og fron-
tet politiske vedtak, men vi føler oss
lurt når vi har bidratt til en prosess

som fylkesmannens miljøvernav-
deling på et meget tidlig tidspunkt
kunne ha gitt helt andre føringer
for
11. Vi synes det er spesielt ille at vår
administrasjon og konsulenter har
lagt ned et enormt og samvittig-
hetsfullt arbeid på sviktende
grunnlag
12. Planleggingen er blitt kostbar,
men summen på fem millioner er
helt ukjent for oss

Arne Thomassen, ordfører
Tor Audun Danielsen, varaordfører 

Svar på Knudsens Flørenes-innlegg

Vi som bor i utkantstrøk,
trives stort sett så godt
med det at vi gjerne tar
på oss noen ulemper og-
så. Og gjennom lange ti-
der har vi følt at storsam-
funnet har satt pris på at
vi har holdt liv på landet,
det har ikke vært uve-
sentlig for oss. Men vi
har nok ant en viss utvik-
ling. Da jeg for ikke
mange år siden sa at nå
får vi snart
beskjed om at det vi gjør
ved å bo her er ulovlig,
var det ment som en vits.
Nå er vi nesten der. Vi får
bo her ikke fordi vi er øn-
sket, men bare fordi vi
har en viss hevd på det.
Men vi kan for eksempel
lure på når boplikt blir
avskaffet på grunn av na-
sjonale føringer. Den
maktutøveren som trek-
ker sterkest i denne ret-
ningen, er fylkesman-
nens
miljøvernavdeling. Jeg
er ikke av dem som er
glad i miljøvernavdeling-
en. Det er ofte blitt for
vanskelig å få lov til små-
skala endringer og stan-
dardheving som kan gjø-
re at vi i utkantene får ta
del i samfunnsutvikling-
en. Vi føler etter hvert litt
på at vi blir behandlet
som annenrangs innbyg-
gere, og det mener vi er
urettferdig og gir konse-
kvenser som burde være
uønskede også i forhold
til et balansert storsam-
funnssyn.
På den andre siden er det
min oppfatning at store
tiltak har en tendens til å
slippe for lett gjennom. Å
bygge ei bu er svært van-
skelig, å lage en regule-
ringsplan for ti hus og no-
en buer kan være lettere.
Ikke at jeg ser negativt på
planlegging, men propor-
sjonene blir ofte merkeli-
ge.
Flørenes-planene har det
vært størrelse på. Det har
derfor ikke vært overras-
kende for meg at miljø-
vernavdelingen i alle fall
tilsynelatende har ment
at det kunne gå an. Når vi

nå har fått sort på hvitt i
mer enn tydelige ordelag
at det synes de ikke like-
vel, ser jeg positivt på det.
At ulempene er så store at
dette i sum må anses som
helt feiltenkt, stemmer
med det flere av oss har
ment; og Lillesand kom-
mune bør få bestemt
raskt at de drastiske ut-
byggingstankene for Flø-
renes skal være døde i
lang tid framover.
Så funderer vi på hvorfor
det gikk slik. Før doku-
mentasjon på diskusjon
og korrespondanse
mellom kommune, kon-
sulent og fylkesmanns-
kontorer foreligger, kan
vi

ikke si noe bestemt. Det
er likevel nærliggende å
tro at misforståelige sig-
naler fra statens folk har
mesteparten av skylden.
Men vi bør ikke se bort
fra at dette har vært den
typen prosjekt der de in-
volverte blir så ivrige på å
få til det store, at bakke-
kontakten etter hvert i
prosessen kan ha blitt
noe dårlig. Hvis det er til-
felle, viser det igjen hvor
viktig det er med rimelig
god plass for motforestil-
linger, ikke bare entusias-
me.

Otto Randøy
bystyrerepresentant KrF

Føringer og
Flørenes-planene
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