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Tlf: 37 27 06 50

Høstkampanje! KVALITET TIL HJEMMET DITT

198,-

JOTUN
Lady vegg 10
3 ltr emb.

Interiørmaling som tørker
raskt og gir et perfekt slutt-
resultat som er silkematt i
alle synsvinkler.

348,-

JOTUN
Sens 10
3 ltr emb.

Interiørmaling med
minimal lukt og emisjon.
Malingen dekker godt og
gir en slikematt overflate.

Du har hjemmet. Vi har fargene. www.fargerike.no Kampanjen varer tom lørdag 18. september

Lillesandskvinnen Hil-
de Eskild er i disse da-
ger aktuell med sin ny-
este bok, som handler
om vellykket integre-
ring og somaliere i Nor-
ge. Lørdag skal bokens
tematikk diskuteres i
Operaen i Oslo.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● I dokumentarboken «Kaffe,
karamell og vaniljesaus» skri-
ver Eskild om somalieren Faisal
Aligas og hans kone, Eskilds
søster Liv Toril Aligas. Boken er
en historie om vellykket inte-
grering, om en person som tilhø-
rer en innvandrergruppe som
gjerne fremstilles som særlig
problemfull. I boken lar Faisal
Aligas glede, nysgjerrighet og
kjærlighet veie tyngre enn for-
dommer, negative holdninger,
sorg og savn.

Faisal kom til Norge som ung,
enslig somalier i 1998, og i boken
settes det fokus på blant annet
alle fordommene han og Liv To-
ril har møtt. Det er kjærlighets-
historien mellom Faisal og Liv
Toril som danner rammen
rundt historien om Faisal, og
forfatter Hilde Eskild sier til Lil-
lesands-Posten at det var en for-
del å være så nært tilknyttet pa-
ret når hun skrev boken.

– Det at jeg er i familie med
dem var en fordel. Siden vi kjen-
ner hverandre godt fikk vi et tet-
tere samarbeid, og på den måten
fikk vi fortalt ting riktig og på
en måte som føltes bra for ham.
Samtidig lærte jeg mye nytt om
han. Det er mye som kommer
fram i boka som jeg ikke visste
på forhånd, som var spesielt og
rørende, sier Eskild.

Ensidig fokus
Familiebåndet hjalp også på å
minimere språkproblemene
under skriveprosessen.

– Faisal Aligas måtte fortelle
livshistorien sin uten å bruke

morsmålet. Det var et vanskelig
utgangspunkt, også med tanke
på at jeg skrev om mennesker
jeg ikke har møtt og steder jeg
ikke har vært. Men
jeg føler at det tette
samarbeidet sørget
for den rette stem-
ningen og formid-
lingen i boken, sier
Eskild, som hevder at
også søsteren hennes
har vært takknem-
melig for arbeidet.

– Et slikt blan-
dingsekteskap møter
mange fordommer, og
derfor synes hun at
dette er et viktig og
spennende prosjekt.
Hun har en positiv oppfatning
av somaliere. Hun er glad i dem
og deres kultur. Men hun opple-
ver at mediene fokuserer ensi-
dig på det negative, og at det der-
med er viktig å få fram en posi-
tiv historie der det har gått vel-
dig bra. Vi har et fokus i boken
som er veldig generelt, og ikke
privat. Jeg er forteller i tillegg
til å være forfatter, og her fortel-
ler jeg om det å være mennesker
i møte med ulike kulturer. Det
skal være noe mange kan kjen-
ne seg igjen i.

Flyktet
Faisal var i ferd med å utdanne
seg til lege i hjemlandet da faren
ble drept. Nitten år gammel
flyktet han med mo-
ren Safiya og hans
yngre søsken til Nai-
robi. Som den eldste i
barneflokken måtte
han nå ta ansvar for
familien, og han ar-
beidet flere år for
hjelpeorganisasjo-
ner i det krigsherje-
de Somalia. Det viste
seg snart at hans og
familiens liv var i
fare også i Nairobi,
og dermed satt han
kursen mot Norge.

– Gjennom denne prosessen
har jeg blitt mer kjent med soma-
lisk kultur, tankegang og språk,

og mye mer kjent med somalisk
historie. Først nå begynner jeg å
forstå den utrolig kompliserte
konflikten i det landet. Det har jo

vært borgerkrig i 20
år, og landet er helt
ødelagt. Jeg har blitt
bedre kjent med Fai-
sal og søsteren min, i
tillegg til meg selv og
mine fordommer.

Boken «Kaffe, ka-
ramell og vanilje-
saus» tar ikke opp po-
litiske eller religiøse
spørsmål. Den hand-
ler rett og slett om det
å være menneske, og
om å forholde seg til
andre mennesker

med de utfordringer det innebæ-
rer. Faisal og Liv Toril har en
sønn på åtte år, og i boken sier
sønnen Elias: «Pappa er kaffe.
Jeg er karamell. Mamma er va-
niljesaus.» Spesielt på grunn av
sønnen valgte Eskild å fordype
seg i dette temaet.

– Jeg synes det er et viktig te-
ma. Det bør være mer litteratur
om barn som lever med to kultu-
rer, to språk og to religioner. De
får sin egen verden, og det er et
stort pluss å vokse opp med to
språk. De lærer så fort, og slår
over fra det ene språket til det
andre uten problemer. Jeg tenk-
te at dette er noe å gripe fatt i, og
jeg har lyst til å jobbe videre
med temaet.

Debatt
I Oslo lørdag møter
Faisal til diskusjon
med Abid Raja, Kåre
Willoch og Terje Bjø-
ranger rundt spørs-
målet om oppskriften
på vellykket integre-
ring. Diskusjonen le-
des av Marte Spurk-
land, og det hele skal
foregå i Operaen. Es-
kild skal også være
til stedet.

– Jeg både gleder
og gruer meg. Sånne store bok-
arrangementer er voldsomme,
så jeg vet ikke helt hva jeg skal

forvente. Jeg håper Faisal får
det godt til i panelet og diskusjo-
nen. Jeg har troen på at han vil
fikse det veldig greit, og det blir
nok veldig spennende.

Bokfesten i Operaen er offisi-
elt også lanseringsdatoen til bo-
ken, men den er allerede å finne
i butikkene. Eskild håper den
vil bli lagt merke til blant det
uendelige mylderet av nye bø-
ker.

– De som har lest den liker
den veldig godt. De er veldig po-
sitive på at det er en bok som er
munter, lett å lese og samtidig
rørende. For meg er det hyggelig
å høre. Det har hele tiden vært
viktig for meg at boken ikke er
privat eller pinlig, og at den hol-
der seg i en fortellende stil. Selv
om det ligger en dyp tragedie til
grunn for at Faisal er i Norge,
viser hans historie at det likevel
kan gå bra. En lykkelig historie,
som vi kanskje trenger, avslut-
ter Eskild.

Hilde Eskild bor i Lillesand,
og arbeider som forfatter, fortel-
ler, skribent og lærer. Dette er
hennes sjuende bok.

Diskuterer integrering i Oslo
SPESIELT: Hilde Eskild synes det var spesielt og rørende å skrive om ekteskapet mellom hennes søster Liv Toril Aligas og Faisal Aligas, og deres åtte år
gamle sønn Elias.

NY BOK: Kaffe, karamell og vanil-
jesaus er tittelen på boka Hilde Es-
kild har skrevet med utgangspunkt
i historien til Faisal Aligas. 

❞

Hun opplever
at mediene
fokuserer
ensidig på
det negative
ved somalisk
kultur

HILDE ESKILD

❞

Det bør være
mer litteratur
om barn som
lever med to
kulturer, to
språk og to
religioner 

HILDE ESKILD

Lillesand 
Husflidslag
● Strikkekafe hver onsdag
på Møglestu. Ta med litt å
bite i, så koker vi kaffe.
Velkommen.

Lillesand Bedehus
● Torsdag kveld arran-
gere misjonsselskapet
kvinnestevne. Det marke-
res 50 år for «unges mi-
sjon», og alle som har vært
med der ønskes spesielt
velkommen. Tom Nicolai-
sen blir også med.

Senter for eldre
● Mandag: Trim for menn
Onsdag: Felles trim. Treff
v/ lag og foreninger.
Bingo. God severing.
Torsdag: Trim for menn.
Fredag: Menighetens fre-
dagstreff. Variert pro-
gram, andakt, severing.
Lørdag: ÅPENT HUS

Kirke og kristenliv
● Varmestue i Betel i mor-
gen onsdag. Hyggelig sam-
vær rundt kveldsmatbor-
det, evangelisk sang, mu-
sikk og hilsener. Rolf og
Jarl og Betelvennene med
flere deltar. Åpen dør for al-
le, gratis adgang. Danse-
jentene i Betel samles tors-
dag ettermiddag.
● I kveld møtes barna i
Frikirken for første gang
etter ferien. Årets konfir-
manter starter opp onsdag
formiddag, og på kvelden
inviteres det til inspira-
sjonssamling.
● Torsdag kveld i Filadel-
fia - temakveld med Arvid
Bentsen.

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.
● Herefoss Skytterlag -
onsdagsskyting på lerdue-
banen i august og septem-
ber. Skytingen starter på
ettermiddagen. Stor-
viltsprøver i august og
september er tirsdag og
torsdag. Banen for lø-
pende elg kjøres på tirsda-
ger. Patroner med ek-
spanderende kule er ik-
ke tillatt å bruke når du
skyter på løpende elg
banen!
● Ruslegruppa har tur
fra Røde Kors-huset hver
tirsdag.

Seniordansen 
● Birkeland: kantina
kommunehuset
Lillesand: Lillesand Bo og
Aktivitetssenter.
Høvåg: Høvåghallen tors-
dag.
Alle gamle og nye dansere
er hjertelig velkommen.

LOT seniorgruppe
● Turen denne uken går
til Kosvig. Oppmøte Lang-
brygga.

Fiskeridirektoratet har
fremmet to innsigelser
mot Flørenes-planen.
De planlagte småbåt-
havnene i Kvivikodden
vest og Mien kommer i
konflikt med ålegress.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Fiskeridierektoratet Sør har
i sin høringsuttalelse spesielt
konsentrert seg om de fem fore-
slåtte småbåthavnene i planen.
Bare Buvika og Kvivikodden
Øst er problemfrie i forhold til
direktoratets ansvarsområder.
Når det gjelder Virekilen, me-
ner direktoratet at denne er for
stor, mens man i forhold til Kvi-
vikodden vest og Mien fremmer
innsigelse.

Virekilen
Det er i Virekilen foreslått en
utbygging som kan romme 350-
400 plasser.
Etter Fiskeridirektoratets vur-
dering synes kilen lite egnet for
etablering av småbåthavn av en
slik størrelse.

– Konsekvensutredningen
peker på utfordringer med hen-
syn til vannutskiftning og
vannkvaliteten i Virekilen,
hvilket betyr at det må påreg-
nes negativ påvirkning også ut-
over småbåthavnens avgrens-
ning ved eventuelle utslipp/for-
urensning, og som følge av økt
sedimentering, heter det i utta-
lelsen, hvor det påpekes at
eventuell servicebrygge og are-
aler for båtopplag på land ikke

er omtalt i konsekvensutred-
ningen.

Kvivikodden
Direktoratet fremmer ikke en
direkte innsigelse mot Vireki-
len-planen, men det gjør man til
gjengjeld i forhold til planen for
Kvivikodden vest.

En registrering foretatt av
Havforskningsinstituttet viser

at det finnes ålegress som er av
regional viktighet i området.
Selv om småbåtplanene ikke
kommer direkte i konflikt med
gytefeltet for torsk i området,
påpeker Fiskeridirektoratet at
ålegressområdene vil være
oppvekstområder for kysttor-
sken.

Dersom småbåthavnanlegget
flyttes noe mot sør-vest varsler

imidlertid regiondirektør Erik
Ludvigsen og fungerende sek-
sjonssjef Alvin Runderheim at
innsigelsen kan frafalles.

Mien
De samme vurderingene i for-
hold til viktig ålegress og hensy-
net til torsken gjør seg gjeldende
i forhold til planene for Mien.

Fiskeridirektoratet Sør frem-

mer innsigelse, men signalise-
rer at denne kan bli vurdert på
nytt dersom båthavnen flyttes
bort fra ålegressenga.

Fiskeridirektoratet under-
streker videre at det er viktig å
se på den totale belastningen av
fjordsystemet og vurdere Flø-
renes-planen og kommunedel-
planen for småbåthavner og
akvakultur under ett.

FLØRENES: Hytte som eventuelt må innløses gnr. 42/bnr. 215.

Innsigelse mot båthavner
i Flørenes-planen
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● Åpningstider
ekspedisjonen:
Man./tors. kl. 08.00-15.00

Tirs./ons./fre. kl. 08.30-15.00
Besøksadresse: Øvregt. 8,

Postboks 143, 4792 Lillesand

Utgiver: Lillesands-

Posten Driftselskap as

Trykk: Agderposten Trykk as

Utkommer tirsdag og fredag

● Abonnement 2010:
Innenlands: 1/1 år kr 855,- 1/2 år kr 460,-

Norden: 1/1 år kr 1851,- 1/2 år kr 958,-

Europa (A): 1/1 år kr 1940,- 1/2 år kr 1003,-

Utenfor: 1/1 år kr 2120,- 1/2 år kr 1092,-

Abonnementet løper til det sies opp

Løssalg kr 15,00,-

Godkjent nettoopplag 2008:  3.792

E-post annonseavd.: annonser@lp.no

E-post abonnemet: abonnement@lp.no
Felles e-post: redaksjon@lp.no

● Telefoner redaksjonen:
Ansv. redaktør: Thor Børresen
direkte: 37 26 95 02   mobil: 481 55 939
Karl Otto Tønnessen, journalist
direkte: 37 26 95 03   mobil: 909 68 382
Carl Christian Engstad, journalist
direkte: 37 26 95 07   mobil: 480 45 901
Merete Moen, journalist
direkte: 37 26 95 04   mobil: 920 83 127
Theo Johnsen, faktor
direkte: 37 26 95 06   privat: 37 27 25 00

Postboks 143, 4792 Lillesand
Grunnlagt 1870

Telefon: 

37269500
Fax:

37269501

Lillesands-Posten arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler for
god presseskikk. Den som mener

seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfor-
dres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan
oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har
medlemmer fra presseorganisasjonene og all-
mennheten, og behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17,
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40
50 40, fax 22 40 50 55, e-post: pfu@np-nr.no.

INNSIDEN
MENINGERLEDER

Send dine meninger til Lillesands-Posten. Skriv kort og signér med
fullt navn. Vi forbeholder oss retten til å forkorte inn-
leggene. Send gjerne på e-post til: redaksjon@lp.no eller brev til:
Lillesands-Posten, Postboks 143, 4792 Lillesand.
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Birkenes kommune til-
byr 60.000 kroner i er-
statning for å få striden
om betongmuren i Nat-
veitåsen ut av verden.
Det er en løsning som
den uheldige tomteeie-
ren aksepterer.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Trygve Raen krevde at kom-
munen dekket hans utgifter til
forstøtningsmur fullt ut med
186.356,25 kroner, mens teknisk
etat i utgangspunkt tilbød en
kompensasjon på 15 prosent,
27.954 kroner.

Raen måtte føre opp betong-
muren for å kunne bygge på
tomten han kjøpte av kommu-
nen, og mener det er kommu-
nens ansvar at han er påført be-
tydelige ekstrakostnader. Han
peker i den forbindelse til at ver-
divurderingen av tomten ble
foretatt før spredningen på vest-
siden av hans tomt, og mener
han har fått en urimelig dyr
tomt sammenlignet med andre i
feltet.

I sitt tilsvar peker teknisk sjef
på at det ikke var nødvendig å
oppføre en mur i samme nivå
som planering av tomten, samt
at Raen som kjøper sto fritt til å
velge denne tomten som man
mener kjøper burde skjønne
måtte sikres.

Da saken kom opp til behand-
ling i den kommunale klage-
nemnda, som er identisk med

formannskap og planutvalg, var
man enige om at klagen fra Ra-
en ikke kunne imøtekommes
fullt ut. Ordfører Arild Espe-
gren (KrF) mente imidlertid
kommunen kunne strekke seg
noe for å få saken ut av verden.

Han fremmet forslag om at

kommunen skulle tilby Raen en
erstatning på 60.000 kroner
under forutsetning av at saken
dermed er opp og avgjort. Dette
fikk nemndas enstemmige til-
slutning.

Trygve Raen sier til Lille-
sands-Posten at han regner med

å akseptere tilbudet fra kommu-
nen. – Jeg er ikke helt fornøyd,
men jeg vil gjerne bidra til at vi

kan bli ferdig med saken, sier
Raen.

Tilbyr 60.000 kroner

● Karoline Klokkhammer
har fått avslag på en søknad
om å føre opp bolighus på Mo-
en nord for vestre Mollestad.
Huset var tenkt plassert på
dyrket jord, og søknaden ble
behandlet etter jordloven.
Vedtaket er gjort administra-
tivt i Birkenes kommune.

Arealet er tidligere fulldyr-
ket jord som er blitt omdispo-
nert til skog (juletreproduk-
sjon). Arealet er derfor dyrk-

bart og må ifølge jordloven ik-
ke disponeres på slik måte at
den blir uegnet for jordbruks-
produksjon i fremtiden.

Riktignok trenger eiendom-
men våningshus fordi eksiste-
rende bolighus er i dårlig
stand og det har heller ikke
god plassering tett mot nabo
og vei, kommenterer jord-
brukssjef Frank Kismul i vur-
deringen.

Også landbruksavdelingen

hos fylkesmannen vender
tommelen ned for det omsøkte
tiltaket under henvisning til
at plsseringen direkte på dyr-
ket mark er i strid med nasjo-
nale retningslinjer for et inn-
skjerpet jordvern. Fylkesman-
nen sier at dersom det gis dis-
pensasjon for oppføring av bo-
ligen vil fylkesmannen vur-
dere å påklage vedtaket.

Nei til bolig på dyrka mark

● Kommunestyret skal i kveld
ta stilling til forslag om utarbei-
delse av ny eierskapsmelding
for Birkenes kommune. Admi-
nistrasjonen ønsker å inngå et
samarbeid med Lillesand kom-

mune og leie inn en ekstern kon-
sulent til å utarbeide planen.

Tjenesteutvalgets flertall me-
ner imidlertid at arbeidet kan
gjøres uten innleid hjelp. Etter
forslag fra Gunnar Høygilt (H)

innstiller utvalget på at det ned-
settes en komité på seks perso-
ner, fire politikere og to fra ad-
ministrasjonen, som skal vur-
dere behov og omfang på en eier-
skapsmelding.

Vurderer eierskapsmelding

Birkenes kommune har ikke
midler å bidra med Rednings-
selskapets innsamlingsak-
sjon «Trygg på sjøen».

– På grunn av kommunens
anstrengte økonomi må vi
dessverre  takke nei til å støt-
te Redningsselskapets ak-
sjon, heter det i svarbrevet
fra Birkenes-rådmannen til
organisasjonen.

Ikke støtte
Tjenesteutvalget i Lillesand
har enstemmig avvist klagen
fra MA på søknad om til-
skudd til varmepumpe. Be-
grunnelsen er at det ikke er
klageadgang i saker som gjel-
der bruk av tjenesteutvalgets
frie midler.

Saken var for øvrig den
eneste på utvalgets saksliste i
september.

Enstemmig nei
Lillesand kommune har fast-
satt nye adressenavn i forbin-
delse med reguleringsplanen
for Sørlandsparken Øst.

De to parsellene har fått
navnene Sydinga og Snellda-
len. Sydinga starter i Kris-
tiansand, men mesteparten
av parsellen ligger i Lillesand
kommune.

Gatenavn

Hvert 4. minutt gjennomfører vi en øyebehandling
som et alternativ til briller og linser. Selve behand-
lingen tar mellom 5 og 90 sekunder, og resultatet er
minimalt ubehag, økt presisjon og raskere helingstid.
De fleste er tilbake på jobb dagen etter. Memira er
ledende innfor øyelaser i Norden og har en samlet
erfaring med over 230.000 behandlinger. Finn ut om
du kan behandles.

Ring 815 00 260 eller les mer på memira.no

Velkommen til ny-
opusset klinikk.

Memira Kristiansand
Henrik Wergelandsg. 4

Gratisforundersøkelseog delbetaling

Gratisforundersøkelseog delbetaling

Leder av jollegruppa i Lillesand seilforening
er skuffet over at hans jolleseilere ikke har fått
tildelt treningstid i den nye idrettshallen. Det
er legitimt, selv om vi vanskelig kan se at for-
eningen hans har behov som ikke lar seg løse
ved bruk av en ordinær gymsal. Dette i motset-
ning til behovene til idretter som håndball, fri-
idrett, badminton, fotball og tennis.

Jollegruppas leder må imidlertid ha lov til å
kjempe for sine interesser, men det blir noe
uryddig når vedkommende utnytter sin posi-
sjon som bystyremedlem til å kjempe for sine
særinteresser. At ordføreren lar åpenbart in-
habile representanter fremføre sitt syn fra by-
styrets talerstol er kun egnet til å undergrave
tilliten til bystyret som organ. Når den nevnte
bystyrerepresentanten i tillegg tar til orde for
at bystyret skal blande seg inn i driften av det
lokale idrettsrådet så bare understreker det
poenget. Det er en diskusjon han bør fremme
gjennom egen forening og ikke som inhabil po-
litiker.

Vi deler Rismyhrs oppfatning av at idrettsrå-
det bør være mer aktiv, men samtidig konsta-
terer vi at det i årsmøteprotokollene aldri har
fremkommet merknader til den innarbeidede
praksisen. Dersom seilforeningen ønsker seg
et mer aktivt råd så bør man gå i dialog med
idrettsrådets øvrige medlemmer. Lillesand
kommune må imidlertid holde fingrene av fa-
tet og ikke foreta seg noe som rokker med rå-
dets uavhengige posisjon.

Det var Beathe Nytrøen (Frp) som tok opp
spørsmålet om fordeling av treningstid. Hun
viste til at hallen skal være en arena ikke bare
for den organiserte idretten, men et bredt
spekter av aktiviteter. Det er et synspunkt vi
har stor forståelse for, selv om den organiserte
idrettens behov ikke må undervurderes.

Nytrøen mente at det burde settes av tid i hal-
len til uorganisert aktivitet. Det er et forslag vi
vanskelig kan se vil fungere i praksis, både
fordi det vil føre til en dårlig utnyttelse av
knapp halltid, men også kan føre til unødven-
dige konflikter og dårlig kontroll. Hallen bør
derfor primært leies/lånes ut til organiserte
aktiviteter med ansvarlige ledere.

Det er synd at kommunen ikke har funnet
plass til alle som ønsker seg inn i hallen, og vi
forventer at administrasjon og politikere gjør
en innsats for å løse de behov som for eksem-
pel skolekorpset og seilforening måtte ha. Vi
tror imidlertid det er mulig å finne fullgode
løsninger for disse uten å legge opp til en kon-
flikt mellom disse og andre lag og foreninger.
Det samme gjelder de utfordringer som rocke-
klubben står overfor etter at kommunen ko-
blet ut strømmen i de lokalene klubben hittil
har disponert.

Halltider
og habilitet

● Høsten 2009 vedtok et medlems-
møte i Lillesand SV blant annet føl-
gende i et prinsippvedtak: «... en
konsekvensanalyse må handle om
hvorvidt en gigantutbygging vil
svekke eller styrke bysenterets bæ-
rekraft som handels-  og servicesen-
ter, om den vil føre til mer eller min-
dre forurensning, rimeligere eller
dyrere boliger, færre eller flere
kostnader for fellesskapet. Analy-
sen må også gi svar på muligheter
til og kostnader med en alternativ
utbygging langs gamle E-18 og i Hø-
våg, økte eller svekka muligheter
for sosial boligbygging, områdets
verdi som frilufts- og rekreasjons-
område i nåtid og generasjoner
fremover.»

Vårt krav om en grundig konse-
kvensutredning har bare til en viss
grad blitt imøtekommet. Vi kan
dermed ikke gå inn for utbygging
av Fløreneshalvøya slik det er be-
skrevet i høringsdokumentet. For å
ha tilstrekkelig med boligtomter til

den forventede befolkningsveksten
de neste 20 - 30 år, vil vi i stedet gå
inn for tre sentrale utviklingsom-
råder:
● Fortetting av allerede bebygde,
bynære områder vil gi 4-500 boliger
● Felt G i Flørenesplanen vil gi 4-
500 boliger. (Så langt Lillesands
største boligfelt.)
● Sangereid er ikke utredet om-
kring 1.000 boliger.

Fløreneshalvøya er et bynært fri-
lufts- og rekreasjonsområde for Lil-
lesands befolkning og regionen for
øvrig. For ytterligere å fremme fri-
luftsinteressene kan halvøya skån-
somt utvikles, blant annet gjennom
godt opparbeide gangstier i hele
området (sammenlign Kaldveld) og
muligheter for avstikkere til offent-
lige badeplasser, (for eksempel
mellom hyttene på Kvivikodden. Si-
den en omfattende konsekvensana-
lyse bare i liten grad er imøtekom-
met vil vi i uprioritert rekkefølge
trekke fram våre viktigste motfore-
stillinger:
● Flørenes er et gigantprosjekt og
vil gjennom de neste tiårene legge
beslag på det meste av boligbyg-
gingen i Lillesand. Dette tror vi er
uheldig av hensyn til andre deler av

kommunen, ikke minst Høvåg.
● Utbyggingsområdenes topografi
og den høye utnyttelsen av områ-
dene, ikke minst A1, vil medføre
store terrenginngrep der flat-
sprengning av store områder og dy-
pe skjæringer, høye murer og skrå-
ninger vil være eneste mulighet.
● Utviklingskostnadene for områ-
det vil bli så høye at tomtene og bo-
ligene vil bli dyre. Sosial boligbyg-
ging vil lide.
● Feltutbyggingen på Flørenes-
halvøya med en 17,5 meter bred vei
inn i området i tillegg til stikkveier
og bygging i 100-meters sonen vil ik-
ke ivareta friluftsområdene til-
strekkelig. Fløreneshalvøya vil fer-
dig utbygd oppleves sterkt nedbygd,
privatisert og tapt som rekreasjons-
område for Lillesands befolkning
og fremtidige generasjoner.
● Infrastrukturkostnadene i områ-
det vil i sammenligning med andre
utbyggingsområder bli høye. Vi me-
ner at bruk av bil vil nødvendigvis

bli prioritert.
● Andre områder i gang- og syk-
kelavstand til Lillesand sentrum
er ikke tilstrekkelig vurdert. Vi vil
fremheve aksen Svennevik - Sange-
reid.
● Andre utbyggingsområder vil
føre til langt lavere konfliktnivå.

Lillesand SV mener fremdeles at
rullering av kommuneplanen må
ferdigstilles før kommunedelplan
for Flørenes slik at det er planen for
hele kommunen som bestemmer
hvordan det eventuelt skal se ut på
Fløreneshalvøya og ikke utbyg-
ginga på Fløreneshalvøya som skal
bestemme over hvordan resten av
kommunen skal se ut.

For å konkludere enda en gang:
Lillesand SV sier nei til Fløre-
nesutbygginga.

Lillesand SV

Lillesand  SV sier nei 
til Flørenesutbygginga

❞
Kommuneplanen 
må ferdigstilles før
kommunedelplan 
for Flørenes 




