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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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Jeg er så heldig at jeg bor i et av Lil-
lesands fineste og mest sentrums-
nære område, Solgård. Like ved lig-
ger Springvannstemmen med et na-
turskjønt friområde som er flittig
brukt av byens befolkning. Midt
mellom disse områdene har min fa-
milie eid en flott eiendom i over 60
år. Min farmor og farfar kjøpte
eiendommen under krigen og to av
sønnene har bygget hus her. Mange
er det som har spurt om å få kjøpe
en tomt.

Stien som knytter Stemmen og
Solgård sammen, ligger på denne
eiendommen og har vært brukt i en
mannsalder av folk som skal til og
fra byen og er et sjarmerende og ik-
ke minst viktig kulturminne i om-
rådet, med en gammel og antagelig
bevaringsverdig steinmur. Den er
med på å gi området særpreg og
egenart.

Min farmor døde for noen år si-
den. Det ble da naturlig å selge eien-

dommen. Den ble delt i to og selve
huset ble først solgt til en eiendoms-
utvikler i Lillesand. Han har siden
kjøpt resten av eiendommen. Huset
og eiendommen som min farmor
var så glad i, og alltid holdt i perfekt
stand, står nå og forfaller og er et
trist syn for alle som går forbi.

Derfor var jeg glad, da vi som
grenser til eiendommen tidlig i
høst, fikk nabovarsel om at det skal
lages en reguleringsplan for
Springvannsheia Panorama, og at
vi kunne komme med innspill til
denne. Hvilket vi gjorde. Der står
det blant annet at vi ikke ønsker bil-
vei fra Solgård til Stemmen, da det-
te ikke kan være gunstig for noen
av områdene pga. vanskelig ad-
komst og dårlig veistandard.

Da syns jeg det er merkelig at ut-
bygger får tillatelse til å sette i gang
oppføring av tre boliger, og at kom-
munen ønsker å erstatte stien med
en fire meter bred bilvei med for-

tau, før reguleringsplanen er ferdig
og godkjent. En viss ironi med tan-
ke på veikvaliteten ellers i området.
En to meter bred, asfaltert gangvei
vil etter min mening ivareta all-
mennhetens adkomst til friområdet
på en atskillig bedre og tryggere
måte.

Det var et trist syn som møtte
meg da jeg kom hjem fra jobb i dag.
En stor gravemaskin i hagen jeg
lekte i som barn, klar til å sette i
gang ødeleggelsen. Vi som er berørt
av dette, er ikke informert selv om
vi tidligere har levert klage på ut-
byggers søknad. Jeg lurer også på
om fylkesmannens miljøvernavde-
ling vet hva som skjer, da de stilte
klare betingelser for utvikling av
eiendommen. Og er andre som bor i
området interessert i dette? Jeg
bare spør? 

Inger Brit Loland   

Protest mot vei mellom
Stemmen og Solgård

Debatter om hvordan vi former vå-
re omgivelser er viktige!
I Lillesand har vi flere eksempler
på hvordan for eksempel areal - og
utbyggingsplaner engasjerer. En-
ten det gjelder store områder som
Flørenes eller mindre areal som
Vardåsen. Desverre bærer debatten
preg av leserinnlegg (som denne)
og protester fra en lokalbefolkning
som føler seg overkjørt og tilside-
satt av lokalpolitikere og utbyggere
som vedtar uten å lytte og ta hensyn
til de som berøres sterkest. Istedet
skulle folks engasjement være en
ressurs når man skal lage gode og
langsiktige planer for vern og for-
valtning av landskapet. Dette slår
Den europeiske landskapskonven-
sjonen fast. Og dette er et prinsipp
Norge følger i lovgivningen
gjennom allemannsretten og vern
av strandsonen. Venstre er tydelig
på at de kvalitetene som gjør det
godt å bo i Lillesand skal sikres.
Små og verdifulle naturområder i
og nær tettbygde strøk ikke bygges
ned. Og dette er kvaliteter som også
må planlegges i nye boområder.
Plansmie ble brukt da Evje kom-
mune skulle lage en ny plan for sen-
trum. Folk fra alle lag fikk delta og

si sin mening. Erfaringen fra Evje
og mange andre kommuner er gode.
Folk får lov til å påvirke planproses-
sen ved direkte å delta i utarbei-
delsen av planen. Dette skaper
trygghet. Og man unngår også at
bare en part blir hørt. Og ikke
minst sikrer man åpenhet og delta-

kelse. Venstre mener at plansmier
også må organiseres i Lillesand
kommune. Fordi de gode løsning-
ene - som skal tåle tidens tann - må
vi finne i felleskap! 

Signe Idsøe Røed , Venstre

KVALITET: En god kvalitet ved å bo i Lillesand er kort vei til skauen, skriver Signe
Idsøe Røed, Venstre.

Bruk plansmier også
i Lillesand

Birkenesavisa har søkt det regionale nærings-
fondet om støtte til opprettelse av en hjemme-
side. Tidligere har bedriften fått 50.000 kroner
i støtte til innføring av nye programvarer i
produksjonen. Vi er forundret både over at en
avisbedrift på denne måten gjør seg avhengig
av offentlige støtteordninger, men mest over at
næringsfondet velger å gi støtte til denne type
tiltak som etter vår mening er i strid med fon-
dets egne retningslinjer.

Næringsfondet har klare retningslinjer å for-
holde seg til. Midlene skal brukes til å fremme
etablering av ny næringsvirksomhet og til å
videreutvikle eksisterende bedrifter. Det skal
ikke gis driftstilskudd.

De prosjektene vår konkurrent i Birkenes har
fremmet blir vurdert til å gå inn i kategorien
videreutvikling, noe vi synes er litt betenkelig
ettersom dette i de fleste andre virksomheter
blir sett på som naturlige driftsutgifter. Verken
innføring av Indesign eller opprustning av
hjemmesiden er noe revolusjonerende i avis-
bransjen. Og hvis dette er nok til å få regional
næringsstøtte så må det sannelig mangle på
gode prosjekter i kommunene våre.

Media blir betraktet som den fjerde statsmakt
og skal drive kritisk journalistikk mot myn-
dighetene, og i så måte er det uheldig med sli-
ke bindinger mellom en avis og et lokalt næ-
ringsfond. En annen ting er det konkurranse-
messige. Lokalt er Birkenesavisa i konkurran-
se med flere andre aktører, og da er det urime-
lig dersom en aktør får støtte til utgifter som
andre må dekke inn gjennom ordinære drifts-
inntekter.

En annen faktor er at små lokalaviser, som Lil-
lesands-Posten og Birkenesavisa, allerede har
et sugerør i statskassa. Vi mottar årlig bevilg-
ninger over statsbudsjettet etter objektive kri-
terier. Også det kan det, med rette, reises flere
kritiske kommentarer til. Det er imidlertid en
annen sak, og en av begrunnelsene for at den-
ne støtteordningen blir videreført er jo net-
topp av at man skal slippe å være avhengig av
andre støtteordninger.

Vi har for øvrig merket oss at næringsfondet
har gitt etableringsstøtte til virksomheter som
vil komme i direkte konkurranse med allerede
etablert virksomhet. Også det er noe vi mener
næringsfondet skal være varsom med.

Næringsfond

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
*Adm.- og etabl.gebyr kommer i tillegg

Velkommen til
nyoppusset klinikk!

Memira Kristiansand
Henrik Wergelandsg. 4

Fra664kr/mndDelbetaling kr 31 000i 60 måneder*.

Fra664kr/mndDelbetaling kr 31 000i 60 måneder*.

Tuan Luu fra Lille-
sand kom på femte-
plass i helgens nor-
gesmesterskap i
SMS.

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

● Lillesandsgutten var en av
syv finalister som så fort som
mulig måtte skrive teksten
«The razor-toothed piranhas of
the genera Serrasalmus and
Pygocentrus are the most fero-
cious freshwater fish in the
world. In reality they seldom
attack a human.»

Mesterskapet foregikk i Os-
lo, og Luu gikk glipp av semifi-
naleplassen med to sekunder.

– På mitt beste forsøk skrev
jeg teksten på 52 sekunder, to
sekunder tregere enn Sonja
Kristiansen på fjerdeplass. Det
var hun som ble verdensmes-
ter forrige år, sier Luu.

Luu er strålende fornøyd
med hvordan han klarte seg.

– Jeg hadde ikke forventet å
gjøre det så bra. Det var rime-
lig skummelt å stå på scenen,
siden de spilte skikkelig ekkel
musikk mens vi drev på. Vi
fikk to forsøk hver, jeg var ikke
så forberedt den første gangen
men på det andre forsøket gjor-
de jeg det veldig bra.

For sin prestasjon vant Luu
en flunkende ny mobiltelefon

og et gratis mobilabonnement i
et halvt år. Han ser allerede
frem til neste års mesterskap.

– Selvfølgelig skal jeg delta
igjen, og jeg skal gjøre det enda
bedre.

Vinneren av mesterskapet
ble Frode Ness fra Førde. Ness
slo ny verdensrekord med ti-

den 34,65 sekunder, og vil få
navnet sitt i Guinness rekord-
bok.

FEMTEPLASS: Tuan Luu (t.h.) tekstet seg til en femteplass under NM i SMS. (Pressefoto)

Tuan fornøyd med tekstingen

Thomas Thomassen
ble gjenvalgt som le-
der for Lillesand Frp
med Gunvald Jonas-
sen som nestleder.

Dette skjedde på partiets års-
møte som fant sted mandag 8.
november på rådhuset.

Ellers ble følgende personer
valgt til ulike verv:
● Tone Lise Monsen, kasserer
● Kay Georg Arntzen,

studieleder
● Irina Larsen, sekretær 
● Gunvald Jonassen 

medlemsansvarlig
● Arvid Larsen styremedlem
● Roger L. Knudsen,

styremedlem 
● Ole Andreas Olsen og 

Per Asle Gauslaa,
varamedlemmer

På årsmøtet ble det vedtatt
at Frp skal arbeide mot eien-
domsskatten. Under debatten
ble det også bestemt at partiet
skal jobbe for tilrettelegging
av en privatisering av hjem-
mesykepeleien, et bedre kol-
lektivtilbud utenfor bykjer-
nen (spesielt Høvåg) og at Frp
skal være en pådriver for å
rydde opp i forhold til for-
urensning i Kaldvellfjorden og
Langedalstjønna.

GJENVALGT: Thomas Thomassen fikk fornyet tillit som leder for Lille-
sand Frp (arkivfoto).

Thomassen gjenvalgt
som Frp-leder


