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MENINGER:MENINGER:

● Jeg ser at Ordfører
henviser til meg i en
kommentar i Lillesands-
Posten den 13.8 vedrø-
rende Flørenes og beho-
vet for å dokumentere
sin lokalkunnskap i om-
rådet.

Slik det er skrevet kan
det oppfattes som om
han og
jeg er og
har vært
enig i
planene
for Flø-
renes.
Ja, vi var
det inn-
lednings-
vis, da vi begge så store
muligheter for den østli-
ge delen av halvøya helt
ut til Grunnesund. Kon-
sekvensutredningen
forutsetter imidlertid at
veien til dette området
skal komme fra Dyvik
området og infrastruk-
turkostnadene blir da
svært store. Dette «lø-
ser» man imidlertid
med å øke volumet!!

Her slutter vår enig-
het, med all respekt for
Ordførerens syn.

Det er gitt mange gode
innspill om konsekven-
sene av dette.

Etter min oppfatning
er det politisk utenkelig

og bør heller ikke være
noen målsetting å kun-
ne samle et flertall om
full utbygging.

Konsekvensene og
konfliktene viser seg å
være for alvorlige og for-
utsetter investeringer i
milliard klassen over et
40-års perspektiv. All re-

spekt for en-
tusiastiske
utbyggere,
men slik ri-
sikokapital
finnes ikke!

Det blir da
viktig å
samles om
alternative

og mindre konfliktfylte
løsninger. Jeg tillater
meg å henvise til innleg-
get fra lokale fastboende
i Flørenes området fre-
dag den 13.8 som kan
være en konstruktiv og
god tilnærming til en ut-
byggingsmodell. Be-
grenset bygging langs
eksisterende infrastruk-
tur mot Dyvik og Flø-
renes – sammen med
felg G – kan gi et fornuf-
tig bidrag til den lang-
siktige boligutfordring-
en i byen.

Arve Danielsen
tidligere varaordfører KrFOM FLØRENES: Christian Thommessen og Arve Danielsen er begge sterkt engasjert i Flørenes-saken. 

(arkivfoto).

Ordfører og undertegnede på tur!

● Dette er den andre av tre
artikler om sentrale og i be-
skjeden grad diskuterte tema-
er knyttet til Flørenes-plane-
ne. Hver artikkel er støttet av
en omfattende og faktabasert
Høringsuttalelse om temaet,
som er sendt kommunen og
kan leses på «Innsyn» av den
interesserte leser.

De få ganger boligprisene
på Flørenes diskuteres, av-
bryter forkjemperne for pla-
nen diskusjonen med å si at
«ingen vet jo i dag hva bolig-
prisene på Flørenes vil bli».
Det er riktig. Det er vanskelig
i dag å si konkret hvilke bolig-
priser som er oppnåelige  i
forbindelse med en eventuell
realisering av Kommunedel-
planforslaget for Flørenes.

Det vi derimot kan og bør
mene noe om, er om de pris-
forutsetninger som plan-
forslaget er basert på ut fra
prosjektøkonomiske forutset-
ninger, er realistiske i forhold
til markedets muligheter til å
betale, og om slike priser er
ønskelige i forhold til befolk-
ningsutviklingen i Lillesand.

Prisene som ligger til
grunn for kommunedelpla-

nen er  15-30 prosent høyere
enn dagens boligpriser i Lille-
sand. Her skal byen utvides
med 35-55 prosent vekst i inn-
byggertallet. Det er åpenbart
en risiko for at slike priser er
uoppnåelige for et så stort an-
tall standardboliger som skal
bygges meget tett med lang
transportavstand til sentrum.
Dersom de er oppnåelige, er jo
spørsmålet om en slik utvik-
ling gavner kommunen, her-
under realismen i ønsket om
sosial boligbygging herunder
mulighet for unge Lillesands
familier og førstegangsetable-
rere.

Som det fremgår av  min
«Høringsuttalelse Kommu-
nedelplan Flørenes   Økono-
miske forutsetninger», har
kommunens konsulent
Rambøll laget en lønnsom-
hetsanalyse av prosjektet (ba-
sert på det opprinnelige «Mu-
lighetsstudiet» fra november
2009). Rambøll konkluderte
med at prosjektet viser en
svak positiv nåverdi basert
på de priser man forutsatte.
Som det fremgår av mitt hø-
ringsnotat er imidlertid nå-
verdien negativ basert på de
forutsatte priser. Det er følge-
lig grunn til å tro at boligpri-

sene på Flørenes må ligge en-
da høyere enn Rambøll legger
til grunn dersom prosjektet
skal kunne gjennomføres.

Rambøll opererer med føl-
gende prisforutsetninger
(vedlagt mitt høringsnotat):

1. Leiligheter/blokk i mur –
70 kvadratmeter  
● «Normal» pris  2.205.000
● «Høy» pris 2.520.000

2. 4- manns boliger –
90 kvadratmeter
● «Normal» pris  1.984.500
● «Høy» pris 2.268.000

3. Rekkehus –
110 kvadratmeter
● «Normal» pris 2.425.500
● «Høy» pris 2.772.000

4. Enebolig –
150 kvadratmeter
● «Normal» pris  3.442.500
● «Høy» pris  4.320.000

Sammenlignet med de fak-
tiske oppnådde prisene i Lil-
lesand i perioden juli 2008-ju-
li 2009 slik de fremkommer av
Eiendomsverdi a.s. statistikk
(vedlagt mitt høringsnotat),
kan følgende kommenteres
pr boligkategori:

1. Det ble i perioden solgt 36
leiligheter i Lillesand hvorav
8 ble solgt i prisklassen 1 til
1,5 millioner og 18 i prisklas-
sen 1,5-2 millioner. Hele 75%
av omsetningen skjedde til
priser under 2 millioner.
Gjennomsnittsprisen for lei-
ligheter lå dette året på 1,889
millioner.

2. Kategorien fire-manns-
bolig finnes ikke i statistik-
ken. Det ble imidlertid solgt
til sammen 32 tomannsboli-
ger  og rekke-
hus. 21 av disse
ble solgt til pri-
ser under 2 mil-
lioner de to bo-
ligkategoriene
sett under ett.
Gjennomsitts-
prisene   for to-
mannsboligene
lå dette året på
2,074 millioner,
mens kategorien rekkehus
oppnådde 1,818 millioner.

3. Se pkt 2
4. Det ble i perioden solgt

116 eneboliger i Lillesand i
den aktuelle perioden. 80 av
disse tilsvarende ca 70% ble
solgt for priser under tre mil-
lioner. Gjennomsnittsprisen
dras opp av noen få stran-

deiendommer med meget
høye priser (over seks millio-
ner) og utgjør 3.376 millioner.

Som det fremgår, er Flø-
renes-planen basert på – og
avhengig av – boligpriser
som ligger til dels meget høyt
over dagens boligpriser i Lil-
lesand.

Det er god grunn til å stop-
pe opp og tenke over hva dis-
se nakne faktaene sier om
Flørenes-planene i forhold til

så vel gjennom-
førbarhet som
konsekvenser
for kommunens
innbyggere. Det
blir farlig dyrt å
bygge og bo på
Flørenes. Det er
svært mange bo-
liger som skal
selges til disse
prisene. Det er

vanskelig å forestille seg at
en slik plan kan vedtas uten
at realismen i dette er grun-
dig konsekvensutredet.

Christian H. Thommessen

Flørenes-utbyggingen 
– farlig høye boligpriser ● Jeg sitter med den nye rute-

planen for rute 39 mellom Lille-
sand og Kristiansand, og som går
langs riksvei 420 (gamle E18), via
Høvåg. Jeg kan knapt tro det jeg
leser. Ingen busser på søndagene.
På lørdager går siste buss til
Kristiansand kl. 15.30 , og til Lil-
lesand 14.30. (Avreisetidspunk-
tene er fra bussstoppet på Østre
Vallesverd der hvor vi bor).

Siste buss hjem fra henholds-
vis Kristiansand og Lillesand er
13.50 og 15.20! På hverdager går
siste buss hjem fra Lillesand
klokka 17.50, og fra Kristiansand
kl. 19.20. Altså ingen på kvelds-
tid. Dette er tragisk for oss i vår
husstand som teller tre personer,
vi har ikke privatbil og er av-

hengig av buss, sykkel eller båt
for å utføre vanlige gjøremål som
å handle, besøke venner, gå på
konserter og lignende. Her ofres
vi på storsamfunnet alter. For ett
år siden, før motorveien åpnet
hadde vi to avganger i timen i
begge retninger på dagtid. Time-
ekspressen gikk hver time på lør-
dager og søndager. Pluss natt-
buss. Vi hadde det som plomma i
egget her. Bodde på landet og
samtidig sentralt. Det var faktisk
derfor vi flytta til Lillesand.

Hele elendigheten bunner i at
TIMEkspressen heretter bare
skal gå på E18. Dette for å kon-
kurrere med klokka. Sier Nett-
buss sør. Hvis en sammenligner
ny og gammel ruteplan, ser en at

TIMEkspressen sparer inn ca ett
kvarter. Og hva har et kvarter å
bety for reisende mellom Aren-
dal og Kristiansand? Har Nett-
buss foretatt markedsundersø-
kelser blandt de reisende om det-
te? Om de synes det er greit å of-
re oss for dette kvarteret? 

Nettbuss sier også at det var så
få reisende på strekningen langs
riksvei 420, men det er ikke det
minste rart når antall passasje-
rer er blitt underregistrert. Det
har vært nesten umulig å fylle på
miljøkortet før Borkedalen, sjå-
førene har bedt oss vente med be-
taling til vi kommer til Borkeda-
len. Jeg har måttet mase om å få
lov til å betale. Hvorfor det? Jo,
for å få ned det reelle passasjer-

antallet, slik at de i eftertid kan
redusere rutetilbudet vårt. Noe
de nå har gjort.

Nettbuss opptrer som den re-
neste mafiaen, der de kjøper opp
det ene rutebilselskapet etter det
andre for å komme i en monopol-
situasjon på rutebilmarkedet.
For så å redusere rutetilbudet
som var før oppkjøpet. Dette gjør
de med de korrupte fylkespoliti-
kernes fulle velsignelse.

Det skal bli spennende å se
hvor mange flere busspassasje-
rer de får mellom Arendal og
Kristiansand og som velger å set-
te igjen bilen hjemme. Det skal
også bli spennende å se hvor
mange flere som ser seg nødt til
enten å kjøpe seg en bil eller bil

nummer to etter dette skanda-
løse ruteopplegget. En ting er ial-
lefall sikkert; jeg lar meg ikke
presse til å kjøpe meg privatbil.
Da velger jeg heller isolasjonen
på landet, langt borte fra stor-
samfunnet og dets umennesklige
markedsfundamentalisme. Sat-
ser på milde, isfrie vintrer frem-
over så jeg kan bruke seilbåten
når jeg skal treffe venner i Lille-
sand, eller gå på konserter i Kris-
tiansand eller Arendal. Jeg kom-
mer heller ikke la meg presse til
å selge gården og flytte til byen
slik politikerne vil jeg skal gjø-
re......

Øyvind Selseng, Hutiheita

Den nye ruteplanen for linje 39 er en skandale

● Jeg har valgt å bo landlig til,
med kort vei til naturen, fjorden
og båten, og et stykke unna stor-
samfunnet og tettsteder. Nå som
E18 er lagt om har vi også fått det
fredelig rundt husene.

Men alltid er det noen som
skal stikke kjepper i hjulene.
Nemlig de hersens politikerne
som tar mer hensyn til markedet
og økonomien, enn til
folkets/velgernes behov. For en
som reiser kollektivt, sykler eller
bruker en av mine båter når jeg
skal til Lillesand, blir hverdagen
stadig mer vanskelig og fordy-
rende. I Lillesand blir man straf-
fet hvis man ikke har privatbil;

eller sagt på en annen måte, bilis-
tene blir premiert. Det er nemlig
gratis parkering i Lillesand for
bilene. Men ikke i gjestehavna,
der er det gratis å ligge, på dag-
tid.

Når fylkesadministrasjonen i
tillegg legger stein til byrden, i
forbindelse med at TIMEkspres-
sen ikke lenger skal gå langs
riksvei 420, men på E18. Igjen blir
vi i utkantene ramma, særlig vi
uten bil. Dårligere busstilbud,
særlig i helger og helligdager. I
følge den nye ruteplanen; ingen
buss på søndager og på kveldstid.
Hvis jeg overhodet skal kunne ha
noe sosialt samvær med venner i
Lillesand by, er jeg helt avhengig
av å bo i seilbåten min. Men i
gjestehavna står HAVNEDYRET
og venter, og skal ha havnepeng-
er....200 kroner pr natt.

I august skal politikerne be-

stemme seg for om de skal stenge
gjestehavna for vinteropplag av
båter på vannet. Jeg har hatt bå-
ten der om vinteren de 5-6 årene
jeg har hatt den. Men ikke i opp-
lag. Jeg har seilt hele vinteren og
har kun brukt havna som en -
stort sett - isfri base for min vin-
terseiling. At jeg ikke brukte bå-
ten fra desember til 1. mars sist
vinter, hadde med isforholdene
og den sterke kulden å gjøre.

Det er en stor skam at sjøfarts-
byen Lillesand styres av en admi-
nistrasjon og et bystyre som er så
båt- og skipsfartsfientlige at de
ikke ser verdien av et godt og le-
vende båtmiljø året rundt i hav-

na. Skremmende at de ikke ser at
de gjør det utrivelig for oss fast-
boende og skremmer folk bort på
denne måten. Skremmende at
det bare er badegjestene som
gjelder og som blir prioritert. Al-
le private virksomheter på land,
enten det er skobutikker, restau-
ranter eller annet har krav på
seg om helårsdrift. Men det gjel-
der ikke for kommunen. Og ikke
i havna. Ikke i sjøfartbyen Lille-
sand. Dette gjør meg oppgitt og
forbanna. Her blir jeg straffa for-
di jeg ikke har bil, med et dårli-
gere busstilbud og utestengning
fra havna.

Øyvind Selseng, havstryger

OM BÅT OG BUSS: Øyvind Sel-
seng.

Nødrop fra en bilfri båteier som fortsatt vil bo på landet

● Jeg vil takke dere for en  fin
artikkel fredag samtidig som
jeg har behov for å korrigere et
par punkter:
● Det er bystyret som har lagt
denne planen ut til høring og ik-
ke undertegnede. Planen er ut-
arbeidet av konsulenter etter
bestilling fra kommunen og by-
styret ønsket at denne planen
fikk en høring.
● Det er ikke slik at dere bare
kan svare ja og nei til planen
slik dere skriver. Alle innspill
blir tatt med videre og her hå-
per jeg dere også bidrar videre.
● Jeg er klar over at det også er
motstand mot planen fra fastbo-
ende i Lillesand men det er vel
ikke ukjent at enkelte hytteei-
ere har bidratt til økt
press. Vi som politi-
kere har opplevd
mye av det presset
både som enkeltper-
soner og som parti.
Ikke alt har vært like
saklig.
● At det har vært stor mot-
stand og engasjement mot pla-
nen er helt sikkert riktig. Utfor-
dringene er at de som er for pla-
nen og ikke kjenner alle detal-
jer sitter i ro, noe som er vanlig
i mange situasjoner.
● Det er i høringsfasen vi vil få
signaler fra fylkesmann og fyl-
keskommune på de områder
der planen berører landbruk og
strandsone.

Videre er det spennende at
dere ser mulighet for å bygge ut
i deler av området og fortette
andre steder enn det konsulen-
ten har foreslått. Dette kan væ-
re et alternativ som også bør
vurderes, men da er det viktig å

notere seg at veispørsmålet
som kjent er vanskelig og her
bestemmer ikke kommunen,
men Statens Vegvesen.

Jeg vil beklage dersom dere
oppfatter meg som uryddig i
denne saken. Min jobb er å
fronte politiske vedtak, få i
gang konstruktive debatter og
sørge for at vi tilslutt fatter for-
nuftige vedtak. Deres innspill
er en del av denne prosessen.
Det er også viktig å skille
mellom planer i høringsfasen,
som denne, og planer som skal
til endelig behandling. Jeg me-
ner selv at jeg har lært meg å
lytte og ta signaler for deretter
å ta et valg. Jeg har mange,
mange ganger presisert at jeg

ikke har bestemt
meg i forhold til
størrelse og omfang,
men mener at utvik-
ling bør skje østover.

For oss politikere
blir det vanskelig

når vi tilslutt skal ta et valg i
forhold til utbyggingsområder.
Det letteste for oss på slutten av
en kommunestyreperiode og
rett før et valg ville vært å legge
dette temaet dødt nå og la kom-
mende kommunestyrer ta ut-
fordringen. Det stemmer dårlig
med flere av de politiske parti-
ers programmer ved siste valg
og løser ikke mange års usik-
kerhet for både hytteeiere og
fastboende.

Jeg ser frem til et folkemøte
hvor vi kan debattere saken et-
ter at høringene har kommet
inn.

Arne Thomassen
Ordfører

SVARER: Ordfører Arne Thomassen.

Svar til fastboende i Flørenesområdet

❞
Utvikling bør
skje østover❞

Konsekvensene
og konfliktene
viser seg å være
for alvorlige

❞
Prisene er 15-30
prosent høyere
enn dagens
boligpriser i
Lillesand




