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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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Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være
utsolgt. Kun for private husholdninger. Prisen gjelder til 24.10. 2010

Lave priser
hver dag

Wienerpølser
Matmestern, 520 g,
57,50/kg

2990

Indrefilet av svin
Matmestern, fersk,
pr. kg

9900

Appelsin-/
eplejuice 1 L
Tine, original/med
fruktkjøtt

1190

Farris og Farris
Bris 1,5 L
Naturell/sitron/lime/
mango & papaya,
5,26/liter +pant

790

Poteter
Pr. kg

790

Når planutvalget skal
ta stilling til Ole Gun-
nar Brovigs søknad om
kennel og hundepensjo-
nat på Flakk, anbefaler
administrasjonen prø-
vedrift frem til 1. sep-
tember 2011.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Kommunelegen i Kristian-
sand er skeptisk til etablering
av hundepensjonat i områder
med naboer i nærheten, og flere
naboer har protestert på søkna-

den om kennel og hundepensjo-
nat på Flakk (gnr 38/bnr 44). Det
hersker imidlertid stor usikker-
het om hvor mye støy en slik
drift vil medføre, og i
sakspapirene vises
det til at Flakk en li-
ten bygd med stor av-
stand mellom boli-
gene. Da anlegget
allerede er etablert
anbefaler adminis-
trasjonen en prøve-
drift frem til 1. sep-
tember neste år for å
få flere fakta på bordet.

– Dette vil avklare om anleg-
get er til ulempe for naboer og
om anlegget og driftsform er av

en slik kvalitet at det ikke vil ut-
sette naboer for støy, konklude-
rer administrasjonen.

I forslaget som planutvalget
inviteres til å vedta er
det en forutsetning at
støy fra anlegget er
innenfor akseptabelt
nivå og at det
gjennomføres en lø-
pende kartlegging av
driften med tanke på
støy og hendelser.

Brovig har mottatt
støtte fra det regiona-

le næringsfondet til prosjektet
og har investert i en del utstyr
til kennelen og hundepensjona-
tet.

Prøvedrift 
med kennel

FÅR PRØVE: Dersom administrasjonens innstilling går igjennom får Ole Gunnar Brovig starte opp prøvedrift
ved Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat.

Fylkeskommunen og
fylkesmannen er skep-
tisk til byggesøknaden i
Ljosevann, men admi-
nistrasjonen anbefaler
likevel planutvalget å si
ja til søknaden.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Ole Christian Aas søker om
dispensasjon fra kommunepla-
nen til å etablere en brygge ved
Ljosevann (gnr 164/bnr 6), halv-
annen meter over vintertappet

vann og cirka 20 centimeter
over nivå med fullt magasin.

Fylkeskommunen fraråder
kommunen å gi dispensasjon
fordi man mener en brygge på 48
kvadratmeter (6x8m) vil virke
privatiserende. Også fylkesman-
nen konkluderer med at brygge-
søknaden vil medføre klare
ulemper i forhold til de hensyne-
ne som byggeforbudet er ment å
ivareta.

Fylkesmannen minner om at
fordelene skal være klart større
enn ulempene dersom Birkenes
kommune skal kunne godkjen-
ne søknaden. Det konkluderer
saksbehandler Ivar Aanesland
med at de er.

Avdelingsingeniøren konklu-
derer med at arealet mellom hyt-
te og vann allerede fremstår
som privatisert. I tillegg legges
det vekt på at denne delen av
Ljosevannet blir lite benyttet av
allmennheten, noe som gjør at
en brygge ikke vil medføre stør-
re ulempe for allmennehetens
ferdsel i området. Administra-
sjonen anbefaler at det gis dis-
pensasjon fra kommuneplanen
fordi vannstanden varierer mye
i det regulerte vannet.

Dersom politikerne følger
innstillingen fra administrasjo-
nen får fylkesmannen og fylkes-
kommunen tre uker til å påkla-
ge vedtaket.

Positiv til brygge
ved Ljosevann

❞
Dette vil
avklare om
anlegget er
til ulempe
for naboer

● Vedtak i Tjenesteutvalget 12. ok-
tober: «Tjenesteutvalget ber
Idrettsrådet se på fordeling av hall-
tid på nytt.»

Jeg synes dette vedtaket gjort i
Tjenesteutvalget er pinlig.

Det er selvsagt helt på sin plass at
Tjenesteutvalget uttaler seg om og
endrer kriteriene for tildeling av
halltid. Men at Tjenesteutvalget si-
er at disse skal gjøres gjeldende for
denne sesongen og gjør et vedtak på
at fordelingen skal sees på nytt
igjen, av først Idrettsrådet, dernest
kommunen, synes jeg tyder på lite
bakkekontakt med de faktiske for-
hold.

● LIL, og andre foreninger, hadde
frist til 18. juni for å søke om hallti-
der. Den 2. august var tildelingen
klar, og vi fikk vite resultatet. Der-
nest en runde internt i LIL for å for-
dele de tidene LIL hadde fått til dis-
posisjon.
● 27. august får vi beskjed om at ti-
dene må fordeles på nytt da gymsa-
len på LUS var tatt med i den opp-
rinnelige planen, men ikke lenger
skulle være i bruk. Ny fordelings-
runde.
● Den 8. september blir halltidene
og kriteriene for tildelingen av dis-
se, tatt opp som et spørsmål i bysty-
ret. Dette resulterer i en behand-
ling i Tjenesteutvalget.

● 12. oktober, langt ute i sesongen,
pålegger altså Tjenesteutvalget
Idrettsrådet/administrasjonen å
begynne med en ny runde med for-
deling?? Dette holder ikke mål og
setter alle lag og foreninger
som er avhengig av å trene
inne i en uholdbar situa-
sjon.

LIL har turn, barneidrett
og håndball som typiske
inneidretter. Disse trenger
treningstider å forholde seg til!
Samtidig kommer vinteren snart
og det er 47 fotballag som trenger

forutsigbarhet, så vel som friidrett
og tennis.

Jeg ser at forslaget er fremmet av
Venstre og Frp. Jeg utfordrer Tje-
nesteutvalget, og disse partiene

spesielt, til å komme
med betraktninger
rundt situasjonen og
når man ønsker at se-
songen for organi-
sert hallidrett skal
begynne på høsten. I
midten av november?

Einar Holmer-Hoven
Leder, LIL

OM HALLTIDER: Einar Holmer-Hoven, leder av LIL

Halltider og 
Tjenesteutvalget

Jeg vil ut – og kjenne kulda
av den vinteren som kommer,
den som river meg i skinnet
og forteller at min sommer 
vender aldri mer tilbake –

Jeg vil ut – og se på lauvet
når det faller, faller, faller
rødt og gult og grønt mot marka,
som har åpen favn, og kaller
hvert et blad til dødens hvile –

Jeg vil være i prosessen
vår og sommer, høst og vinter.
Jeg vil legge løk i jorda,
vårens vakre hyasinter,
nettopp nå når året heller –

Jeg vil stå ei stund og takke
for den sannheten at høsten
ikke vil ta livet av meg,
det skal vernes – det er trøsten
når det mørkner mot november –

Astri Lindland

Oktober

❞
Dette
vedtaket er
pinlig

De lokale planutvalgene og deres administra-
sjoner må finne seg i at deres vedtak til stadig-
het blir utfordret av fylkesmannen i Aust-Ag-
der i form av klager, innsigelser og også i form
av at klager på vedtak blir tatt til følge.

Politikerne har oppdaget at det ikke er så en-
kelt at bare man er restriktiv nok så blir vedta-
kene stadfestet. Den siste tiden har vi opplevd
at også flere kommunale avslag er blitt over-
prøvd av fylkesmannen. Det gjelder garasje
med hybel på Kaldvell, det gjelder veiplaner på
Justøya og det gjelder utvalgsmedlem Vagles
garasjesøknad for å nevne de siste.

Til tross for at administrasjon og politikere i
Birkenes heller ikke nøler med å utfordre fyl-
kesmannen, så opplever vi at denne kommu-
nen får langt færre saker i retur fra fylkesman-
nen enn det Lillesand gjør. Noe kan selvfølge-
lig forklares med at Lillesand i større grad be-
rører nasjonal strandsonepolitikk, men dette
er ikke hele forklaringen. En viktig del av bil-
det er nok også lokalkunnskap og evnen til å
begrunne sine vedtak. Her har administrasjon
og politikere i Lillesand mye å lære av sine kol-
leger i Birkenes.

Når planutvalget i Birkenes møtes i morgen
anbefaler administrasjonen politikerne å gå
imot fylkesmannens innstilling både i forhold
til utvidelse av den lokale bensinstasjonen og
i forhold til brygge på Ljosevann. Det gjør ad-
ministrasjonen med stor selvtillit fordi man
kjenner de lokale forholde langt bedre enn fyl-
kesmannen.

Politikerne i Birkenes er minst like liberale
som sine politikere i nabokommunen. Når de-
res vedtak kun i liten grad blir utfordret så har
det noe å gjøre med at man gjør et godt forar-
beid og fremmer gode og grundige begrun-
nelser for sine vedtak. Da er det langt vanske-
ligere for fylkesmannen å overprøve vedta-
kene.

Den nye plan- og bygningsloven stiller krav til
at fordeler og ulemper skal veies opp mot hver-
andre. Det er ofte en krevende oppgave, men
den må gjøres og dersom administrasjon og
politikere blir flinkere til å kvalitetssikre og
begrunne sine vedtak på en god måte  i første
runde, så vil man i større grad enn det som nå
er tilfellet kunne unngå omkamper.

Begrunnede
avgjørelser


