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Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg si-
er dere: Det dere ikke gjorde mot én av
disse minste, har dere heller ikke gjort
mot meg.’

Matt 25,45

Det er ikke så mange skomakere igjen
her til lands. Bruk- og kastmentalite-
ten har gjort levebrødet  magert for den
som vil reparere sko. Men én skomaker
ser ut til å leve evig. Hans navn er Mar-
tin Avdejitsj. Vi møter ham som litte-
rær skikkelse i fortellingen til Leo Tol-
stoj, som igjen er inspirert av den kom-
mende søndagsteksten.

Skomaker Martin hadde ikke noe lett
liv. Hans kone og barn lå alle på kirke-
gården. Martin var i ferd med å bli en
bitter mann da han fikk besøk av en pi-
legrim fra hjembygda. Den sjelesørge-
riske samtalen dem i mellom førte til at
Martin kjøpte seg et nytestamente for å
finne Guds vilje med livet. På dagtid ar-

beidet han samvittighetsfullt med sitt
håndverk, om kvelden leste han flittig
i testamentet. En kveld leste han helt
til han falt i søvn. Den natten hørte

han en stemme som ropte: «Martin,
Martin, se ut på gaten i morgen, så vil
jeg komme og besøke deg.» Da det ble
morgen, visste Martin ikke riktig om
det var Jesus som hadde ropt til ham el-
ler om det var en drøm. Han ba sin mor-
genbønn, ordnet med samovaren, spis-
te sin kålsuppe og satte seg til arbeids-
bordet foran vinduet som skilte hans
kjellerverksted fra fortauskanten. Ute
var det kald vind og snø i luften. Som
vanlig gikk den gamle invalide solda-
ten, Stepanytsj, og skuffet snø. Det gikk
seint med skuffingen nå. «Den gamle
invaliden har ikke krefter lenger til
slikt arbeid,» tenkte Martin. «Skulle
jeg ikke be ham inn på et glass te? Sam-
ovaren står jo og koker.» Den invalide
kom inn og varmet seg på teen, mens
Martin dels arbeidet, dels så ut av vind-
uet. Da Stepanytsj spurte om han ven-
tet fremmede, fortalte Martin om nat-
tens opplevelse. Varmet både på kropp

og sjel gikk den gamle ut til snøskuf-
fingen igjen, og Martin fortsatte å flik-
ke sko mens han stadig så ut av vindu-
et.

Helt inn til murveggen så han en
nokså tynnkledd kvinne med et lite,
gråtende barn i armene. Med ryggen
mot vinden prøvde hun å skjerme bar-
net sitt så godt hun kunne. Martin syn-
tes synd i dem begge og gikk ut i døråp-
ningen og ropte dem inn. Litt mistroisk
lot kvinnen seg overtale. Martin la ren
håndduk på bordet, fylte en skål med
suppe og fant frem brød. Kvinnen for-
talte om mannen hennes som var blitt
sendt langt bort som soldat og hun selv
som ikke kunne få arbeid fordi hun
hadde et lite barn. Hodetørklet sitt had-
de hun pantsatt for tyve kopeker for å
kjøpe mat. Martin tenkte at nå kunne
klærne han hadde etter kona si komme
til nytte. Saktens kunne han også avse
tyve kopeker så denne fattige kvinnen
kunne få løst ut hodetørklet sitt. «Ta
dette for Kristi skyld,» sa Martin. «Gud
velsigne deg, bestefar,» sa kvinnen og
gjorde korsets tegn.

Etter en stund fikk Martin se en gam-
mel kone med en kurv epler på armen.
I samme øyeblikk kom en gutt spring-
ende, nasket et eple og ville stikke av.
Men kona var snar, grep fatt i gutten,
gav han et par ørefiker og ville dra ham
etter håret til politistasjonen. Martin
kastet sylen og løp ut, sa seg villig til å
betale for eplet og fikk gutten til å be
om tilgivelse. Da de gikk videre, hjalp
gutten kona å bære den tunge kurven.

Da kvelden kom, begynte skomake-
ren igjen å tenke på drømmen. I det
halvmørke rommet hørte han en stem-
me som sa: «Martin, Martin, kjente du
meg ikke igjen?» Martin så for seg den
invalide soldaten, den fattige kvinnen
med barnet, gutten og kona med eple-
kurven. « Også dette er meg», hvisket
stemmen i halvmørket. Martin åpnet
nytestamentet, øynene falt på den kom-
mende søndagsteksten.

Det er stadig ledige stillinger for sko-
makere av typen Martin Avdejitsj! 

Leif Møller-Stray

ORD FOR HELGEN

Vi trenger skomakere

I morgen feirer Lillesand Idrettslag seg selv.
Byens sprekste 90-åring er på høyden av sitt
aktivitetsnivå med over 1.100 medlemmer for-
delt på de ulike aktivitene. Det markeres med
en spennende aktivitetsdag i Møglestuhallen
og senere med festmiddag for inviterte gjester
på kvelden.

LIL er et av fylkets aller største breddeidretts-
lag og engasjerer alle aldersgrupper, med plas-
kekurs og barneidrett for de minste og et bredt
spekter av trim og konkurranseaktiviteter for
både unge og voksne. Det finnes knapt den lil-
lesander som ikke har vært innenom en av
idrettslagets mange aktiviteter.

Noen aktiviteter har forsvunnet, mens andre
har kommet til i løpet av 90 år. Et problem har
vært manglende kapasitet i bane og hall.
Kunstgressbanen i Holta har gjort det mulig å
forlenge fotballsesongen, og på samme måte
håper vi at den nye idrettshallen på Møglestu
vil føre til at innendørsaktivitetene i laget vil
få et løft.

Gjennom 90 år har LIL vært et samlingspunkt
for Lillesand og gitt et verdifullt bidrag til fol-
kehelsen. Det er all grunn til å gratulere det
livskraftige laget med jubileet og ønske lykke
til med fremtiden.

Jubileum

I Lillesands-Posten 9. oktober dokumenterte
John Gustav Johansen dårlig vedlikehold ved
flere kommunale bygninger. Han stilte spørs-
mål til kommunen om hvor lenge kan forfallet
av kommunale bygninger få fortsette? men
fortsatt er det ingen i den administrative eller
politiske ledelsen i kommunen som har følt
seg kallet til å svare – Det er kanskje også et
svar? Selv om det er trist at ingen tilsynela-
tende ser ut til å bry seg med at viktige bygg
forfaller på dette viset.

Svar

● Jeg vil gjerne komme med noen
betraktninger fra møtet sist fredag
der kommunen presenterte sine
planer for Flørenes utbyggingen.

Under spørsmålsrunden spurte
jeg – med referanse til mine tidli-
gere innsendte, og hittil av kommu-
nen uimotsagte, økonomiske bereg-
ninger av Flørenesplanene (basert
på 1.000 boliger og utførlig omtalt
her i Lillesands-Posten i juli)  om
hvordan byggevolumet hadde øket
fra 1000 til enorme 2600 boliger på
bare tre måneder?

Ordfører Arne Thomassen og
Rambølls Halvor Næss svarte da at
det aldri hadde vært angitt noe be-
stemt antall boliger og at «de 1.000
boligene i min analyse var tatt ut av
luften». Svaret forundret meg, og
det er da også uriktig. I kommu-
nens saksopplysninger til bystyre-
møtet den 17. Juni [2009] står det i
aller første avsnitt blant annet føl-
gende:

«Arbeidet med kommunedelplan
for Flørenes ble igangsatt april 2006
[...] Det er antydet et utbyggingsom-
fang på 1.000 boliger.»

Jeg mener min bekymring for
denne voldsomme endringen er
godt underbygget. Hvordan kan
planleggerne klare å utvikle en
gjennomtenkt plan med 1.600 flere
boliger på såpass kort tid? Og er
dette forenlig med alminnelige
krav til forsvarlig saksbehandling?

Dernest er jeg fremdeles veldig
bekymret over de økonomiske for-
utsetningene som kommunen byg-
ger på. Det ble i møtet presentert tre
forutsetninger i tallene. Den ene
var veikostnad på 125
millioner - et tall som
er meget kontrover-
sielt og trolig 50 mil-
lioner for lavt. Den
andre var «øvrig
infrastruktur» med
50 millioner, inklu-
dert innløsning av
hytteeiendommene.
Verdien på alle hyttene alene er 100
-150 millioner så også dette tallet
må være helt galt såfremt ikke kom-
munen fortsetter at man skal tileg-
ne seg hytteeiendommene til grov
underpris, noe jeg forutsetter at Lil-
lesand kommune anser som umo-
ralsk og følgelig helt uaktuelt. Men
det mest overraskende var avkast-
ningskravet/internrenten: Den
hadde Rambøll kalkulert til 5,5 %,
noe  som tilsvarer risikofri bank-
rente (gjennomsnittlig over tid)!
Jeg tror ikke noen seriøs aktør vil
nærme seg dette krevende og risi-
kable prosjektet med et slikt avkast-
ningskrav. Forenklet sagt; en utbyg-

ger kan da i stedet sette pengene i
banken og få samme avkastning - og
da tror jeg svaret blir enkelt. Jeg
oppfordrer kommunen til straks å
innhente en uavhengig vurdering
av denne sentrale forutsetningen.

Hvis man etter dette regner med
at alle andre forutsetninger i Ram-
bølls nye kalkyle - som viser en
marginal lønnsomhet på 50 millio-
ner for hele prosjektet – er riktig,
så vil de reservasjoner som fremgår
ovenfor gjøre prosjektet kraftig
ulønnsomt. Dersom prosjektet ved-

tas vil dette på en rek-
ke ulike måter sette
kommunen under
press, med den risiko
det innebærer for at
det offentlige tjenes-
tetilbudet overfor Lil-
lesands innbyggere
forringes.

Jeg avslutter med å sette de 2.600
boligene i et lite perspektiv:

I Fevennen 3.6.09 presenterte en
stolt Kristiansand kommune «Det
største boligprosjektet i byen
gjennom tidende» og « trolig det
største boligprosjektet mellom Oslo
og Bergen gjennom tidende». Dette
skal ligge i Rona/Randesund og vil
konkurrere med Flørenes. Bolig-
prosjektets størrelse: 2.000 boliger
over 20 år. Lillesand vil altså overgå
den rekorden med 30% høyere bo-
ligtall på Flørenes.

Det finnes i dag ca 3.500 boliger i
Lillesand. Flørenes planene alene
vil innebære en økning på ca 70%..

Legger vi til de 30% kommunen øn-
sker å bygge andre steder i byen, så
har vi her en plan for en rask for-
dobling av antall boliger i Lille-
sand. Og fordobling av antall inn-
byggere, biler, skolebarn, barneha-
gebarn, eldre, sosialklienter, bå-
teiere.

Vedtak og eventuell gjennomfø-
ring av denne planen vil ha store
konsekvenser for den enkelte. En
slik beslutning kan ikke bygges på
en så lite gjennomarbeidet plan
som den som nå foreligger. Jeg hå-
per Lillesands politikere og innbyg-
gere nå stiller spørsmål ved hva
som er i ferd med å skje, om grunn-
laget for beslutningene er tilfreds-
stillende og forsvarlig – og om en
slik plan overhodet er ønskelig.

Christian H. Thommessen

KRITISK: Christian Thommessen er kritisk til Flørenes-planen. (arkivfoto)

Flørenes-planen 
– Fra 1.000 til 2.600 boliger på 3 måneder??

● Kulturbyen Lillesand. Kan den
kalles det? Ja, det mener jeg vir-
kelig når jeg ser tilbake på kultur-
livet dette siste året som på
mange måter toppet seg forrige
uke.
La oss se litt nærmere på denne
aktiviteten:

Forrige uke (uke 46)
Onsdag: Fantastisk flott operamu-
sikal med sang og musikk som vel
er på høyden med de verdensbe-
rømte musikalene til Andrew
Lloyd Webber? Den fremføres
mange steder rundt i verden. Og
altså også Lillesand - som eneste
stedet her i landet.
Torsdag: Syngespillet Du må ikke
sove ble vist på eTeateret. Det
handlet om Norges historie fra
1905 til 1970. Ungdomsskoleelever
stod for de fleste av innslagene.
Imponerende innsats. Bare leit at
forestillingen var om formidda-
gen.

Fredag: Sabbatsmåltid på Bede-
huset. Måltidet innleder den jø-
diske helgen og gir uttrykk både
for jødisk tro og kultur. Jeg har al-
dri hørt om lignende arrange-
ment i kristen sammenheng.
Lørdag: Åpning av årets juleut-
stilling i Kunstforeningen. Og det
med verker av lokale amatør-
kunstnere. Ideen er svært god,
selv om den ikke kommer herfra.
Nå får mange mer skjulte kunst-
nere anledning til offentlig å vise
frem arbeidene sine.
Lørdag - søndag: Norgespremiere
på film på eTeateret. Det kunne
godt vært en helg med verdens-
premiere slik det ofte er. En film
med kjente skuespillere hadde
verdenspremiere her, men først
etter 2- 3 uker senere ble den satt

opp i London. Lillesand var virke-
lig forut for sin tid ved å installere
teknisk opplegg som gjør det mu-
lig å vise premierefilmer samti-
dig med andre land. Bare en kino
i Oslo har tilsvarende opplegg.

Siste året
Det har skjedd mye på kultur-
fronten dette året. Jeg husker
nok ikke alt, men minner kort
om:
● LillesandsDa’ene med alle sine
kulturtilbud til fastboende og tu-
rister
● Mange konserter i kirkene og i
Rotunden.
● Hamsunjubileet som historie-
laget tok initiativ til.
● Gabriel Scott-forestillingen
Jernbyrden. Den resulterte jo i
bygging av et amfi til bruk ved se-
nere forestillinger.
● Sakral Festival med vekt på
ulike religioners sang- og mu-
sikkskatt. Festivalen er helt ene-
stående i sitt slag.
● Lillesand revy
● Menighetenes tilstelninger
med kulturinnslag, bl. a. på eldre-
senter og sykehjem.
● Arrangementer i forbindelse
med åpningen av ny E18.
● Utstillinger i Kunstforening-
ens regi i Meta Hansen huset.
● Kulturnatten.
● Forestillinger og andre tilstel-
ninger i bakgården på kafeen Den
siste Glæde.
● Viseklubbens åpne kvelder.
● Arrangementer 17. mai.
● Historielagets virksomhet.

Mye av det jeg har nevnt, er en-
gangshendelser. Men det er tre
forhold som jeg synes peker mot
at betegnelsen Kulturbyen Lille-
sand forhåpentligvis også er ak-
tuell i årene som kommer:

1) De faste kulturtiltakene -
som jeg regner med vil fortsette :
● Lillesands Da’ene
● Kunstforeningen
● eTeateret
● Sangkor og korps
● Kirkemusikalsk virksomhet
● Arken - forestillingene

● Lillesand revyen
● Kulturkafeen Den siste Glæde
● Kirkeakademiet
● Historielaget
● Museet

Der var det tidligere intimkon-
serter, utstillinger og familiear-
rangementer. Jeg håper en ny
museumsleder vil fortsette med
dette.

2) Den frivillige innsatsen
Det er imponerende å merke

den kulturinnsatsen som fører til
at så mange frivillig bruker tid og
krefter for å virkeliggjøre kultur-
tiltakene. Under de store oppset-
ningen som Some Sunny Night og
Jernbyrden har profesjonelle
skuespillere spilt sammen med
lokale amatører på en svært god
måte. Det gir håp om at lignende
forestillinger også kan bli en rea-
litet i fremtiden.

De frivillige kulturarbeiderne i
byen vår er stor takk skyldig. En
slik takk får de jo også ganske of-
te. I hvert fall benytter ordføreren
enhver anledning til å fremheve
de frivilliges innsats på en forbil-
delig måte.

Uten de frivillige stopper kul-
turaktiviteten i Lillesand. Uten
dem - ingen kulturby.

3) Kommunens engasjement
Kommunen støtter kulturen på

flere måter - ikke bare økono-
misk. Man er interessert i både
byens utseende og det kulturelle
livet som utfolder seg i den. Med
en slik innstilling som kommu-
nen nå viser, håper jeg at den
fremtidige kommuneledelsen vil
føle seg forpliktet til å følge opp
dette.

Kulturelle utfordringer 
til kommunen

Men selv om kommunen gjør mye
for kulturen, kan det stilles noen
spørsmål til dens kulturpraksis:
● Hvor blir det av estetikk-utval-
get?
● Hvorfor blir ikke de historiske
bygningene som kommunen eier,
bedre vedlikeholdt?
● Støtter man ikke bedre den fri-
villige kulturaktiviteten ved å
videreføre Møglestu Gård som
kultursenter - slik mange (de fles-
te?) frivillige ønsker - og ikke flyt-
te den til den gamle skolen på
Dovre?
● Hva skjer med Lillesand By- og
Sjøfartsmuseum?  Museet treng-
er en helt nødvendig overhaling

for å kunne drives i fremtiden.
Museumsbestyreren slutter, og
ingen museumskyndige søkte
ved 1. gangs utlysning. Kanskje
fordi de ser hvor uansvarlig kom-
munen nå behandler museet?

Kanskje burde kommunen ta
initiativ til å opprette et mu-
seumsråd for hele kommunen?
Det var vel naturlig at det bestod
av representanter fra kommu-
nen, Aust - Agder kulturhistorisk
senter, museene i Lillesand og
Høvåg, Gabriel Scott samlingen,
interesserte museumsfolk som f.
eks. ønsker sjøfartsmuseum på
Kokkenes og historielagene. Et
slikt museumsråd kunne sam-
ordne museumsvirksomheten,
diskutere planer, ha ansvar for
økonomiske spørsmål og være en
pådriver overfor kommunen.

Ihvertfall: med et museum som
er i svært dårlig forfatning frem-
står ikke Lillesand som en kultur-
by.

Kulturbyen Lillesand? Ja, jeg
mener at byen vår er en kulturby.
Det kan vi være glade for og stol-
te av. Jeg håper at vi også kan væ-
re det i årene som kommer.

Kristen Edvard Skaar

Kulturbyen Lillesand

❞
Uten de frivillige
stopper
kulturaktiviteten i
Lillesand

MENINGER:

❞
Er dette forenlig
med alminnelige
krav til forsvarlig
saksbehandling?

Hele 75 prosent av de som har
deltatt i Lillesands-Postens
spørsmål på nett, har svart at de
føler seg trygge i Lillesand. 25
prosent har svart nei på spørs-
målet. Det er 204 personer som
har deltatt. Husflidslaget og His-
torielaget har bedt politikerne i
Lillesand om å sikre gamle Mø-
glestu som kommunens felles
eiendom. På lp.no spør vi nå om
hva kommunen bør gjøre med
Møglestu: Selge eller beholde
eiendommen.

Føler seg trygge
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● Fredag 13.11.09 stiller Paul
Guttormsen i Lillesands-Posten
spørsmål om Lillesand trenger
bedre økonomer. Et meget beti-
melig spørsmål.

Samme dag presenterte admi-
nistrasjonen i Lillesand kommu-
ne forslag til kommunedelplan
for Fløreneshalvøya med bl.a. en
beregning av lønnsomheten i pro-
sjektet. Christian Thommessen
har tidligere i sommer påvist at
de planene som da forelå, ville
være økonomisk meget ulønn-
somme. I sommer planla kommu-
nen med rundt 1.000 boliger og en
byggetid på 14 år. Hva gjør så
kommunen for å få til lønnsom-
het i et ulønnsomt prosjekt?  Jo
antall boliger økes til 2.600 og byg-
getiden utvides med 23 år til 37 år!
Og vips så er prosjektet igjen
lønnsomt.

Det kan stilles mange spørsmål

med de forutsetninger som er
brukt i denne lønnsomhetskalky-
len. Som konsulenten som pre-
senterte prosjektet sa: «Her kan
man sette inn hvilke tall man vil».
Selvfølgelig, men forutsetnings-
vis skal jo tallene i kalkylen være
realistiske. Det mest urealistiske
tall som ble brukt i kalkylene, var
en rente på 5,5 %. Men dette er et
meget risikofylt prosjekt hvor
man må ha en klart høyere rente
enn en risikofri rente som 5,5 %
er. Jeg trodde norske kommuner
hadde lært hva risiko var etter
Terraskandalen. Nærmere 15 %
rente er mer realistisk med den
enorme risiko som dette prosjek-
tet har. Og da blir lønnsomheten
igjen negativ. Men hva er man ik-
ke villig til å gjøre for et prosjekt
man tror på?

Ordføreren understreket at fre-
dagens presentasjon var adminis-

trasjonens forslag til kommune-
delplan for Flørenes. Planen var
ikke behandlet politisk. Men det
er formannskapet i Lillesand
kommune som utgjør styrings-
gruppen for kommunedelplanen,
og formannskapet hadde fått den
samme presentasjonen dagen før.

Alle gode ledere hadde hjulpet
sine underordnede slik at de ikke
avslørte sin manglende kompe-
tanse om økonomiske beregning-
er i full offentlighet. Eller mang-
ler også konsulentens overordne-
de kunnskaper om forskjell på av-
kastningskrav på en risikofri og
en meget risikofylt investering?

Svaret på Paul Guttormsens
spørsmål er etter min menig et
entydig ja. Ordføreren bør ta et
initiativ for å forbedre økonomi-
forståelsen i Lillesand kommune.

Torstein Bore  

En forstemmende opplevelse
Manglende økonomiforståelse i Lillesand kommune?

Gigantisk plan

● Flørenes skal bli Lillesands
nye bydel. Fem til syv tusen men-
nesker skal her finne sin plass i
2600 boenheter frem mot år 2050.
Planen er gigantisk. Gigantisk,
sett i forhold til byens beskjedne
størrelse. Derfor vil et vedtak i
tråd med presenterte planer få be-
tydning for alle innbyggere, fra
Svennevik til Vesterhus, fra Eige-
land til Justøya. Et ja- vedtak vil i
stor grad styre kommunens poli-
tikk i mer enn en mannsalder
fremover. En grundig analyse og
planarbeid samt en bred offentlig
debatt, vil derfor være svært vik-
tig før vedtak fattes.

Reprise på tidligere tabber
I vår kommune har vi nok eksem-
pler på vedtak som har skjedd
hals over hode. Her skal bare nev-
nes plasseringen av Post og tele-
tilsynet, bygging av parkerings-
hus og ny ungdomsskole. Særlig
den sistnevnte saken er grave-
rende. Først vedtar bystyret at
det skal bygges en skole til en be-
stemt pris. Deretter finner en ut
hva bl a tomt og adkomst vil kos-
te. Prosessen må være omvendt.

Nå er altså nåværende bystyre
bedt om å gjøre sitt viktigste ved-
tak på denne siden av år 2000. Og
slik jeg leser Lillesands-Posten
ser det ut som man er i ferd med å
ta reprise på tidligere tabber. Flø-
renes har riktignok lagt inne i
kommuneplanen lenge, men uten
at det har blitt gjort noen bredere
samfunnsmessig analyse av føl-
gene av en slik utbygging. Rekke-
følgen må være omvendt. Først
rullering av kommuneplanen
med de konsekvenser utbygging-
en vil få for hele kommunen. Der-
nest et ja eller nei til utbygging av
Fløreneshalvøya.

En grundig 
samfunnsmessig analyse
Sakens store alvor og dens vid-
trekkende betydning fordrer svar
på en del grunnleggende spørs-
mål før vedtak blir fattet. Det

skylder vi nåværende og fremti-
dige innbyggere i Lillesand. Dess-
uten fortjener utbyggingen en
bred offentlig debatt. Denne har
foreløpig vært relativt beskjeden
tatt i betraktning sakens rekke-
vidde. Noen frustrerte hytteeiere
har ytret seg, tidligere varaordfø-
rer Arve Danielsen og finans-
mannen Christian Thommesen

har betvilt økonomien i planen.
Men den viktigste problematise-
ringen av prosjektet er blitt gjort
i Fædrelandsvennen allerede i
april av seniorforsker Helge Rø-
ed, Lillesand. Følgende punkter
bygger delvis på denne problema-
tiseringen.
Konsekvenser og spørsmål som
bør utredes før vedtak:

● I hvilken grad styrker eller
svekker prosjektet bysenterets
bærekraft som handels -og ser-
vicesenter?
● Mulighetene for å utvikle an-
dre større boligområder. Særlig
gjelder det langs gamle E- 18 fra
Svennevik til Vestre Vallesverd
og gjennom Høvåg. Her er mye av
infrastrukturen allerede lagt og

boligene vil ikke bli belastet med
så store beløp til grunnlagsinves-
teringer og frikjøp av hytter.
● En sannsynlighetsberegning
av hva tomteprisene på Flørenes
vil bli sammenliknet med en lik-
nende utbygging langs gamle E-
18.
● Flørenesutbyggingens mulig-
heter til å få flere til å bruke kol-
lektive transportmidler. Det gjel-
der i særlig grad pendlere innen
Agderbyen.
● Høye infrastrukturutgifter vil
måtte legges på alle boligene i
Flørenes. Prisnivået for boliger i
Lillesand er allerede høyt. Hva vil
en utbyggingstakt med 90 boliger
pr år, hvorav Flørenes står for 70,
gjøre med et allerede høyt prisni-
vå på tomter i Lillesand kommu-
ne?
● Boligpolitikk. Hvordan er mu-
lighetene for sosial boligpolitikk
ved utbygging av Flørenes ( Boli-
ger for førstegangsetablerere, til-
passa boliger, lekeplasser, sam-
lingspunkter etc ) ?
● Konsekvenser for ytterligere
press på kommunale tjenester
som barnehager, skoler og helse
som eventuelt vil svekke den
kommunaløkonomiske bære-
kraften.
● Miljø
A) Få konstatert om fjellet inne-
holder sulfidholdige bergarter
som ytterligere vil øke foruren-
singen i området.
B) Hva vil en 17 meter brei hoved-
vei( + sone ) samt stikkveier bety
i et meget kupert terreng med
usedvanlige kvaliteter som friom-
råde?
C) Hvilken verdi vil byggeområ-
det ha som friområde for neste ge-
nerasjon lillesandere?

Med dette appellerer jeg til våre
folkevalgte om å gi seg tid og byg-
ge sin konklusjon på en bred og
grundig konsekvensanalyse. Da
kan våre politikere gjøre den dan-
ske vismannen Piet Heins motto
til skamme: Av skade er man like
klok.

Tore Bentzen

Flørenesutbyggingen - før vedtak

MENINGER:

SPORTEN
Lillesands-Posten satser på å følge sporten i lokalmiljøet.
Send inn bilder og resultater til red@lp.no. Har du tips til
reportasjer ring Roy Asle Abrahamsen på 
telefon 971 30 243.

LILs Jonathan Nord-
hammer leverte et flott
løp på 50 meter bryst da
han deltok i det inter-
nasjonale Nordsjøstev-
net forrige helg. Forøv-
rig rapporteres det om
glimrende treningsvilje
blant svømmerne i LIL-
gruppa.
● 16 år gamle Jonathan Nord-
hammer var Lillesand Idretts-
lags eneste deltaker i det inter-
nasjonale Nordsjøstevnet, og
han leverte et bra løp på 50 me-

ter bryst. Jonathan rykket opp
fra påmeldt 24. plass til en 19.
plass, og noterte en ørliten per-
sonlig rekord på løpet. Neste
mål for den talentfulle unggut-
ten vil være å etablere seg på

dette nivået på flere øvelser.
LILs svømmegruppe er i godt

driv, og forrige helg brukte 17
svømmere store deler av tiden
sin i bassenget i Møglestuhallen
til å ta et krafttak i forhold til

høstens trening. Det ble holdt fi-
re treningsøkter på to timer, og
det var rom for mye teknikk-fo-
kus så vel som mengdetrening.
De tre yngste konkurranses-
vømmerne fra LIL imponerte

stort, og alle de fire 11-åringene
fikk med seg alle åtte timene
med svømming. Andrea, Erik,
Vilde og Mathilde har et stort
potensiale fremover, og viser
veldig god treningsvilje.

AKTIVE: Malene, Iselin, Medelen, Oda, Ine, Erik, Andrea, Vilde, August, Mathilde, Aulona, Jan Fredrik og Fredrik deltok på siste økt søndag kveld. I til-
legg fikk også Maria, Tiril, Emma og Karoline med seg en eller flere økter i løpet av helgen (foto: svømmegruppa).

NY PERS: Jonathan Nordhammer
satte en ørliten personlig rekord på
50 meter bryst under Nordsjøstev-
net (arkivfoto).

Ivrige LIL-svømmere

Tirsdag ettermiddag
skal tjenesteutvalget ta
stilling til det fremlagte
handlingsprogrammet
for idrett og fysisk akti-
vitet for neste år i Bir-
kenes. Det er mange
spennende planer som
kan settes ut i livet.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Kommunedelplanen for an-
legg og områder for idrett og fri-
luftsliv 2009 til 2012 ble vedtatt i
desember i fjor. Denne planen
inneholder et handlingspro-
gram som skal revideres hvert
år, og danner grunnlaget for
kommunens søknader om statli-
ge spillermidler til flere typer
anlegg.

Handlingsprogrammet som
blir lagt frem for tjenesteutvalget
er forelagt idrettsrådet, som ikke
hadde noen merknader til priori-
teringen. Kulturleder Wenche
Flaa Eieland foreslår at program-
met vedtas med en kommunal be-
vilgning på 690.000 kroner. Da pla-
nen for 2009 - 2012 ble vedtatt,
inneholdt den en oversikt over
innkomne innspill fra lag og for-
eninger som var innarbeidet i
planen, enten for neste fireårspe-
riode eller i langtidsplanen.

For å kunne lage et fornuftig
handlingsprogram for 2010, var

det nødvendig å først lage en sta-
tusoversikt over hva som er
gjort i inneværende år, og hva
som eventuelt er utsatt. Her
fremkommer også en oversikt
over hvilke tiltak som har fått
spillemidler, og tiltak det må sø-
kes om på nytt i 2010.

To anlegg er fremskyndet i det
foreslåtte programmet. Det gjel-
der turstien ved Digerhaug som

var satt opp i planen for 2011,
samt utskifting og renovering
av lamper i lysløypeanlegget på
Birkeland som opprinnelig var
satt opp i langtidsplanen. For-
slaget om en kommunal bevilg-
ning på 690.000 kroner er tatt
med i rådmannens forslag til
budsjett for neste år. De fleste
anleggene er i skolenes nærom-
råder og er satt opp i planen for-

di det er håp om å få statlige spil-
lemidler til en del av dem.

Det er satt opp tre søknader
om spillemidler til såkalte ordi-
nære anlegg i 2010. Det dreier
seg om to prosjekter som fikk
avslag i år og som det nå søkes
på nytt om. Rehabilitering av
garderobene i Idrettshuset var
stipulert til 606.000 kroner, mens
oppgradering av løypeanlegget

på Øynaheia vil komme på
1.400.000 kroner. Garderobene i
Idrettshuset er ordnet, men det
søkes om 203.000 kroner i spille-
midler til dette, og om 700.000
kroner til skiløypene.

Den nye søknaden er for å
skifte ut lamper i lysløypene på
Birkeland. Birkenes kommune
hadde i mange år en vedlike-
holdsavtale om dette med AAK
belysning som skulle skifte
samtlige lamper i en rotasjen
med fem års varighet. Denne av-
talen ble imidlertid sagt opp i
1997 på grunn av stram kommu-
neøkonomi. Det ser nå ut til å
være behov for å skifte ut rundt
30 lamper, og flere kan dukke
opp under dette arbeidet. I så
fall bør prosjektet deles i to,
hvor overtallige lamper byttes i
2011. 150.000 kroner kan dette ar-
beidet koste, og det blir søkt om
50.000 kroner i spillemidler.

I handlingsprogrammet er det
dessuten ført opp 16 prosjekter i
kategorien «friluftsliv» hvorav
11 er gitt en total kostnadsram-
me på 400.000 kroner. De øvrige
kan eventuelt skyves noe ut i
tid. Det er også ønsker om 17
nærmiljøanlegg med en samlet
prislapp på 2.650.000 kroner for
de ti som er aktuelle å forsøke å
få på plass i løpet av 2010. Her er
det tatt med i beregningen at det
innvilges 1.319.000 kroner fra
stat og fylke. De fleste nærmiljø-
anleggene er knyttet opp til ute-
områdene rundt skolene i kom-
munen.

LAMPER: Kulturleder Wenche Flaa Eieland har proritert utskifting av lamper i lysløypeanlegget på Birkeland,
men mener at nærmiljøanlegg med turløype samme sted kan utsettes til 2011.

Mange idrettsplaner i Birkenes




