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Ettermiddagsbiffen

199,-

Kristiansand

Vestre Strandgt.12 | Tel: 38 12 52 85
www.bighorn.no | www.rederiet.com

Big Horn Steak House forvalter en av de sterkeste merkevarene i
norsk restaurantverden og er Norges ledende merkevare innen biff.
Totalt består kjeden av 30 restauranter på franchisebasis.
I Kristiansand finner du Sørlandets eneste Big Horn restaurant.

Du kan velge av vår rikholdige meny med de fleste varianter av
poteter, sauser og tilbehør som er en smaksopplevelse for enhver.
Nytt av tilbud er ettermiddagsbiffen med isdessert fra Hennig Olsen
og kaffe som serveres mellom kl. 16 og 18, man-tors for kun kr. 199,-
.

Julebordsesongen starter
fredag 5. november.

Vårt faste og rikholdige spisekart byr på de møreste biffer og vi be-
nytter kun garantert norsk kjøtt fra Gilde. I vår restaurant får du et eget
besitillingskort hvor du selv velger hvordan hovedretten skal tilbere-
des og hva slags tilbehør du ønsker.

Vi har egen fristende julemeny som vi gjerne sender deg sammen
med hovedmenyen. Bestill julebordet i god tid på tlf. 38 12 52 85.
Åpningstider: man-fre kl. 16-23. Lør kl. 14-23. Søn kl. 14-22.

Troms

Oslo

1443,8 km på en tank
g jennomsnitt forbruk 0,53 l pr mil

Sommeren 2010:

SUVERENE SPESIFIKASJONER!
• Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie
• Ekstra Tectyl® understellsbehandling
• Stor nyttelast - over 1 tonn

• Stor hengervekt - 3 tonn
• Størst motor - 3,0l
• Lavt dieselforbruk
• Lave driftskostnader

3,0 Pick Up fra kr. 294.900,- / 3,0 Trooper Edt. fra kr. 324.900,- / Automatgir + 10.000,-

Velg mellom Pick Up
eller Trooper Edition varebil
Nye Isuzu Pick up leveres med et meget høyt
standard utstyrsnivå som f.eks. Cruise Control,
tåkelys, elektrisk innfellbare varmespeil med
blinklys, fjernstyrt nøkkelfunksjon og alu. felger.

Arendal
Myreneveien 25 -  Telefon 37 00 51 00

Kristiansand
Barstølveien 30 - Telefon 38 17 70 40

– Du trenger ikke være
ekspert for å skjønne at
stenging er det sikreste,
sier Gunnar Ogwyn
Lindaas om mulighe-
tene for permanent åp-
ning av fylkesvei 402.

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

● Lillesand kommunes teknis-
ke sjef, Gunnar Ogwyn Lindaas,
møtte i forrige uke representan-
ter fra Statens vegvesen. Temaet
var vedtaket i bystyret om å vur-
dere en åpning av fylkesvei 402
for gjennomgangstrafikk. I mø-
tet ble det bestemt at en risiko-
analysegruppe fra vegvesenets
trafikksikkerhetsutvalg skal
foreta en gjennomgang av pro-
sjektet og lage en rapport over
veiens muligheter og utfor-
dringer, for å vurdere om noen
form for åpen løsning ivaretar

trafikksikkerheten på en god
nok måte.

– Kommunen og vegvesenet
er enige i at den vedtatte regule-
ringsplanen byr på den sikreste
løsningen. Jeg tror det er rime-
lig utenkelig at kommunen og
vegvesenet vil komme fram til
noen annen konklusjon enn at
permanent stenging er det sik-
reste, sier Lindaas.

I forbindelse med regule-
ringsplanen ble det vurdert
mange ulike alternativer; blant
annet stenging, lysregulering,
undergang et annet sted og del-
vis åpning. Oppdraget fra bysty-
ret vil sørge for at disse mulig-
hetene igjen vil bli sett på.

– Stenging er det sikreste, det
trenger du ikke å være ekspert
for å skjønne. Men trafikksik-
kerhetsgruppa vil vurdere om
noen annen løsning ivaretar tra-
fikksikkerheten på en tilnær-
met like god måte, sier Lindaas.

Etter at rapporten fra risikoa-
nalysegruppen foreligger, vil

kommunen og vegvesenet igjen
møtes. Hvor lang tid det vil ta er
ikke sikkert.

– Vegvesenet kunne ikke love
noe på vegne av utvalget, men

fra kommunens side uttrykte vi
at det er viktig å få svart på
spørsmålet til bystyret. Jeg hå-
per det ikke vil ta altfor mange
uker, sier Lindaas.

Finn Ole Jørgensen, Erling
Jonassen og Kai Jørgensen fra
Statens vegvesen var tilstede på
møtet. De har ifølge Lindaas fått
med seg det store engasjementet
denne saken har skapt i Lille-
sand.

– Vegvesenet har registrert
den lokale debatten, avstem-
ningen på nettavisen til Lille-
sands-Posten og den store
underskriftskampanjen. Samti-
dig har de fått med seg at de som
bor lokalt i området har signali-
sert at de ønsker veien stengt.

Lindaas forteller videre at det
var en god tone mellom partene
i møtet, og at det ikke var noen
konflikt som følge av presse-
oppslagene i august som hevdet
at det var full forvirring rundt
veistengingen.

– Vegvesenet og kommunen
er to profesjonelle aktører, som
begge har et ansvar for å ivareta
trafikksikkerheten. Sånn sett er
det ikke noen meningsforskjell
mellom partene.

TONE: Teknisk sjef Gunnar Ogwyn Lindaas sier tonen mellom kommunen
og vegvesenet er god.

Veiåpning «utenkelig»
VURDERING: En risikoanalysegruppe skal vurdere om noen form for åpen løsning ivaretar trafikksikkerheten på en god nok måte, ved fylkesvei 402.

Arbeiderpartiet mener
det er viktig å få av-
sluttet Flørenesplanen
i inneværende bystyre-
periode. Den lokale Ap-
ledelsen virker imdler-
tid å være fornøyd med
fylkesmannens innsi-
gelser.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Det er ikke til å legge skjul
på at det er delte meninger om
Flørenes-utbyggingen i vårt
parti. Men med fylkesmannens
uttalelse er situasjonen noe en-
dret, sier lokallagsleder Bjørn
Berntsen og viser til at det er et
samlet parti som nå står bak
ønsket om å fullføre planarbei-
det.

På et medlemsmøte med 19
partimedlemmer tilstede ved-
tok man følgende uttalelse:

«Medlemsmøtet i Lillesand Ap
forutsetter at kommunen fer-
digstiller kommunedelplanen
for Flørenes.

Lillesand Arbeiderparti er
avventende til de åpningene
fylkesmannen gir i sin utta-
lelse og vil i den videre behand-
ling av saken legge stor vekt på
de miljøaspekt fylkesmannen
påpeker».

– Nå er det lagt ned så mange
ressurser i dette arbeidet at vi
må få planen ferdig. Vi kan ik-
ke gå på en ny valgperiode uten
at Flørenes-planen er avklart,
sier Berntsen til Lillesands-
Posten.

– Uttalelsen tyder på at Ar-
beiderpartiets medlemmer ikke
er direkte misfornøyd med fyl-
kesmannens uttalelser i saken?

– Jeg forstår at det kan tol-
kes sånn. Det er som sagt delte
meninger om selve planene,
men det er nok riktig at det
blant medlemmene er en del
skepsis til dimensjonene, be-
krefter Berntsen.VIL FULLFØRE: Bjørn Berntsen og Lillesand Arbeiderparti mener Flørenesplanen må fullføres. 

Vil fullføre Flørenesplan

Lillesand Arbei-
derparti er skuf-
fet over nomina-
sjonskomiteen til
fylkestingslista.
Spesielt reagerer
man på vraking-
en av Ranjith Mo-
legoda.

Naturlig nok ble nomi-
nasjonsprosessen be-
rørt på Arbeiderparti-
ets medlemsmøte. Kris-
tine Hallingstad er fore-

slått på åttendeplass på
listen til fylkestinget,
men hun regnes mer
som ungdomskandidat
enn Lillesand-kandidat.

«På bakgrunn av Ran-
jith Molegoda sin bak-
grunn som profilert inn-
vandrer, aktiv politiker
lokalt og regionalt og
som tredjekandidat på
Aust-Agders liste til
Stortingsvalget i 2009
ønskes han flyttet opp til
«sikker plass» på nomi-
nasjonslista» heter det i
en uttalelse til fylkesla-
get fra det lokale Arbei-
derpartiet.FORESLÅTT: Ranjith Molegoda.

Skuffet over liste

Valgekspert Frank Aa-
rebrot skal hjelpe Ar-
beiderpartiet i Lille-
sand med å vinne kom-
munevalget. I morgen
er det partikonferanse
på Møglestu.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● I morgen sparker Lillesand
Ap i gang valgkampen, og sam-
men med Aust-Agder Ap invite-
rer lokallaget alle lokallag til
partikonferanse på Møglestu i
Lillesand.

– Frank Aarebrot er en kjem-
pekapasitet, og han skal hjelpe
oss med å legge opp valgkam-
pen, sier Aps ordførerkandidat,
Leif Vagle.

40 personer har meldt seg på
til konferansen, og Vagle oppfor-
drer alle medlemmer til å ta tu-
ren for å høre på Aarebrot.

Frank Aarebrot er utdannet
statsviter, og han er professor i
sammenlignende politikk ved
Universitetet i Bergen. Bergen-

seren er kjent for de fleste da
han er en mye benyttet kom-
mentator og valgekspert. Aareb-
rot forsker blant annet innenfor
feltene demokrati og demokrati-
sering, valganalyse og meto-
dikk.

– Vi vil gjerne utnytte den res-
sursen han er, og gleder oss til å
få gode råd for den kommende
valgkampen, forteller Leif Va-
gle, som altså tar opp kampen
om ordførervervet med Arne
Thomassen som tar gjenvalg.

VALGKAMP-HJELP: Valgekspert Frank Aarebrot skal hjelpe Leif Vagle
(bildet) og Lillesand Ap med valgkamp-strategien.

Valgekspert gir Ap-hjelp

Fylkesmannen er kritisk til
hvordan formannskapet i Lil-
lesand lukket budsjettproses-
sen i forkant av sommerens
kuttprosess. Da brevet fra fyl-
kesmannen, som var svar på
en klage fra Lillesands-Pos-
ten, ble lagt frem for formann-

skapet benyttet ordføreren
anledning til å ta selvkritikk
på vegne av formannskapet.

– Vi må ta dette til etterret-
ning og være bevisst på regel-
verket i fremtiden og bestrebe
oss på mest mulig åpenhet, sa
ordføreren.

Selvkritikk for lukking


