
● Frontene var steile og temperaturen høy
da Flørenes og Grunnesund Vel onsdag invi-
terte til åpent møte om  Flørenes-utbyg-
gingen.

● Møtet endte i fullstendig kaos og mange
valgte å forlate møtet i protest på grunn av
det man mente var partisk og udisiplinert
møteledelse. SIDE 10-11

ENGASJEMENT: Else Lill Lundberg var en av de mange som engasjerte seg under Flørenes-møtet.

Tøffe tak om
Flørenes-plan

Festivalsjef Øyvind 
Selseng håper folk tar
med seg kassegitarene,
tenner bål på jordet og
blir hele helga, i tillegg
til å høre på god musikk
under El Reservado-
festivalen lørdag.

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

● Selve festivalen varer bare fra
lørdags formiddag til midnatt,
men Selseng håper og tror flere
publikummere vil være på plass
allerede fredagskvelden. Sel-
seng stiller hele tomta si i Skib-
buvollen i Østre Vallesverd til
disposisjon, og har tanker om at
det kan skape ekte sigøyner-
stemning.

– Dette blir som en stor ven-
ners venner-fest. Jeg ser for meg
folk med kassegitarer, sittende
rundt opptente bål her på jordet.
Noen kommer til å sove i telt,

mens andre tar med seg cam-
pingvogner. Jeg tror det kan bli
skikkelig bra, sier festivalsje-
fen, som vil være fornøyd om
over 100 stykker kommer.

El Reservado-festivalen ar-
rangeres for aller første gang, og
er ment å være en beskjeden og
intim fes-
tival hvor
musik-
ken og
den gode
stem-
ninga er
det vik-
tigste.
Headli-
nerne er
bandene Pay per frog og Rocke-
bandet Ændal, som følges på
programmet av The Schmucks,
Lovlydia and the cast of Ludo,
Johnny Kahlua, Bikkja, Pure’n’-
tight og Depui.

– Jeg har hørt de fleste flere
ganger før, det er bare Ændal,
Pay per frog og Bikkja jeg ikke
har sett live. Alle har tilhørighet
til Sørlandet, og tre av bandene

begynte til og med sin karriere i
øvingsstudioet mitt her ute, sier
Selseng, som beskriver Pay per
frog som rolig jazzaktig rock,
Ændal som metal-representan-
tene og Bikkja som hip-hop-ali-
biet.

– Lydkvaliteten vil bli god, si-
den vi får alt utstyret vi trenger
pluss lydmenn sponset av Gitar-
huset.

I tillegg til musikk vil det stil-
les ut festivalgalleri av Anita
Christiansen fra Brekkestø og
kunstnerfamilien Teresa, Ha-
rald og Jarl Østby fra nabobygda
Fjelldal. Det er også lovet at en
av Norges fremste graffitiartis-
ter vil komme og sette sitt preg
på festivalen. Kanskje best av alt
er at arrangørene lover gratis
grillmat til alle. Lokale sponso-
rer bidrar med nærmere 50 kilo
kjøttmat.

– Det skal bli nok til alle, reg-
ner jeg med. Men forfriskninger
og drikkevarer må folk stå for
selv, og glassflasker er forbudt.
Jeg ønsker ikke masse knust
glass i gresset, sier Selseng.

Billetten til festivalen koster
100 kroner. Selseng anbefaler
folk å ta buss til området, siden
det ikke er flust med parkerings-
plasser.

– Timeekspressen, linje 5, går

stadig fra både Kristiansand og
Arendal, så det er den vi håper
folk vil bruke. Hvordan det vil
med logistikken om mange kom-
mer med bil og campingvogner
vet jeg faktisk lite om.

Festival satser på 
sigøynerstemning

TRANGT: Det kan bli virkelig trangt og intimt på jordet utenfor huset til Øyvind Selseng, om over hundre stykker møter opp lørdag. På grusveien like ved huset skal en scene på 3x6 meter
settes opp.
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TIL SKIBBUVOLLEN: Thomas Wang J og Arne Kjelsrud Mathisen har
spilt sammen en stund, men det var først i fjor Pay per frog hadde sin før-
ste live-konsert. Pay per Frog har også opptrådte på Hovefestivalen. Tho-
mas Wang J er også kjent fra Ændal et annet høydepunkt under El Reser-
vado-festivalen, mens lillesanderen Arne Kjelsrud Mathisen er mest kjent
fra Heros & Zeros.  

❞
Dette blir
som en stor
venners
venner-fest

ØYVIND SELSENG 
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ABSOLUTT ALT I BUTIKKEN

1/2PRIS
Gjelder kun fredag og lørdag i Lillesand

Gjelder ikke undertøy

I Birkenes kommune er det
stor bekymring over bebu-
dede NAV-kutt. Svein Jor-
dahl, avdelingsdirektør i
NAV Aust-Agder mener
NAV Birkenes feiltolker
hva kutt i statlige stillinger
vil bety for driften i lokal-
kontoret.

SIDE 9

Misforstår

Trine Wilhelmine Rønne-
vig kjenner seg ikke igjen i
Eva Benedicte D. Normans
uttalelser om at Lillesand
blir mindre og mindre spen-
nende. Ordfører Arne Tho-
massen mener Normann
har levert fullstendig skive-
bom og inviterer forskeren
på besøk til sin tidligere
hjemby.

SIDE 13

Skivebom

Vasser i
kloakk

SIDE 3



Flere reiste seg og
gikk i protest fra by-
styresalen da Flørenes
og Grunnesund vel ar-
rangerte åpent møte
om utbyggingsplanene
på Flørenes. Jan
Sundts møteledelse
vakte sterke reaksjo-
ner, og det hersket en
amper stemning i den
fullsatte salen.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● En av dem som fikk nok og
forlot salen var Kristian Sund-
toft som har flere tiårs erfa-
ring fra politikken.

– Møteleder holdt ikke taleti-
da, og da han selv begynte å do-
sere var det nok for meg. Jeg
har aldri opplevd noe lig-
nende, og jeg har vært på endel
møter. Hele møtet ble hensikts-
løst med en slik opptreden, si-
er Sundtoft overgitt.

Taletid
Det ble et svært turbulent mø-
te med hissige ordvekslinger
da Flørenes og Grunnesund
vel onsdag inviterte til åpent
møte for å diskutere den plan-
lagte utbyggingen på Flørenes.
Møteleder var Jan Sundt, og
det kom
sterke
reaksjo-
ner på
måten
han le-
det mø-
tet på.

SV-po-
litiker
Signe
Ann Jørgensen som bor i
Langedal og som var på møtet
av den grunn, prøvde forgjeves
å få møtelederen til å holde ta-
letiden på replikkene da en re-
plikk fra Christian H. Thom-
messen varte i flere minutter,
men fikk klar beskjed fra
Sundt:

– Jeg styrer møtet! 
Leif Vagle som sitter i bysty-

ret for Arbeiderpartiet, poeng-
terte at han har jobbet på Bal-
kan og i Midtøsten og at møtet
føltes som å være tilbake på
Gazastripen.

– Jeg oppfordrer begge si-
der om å få til den gode dialo-

gen, og jeg vil presisere at det-
te er et planforslag der alle
kan komme med innspill, sa
Vagle.

Ordfører Arne Thomassen
som var tilstede på møtet for å
redegjøre for bystyrets man-
dat når det gjelder Flørenes-
planene, gjorde det flere gang-
er klart at det hadde blitt et
helt annet møte dersom han
hadde ledet møtet. Thomassen
reagerte på at Jan Sundt selv
tok ordet svært mange ganger
underveis i debatten.

Avslutningsvis beklaget Jan
Sundt dersom de fremmøtte ik-
ke hadde opplevd møtele-
delsen hans som god.

Ekspropriasjon
Blant hytteeierne som var i
flertall i den mer enn fullsatte
bystyresalen, kom mange med
kraftige utfall mot utbyggings-
planene, og mange var opptatt
av det økonomiske aspektet i
planen. Hytteeier Bjørg Ager-
Hanssen stilte spørsmål om
Lillesand kommune ved admi-
nistrasjonen har gjort noen
analyse av utbyggerne med
hensyn til finansiell soliditet.

– Det er ikke normalt å gjøre
en slik analyse, var svaret fra
kommuneplanlegger Gunnar
Ogwyn Lindaas som presen-

terte planen som er ute på hø-
ring med frist for innspill 17.
september.

Miriam Røed informerte om
en gruppe på Facebook - Ja til
bevaring av Flørenes - med 370
medlemmer. Hun var blant an-
net opptatt av hvem som er
målgruppen for utbyggings-
prosjektet.

Andre spørsmål som kom
opp i møtet, var blant annet
om det er å mulig ta bort noen
av de planlagte områdene. Det
ble presisert at det er fullt mu-
lig, og at nettopp slike ting er
en del av høringsprosessen.
Ekspropriasjon var også et te-
ma som ble tatt opp. Jan Sundt
pekte på at mye av Flørenes-
planen slik han ser det henger
på utviklingen av Kvivikodden
og nødvendigheten av å eks-
propriere et visst antall fritids-
boliger. Er det noen presedens
i Norge for å ekspropriere fri-
tidseiendommer for boligbyg-
ging på denne måten, ville
Sundt vite. Han mente det er
pussig at Lillesand kommune
skal gå i bresjen for ekspropri-
asjon, en kommune som i følge
Sundt lever av sommergjes-
tene.

Kommuneplanleggeren vis-
te til at oppdraget bystyret har
gitt adminsitrasjonen ikke er
et ekspropriasjonsoppdrag og
videre at for å få et helhetlig
grep er avhengig av å få tilgang
til strandsonen. Lindaas viste
til at
ekspro-
priasjon
ikke
kommer
opp før
en regu-
lerings-
plan
forelig-
ger.

– Formannskapet har gjort
et vedtak som sier at man kan
gå til det skrittet, men vi er ik-
ke der i dag. Det sårer oss når
Sundt sier at Lillesand kom-
mune lever av sommergjes-
tene. De som driver med han-
del i Lillesand ønsker seg flere
innbyggere, det er det ingen
tvil om.

– Lillesand ligger på toppen
når det gjelder den gjennom-
snittlige skatteinngangen, sa
ordføreren og høstet stor app-
laus fra salen.

For hvem?
Møteleder Sundt mente at

FRISKT: Ordvekslingen mellom
møteleder Jan Sundt og ordfører
Arne Thomassen var særdeles
frisk.

SANG UT: Else Lill Lundberg, født og oppvokst i Lillesand med eiendom i
Langedal, kritiserte hytteeierne.

Ampert om Flørenes-utbygging
Flere av de fremmøtte valgte å forlate informasjonsmøtet i protest 

MOTBØR: Jan Sundt fikk sterk motbør for måten han ledet møtet på.

Heller ikke revitalise-
ringen av Flørenes og
Grunnesund vel gikk
knirkefritt for seg
under onsdagens sean-
se i bystyresalen.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Før det åpne møtet om Fløre-
nesutbyggingen, inviterte Flø-
renes og Grunnesund vel til gene-
ralforsamling og valg. På agenda-
en stod det godkjenning av ved-
tekter, Flørenes og Grunnesund
vel samt valg av styre. Enkelte i
salen stilte spørsmål om velets
agenda, om det kun var for å fo-
kusere på motstand mot Fløre-
nesutbygging.

– Vi legger ikke skjul på at
grunnen er denne saken, sa mø-
teleder Jan Sundt som poengter-
te at det var fritt frem for folk å
skrive seg på liste ute etter mø-
tet om man var for eller mot pla-
nen.

Det ble også understreket at
velet bare er for de som bor i om-
rådet eller som er sommergjes-
ter.

Før vedtektene ble vedtatt og
et styre valgt, ble det endel dis-
kusjon rundt formalitetene i
forhold til å stifte et vel.

Espen Ødegaard mente en
først måtte ha en dagsorden der
godkjenning av dagsorden og
valg av ordstyrer måtte komme
som de første punktene.

Christian Thommessen pekte
på at annonsering av møtet og

agendaen samt innkalling som
de berørte hadde fått, var dags-
orden til møtet.

Et styre ble valgt bestående
av: Marit Røed, Tone Høst, Thor-
bjørn Flørenes og Vegard
Strømman.

Velforeningens revitalisering
I møtet om utbyggingen på Flø-
renes opplyste grunneier Dag-
finn Ellingsen at grunneierne
vil lage en interesseorganisa-
sjon. – Utbyggerne på Flørenes-
halvøya er nødt til å ha en para-
plyorganisasjon, sa Ellingsen
som oppfordret Christian
Thommessen og Jan Sundt til
ikke å bekymre seg for økonomi-
en i utbyggingsplanene.

Paraplyorganisasjon
● Bystyret vedtok i juni å leg-
ge forslag til kommunededel-
plan for Flørenes ut til offent-
lig ettersyn

● Høringsfrist er 17. septem-
ber

● Planen åpner for mellom
1.400 og 2.300 boliger 
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Flørenes-
planen

❞
Jeg har aldri
opplevd noe
lignende
KRISTIAN SUNDTOFT❞

Kommunen
lever av
sommer-
gjestene

JAN SUNDT 

kommunen bør sette såpass pris
på sommergjestene at en går
bort fra ekspropriasjon.

– Jeg kan ikke sitte her i den-
ne salen og høre på dere hytteei-
ere. Jeg blir fly forbannet! Lille-
sand by skal bygges ut. Utvik-
lingen går videre, og det må og-
så hytteeierne finne seg i. Hvor-

for vil dere ikke ha lillesands-
folk nærmere dere? Hvorfor
skal det ikke bygges ut mer? Og
hvem er utbyggingen for, tord-
net Else Lill Lundberg som har
eiendom i Langedal.

Sundt repliserte at han umu-
lig kan se at utbyggingen er for
Lillesands befolkning.

– Vi vet at vi må bygge x antall
boliger. I fjor hadde vi en vekst
på 1,4 prosent, og vi må fortsette
å bygge. Det snakkes om gigant-
prosjekt, men en må se dette i et
40-års perspektiv. Vi ønsker å gi
muligheten til våre barn, barne-
barn og andre, sa Arne Thomas-
sen.

Bjørn Lundberg som opplyste
at han sitter i byutviklingskomi-
teen i Oslo kommune (for Ap)
var opptatt av legge vekt på hvil-
ken fase man er i.

– Dette er en overordnet plan
for et område. Dersom den blir
vedtatt lager man reguleringsla-
ner for ulike områder. Det blir

neste fase.
Avslutningsvis fikk beva-

ringsaktivist Erling Okkenhaug
slippe til med et kort foredrag
der han blant annet brukte ut-
byggingsprosjekter i andre kom-
muner som eksempler til
sammenligning i Flørenessa-
ken.

FULL SAL: Ekstra stoler måtte hentes inn i bystyresalen da det var åpent møte om Flørenesutbygging.
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eiendom i Langedal.

Sundt repliserte at han umu-
lig kan se at utbyggingen er for
Lillesands befolkning.

– Vi vet at vi må bygge x antall
boliger. I fjor hadde vi en vekst
på 1,4 prosent, og vi må fortsette
å bygge. Det snakkes om gigant-
prosjekt, men en må se dette i et
40-års perspektiv. Vi ønsker å gi
muligheten til våre barn, barne-
barn og andre, sa Arne Thomas-
sen.

Bjørn Lundberg som opplyste
at han sitter i byutviklingskomi-
teen i Oslo kommune (for Ap)
var opptatt av legge vekt på hvil-
ken fase man er i.

– Dette er en overordnet plan
for et område. Dersom den blir
vedtatt lager man reguleringsla-
ner for ulike områder. Det blir

neste fase.
Avslutningsvis fikk beva-

ringsaktivist Erling Okkenhaug
slippe til med et kort foredrag
der han blant annet brukte ut-
byggingsprosjekter i andre kom-
muner som eksempler til
sammenligning i Flørenessa-
ken.

FULL SAL: Ekstra stoler måtte hentes inn i bystyresalen da det var åpent møte om Flørenesutbygging.




