
I morgen setter Ruth
Vagle fokus på kost-
hold og livsglede når
Embla inviterer til
foredrag på Hotel 
Norge.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● «Sukker - den nye folkefien-
den?» er tittelen på Ruth Va-
gles foredrag.

– Jeg skal snakke om kost-
hold og livsglede, og mye vil
handle om hvor farlig sukker

er, sier Ruth Vagle, som er sy-
kelpleier med videreutdan-
ning innen kosthold og helse.
Hun har også holdt flere kost-
holdskurs ved treningssente-
ret Trend Trim.

– Det er også en sentral del
av jobben min på Avigo å ha fo-
kus på kosthold og helse, for-
teller Vagle.

Ruth Vagle vil gjøre sitt bud-
skap til en personlig henven-
delse til de som møter opp på
Hotel Norge i morgen etter-
middag. Hun sier det er et
langt lerret å bleke, men ved å
gi kunnskap og inspirasjon
har hun tro på forandringer
hos folk flest.

– Vi ser problemene med
overvekt i den vestlige verden
og hvor dyrt det er for samfun-
net vårt. Når jeg begynner å

snakke om dette teamet kom-
mer jeg fort inn på livskvalitet
og hva det betyr for den enkel-
te. Det er en holdningsbit i det-
te, sier Ruth Vagle.

Foredragsholderen forteller
at hun har truffet en del men-
nesker som har tatt konse-
kvensen av det hun snakker
om. Et eksempel er personer
som har kuttet ut sukker og
dermed har kunnet slutte med
diabetes-medisiner.

– Mange får et nytt liv, og vi
skal ta vare på disse histori-
ene. For meg er det viktig at
jeg ikke skal være ekstrem. Da
vil ikke det jeg forteller ha no-
en effekt. Ikke alle tenker slik
jeg gjør, og jeg vil møte folk
der de er, sier Ruth Vagle som
selvfølgelig åpner for spørs-
mål fra salen.

DET FARLIGE SUKKERET: Ruth Vagle skal snakke om kosthold og livs-
glede på Hotel Norge lørdag.

Setter fokus på kosthold og livsglede 
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MENINGER:

● Else «Sprossa» Rønnevig
svarer meg med en avvisning
som bare bekrefter hennes dil-
letanteri.

Moderne malinger på alkyd-
olje-basis har sikret at enorme
landbruksarealer ikke brukes
til linfrøproduksjon for å mette
verdens malingsbehov, men
heller nyttes til matproduk-
sjon.

Ja, den tyske industrigigan-
ten I.G.Farben utviklet alkydol-

jen under krigen, de utviklet og
produksjon av bensin fra kull
og ikke minst utviklet de synte-
tisk gummi som neoprene og ni-
tril. Denne utviklingen skjedde
i fangeleire. Et annet navn på
nitrilgummi er faktisk «BUNA-
N», oppkalt etter I.G.Farben fa-
brikken Buna som lå i tilknyt-
ning til Auschwitz.

Enten vi liker det eller ikke,
har krig vært drivkraften bak
produktutviklingen av en lang

rekke varer vi er blitt helt av-
hengige av. Hvis man ikke kan
skille mellom produkt og pro-
duktutviklere, bør man melde
seg ut av debatten. Skal vi følge
Else Rønnevig’s resonnement,
kan vi glemme produkter som
gummistøvler -, bil -, sykkel og
trillebår-hjul.

Naturgummi, som er svært
arealkrevende å produsere,
dekker i dag en forsvinnende
liten del av forbruket. Typisk

er 5% naturgummi i et vanlig
bildekk.

All denne teknologiutvik-
ling skal kastes på båten fordi
Hitler og tysk rustningsindus-
tri startet denne produktutvik-
lingen. Nei Else Rønnevig, vil
du tilbake til før-industriell
tid, får det bli din sak. Ikke
prøv å trekke oss andre med.

Hva heller ikke Else Rønne-
vig nevner, er hennes egen rol-
leblanding. Hvordan kan hun

slå seg på sitt bryst med titte-
len «Statsstipendiat» for å få
kommunen til å velge linolje-
maling fremfor alkydolje ma-
ling, når hun selv represente-
rer produsenten og derved tje-
ner penger på salget av linolje-
malingen.

Else Rønnevig’s argumenta-
sjon og/eller markedsføring
oser ikke akkurat av ryddig-
het.

Paul V. Werring

Hva med litt ryddighet, «Sprossa»?

● Allgrønn Omgivelser har i
over 20 år arbeidet for å skape
bevissthet om stedsutvikling og
livskvalitet i norske byer og tett-
steder. Vi mener at de gigantiske
utbyggingsplanene i Lillesand
er av betydelig nasjonal interes-
se. Både som et interessant for-
bilde for tilsvarende prosesser
ellers i landet og fordi de berø-
rer så mange fler enn noen få lo-
kale aktører eller spekulanter.

Det er høy temperatur i debat-
ten om forslaget for monsterut-
bygging av Fløreneshalvøya i
Lillesand. Jeg var til stede på
«rabaldermøtet» 22. juli i som-
mer der jeg i mitt foredrag prøv-
de å dele min erfaring fra tilsva-
rende utfordringer ellers i lan-
det.(For folk som ikke tok på al-
vor oppfordringene om å forlate
møtet.) Jeg har til gode å opple-
ve en så dramatisk meningsut-
veksling i en utbyggingssak.
Nettopp det gjør Lillesand til et
forbilde på nasjonalt nivå. Folk i
byen bryr seg! Vi har samlet
avisinnlegg og artikler og lagt
lenke til høringsuttalelser m.m.
på Allgrønns nettsider for å do-
kumentere dette. Byer som det
er lett å sammenligne med, Ri-
sør og Kragerø, har også sine ut-
byggingskonflikter, Holmen og
Flisvika i Risør og Kirkebukta i
Kragerø. Disse sørlandsbyene er
også sårbare og hadde fortjent
samme engasjement og reflek-
tert drøfting som dere viser i Lil-
lesand. Aggresjonsnivået skyl-
des nok at man i for liten grad
har tatt befolkningen med på
råd i en programmering av plan-
arbeidet. Jeg har i den anled-
ning noen spørsmål til Lille-
sands politikere:

Har befolkningen vært
trukket inn i tilstrekkelig
grad?

– Har man i tilstrekkelig grad
før planarbeidet ble iverksatt
åpent og grundig drøftet med be-
folkningen: «Hva trenger Lille-
sand?», «Hva tåler Lillesand?»
og «Hva vil vi med Lillesand?» 

– Har man i tilstrekkelig grad
tatt hensyn til at folk flest kvier
seg for å fronte synspunkter i
slike kontroversielle lokale ut-
byggingssaker og således invi-
tert til fri meningsutveksling
om forutsetningen for planleg-
gingen som tar hensyn til slik
frykt? 

Småbyens problem, habi-
litet og særinteresser.

– Hvordan sikrer Lillesand
kommune at en fremtidig utvik-
ling blir basert på en bred regio-
nal helhetstenkning, og ikke
bare blir en arena for noen få ak-
tører og politikere med mulig
uavklarte særinteresser eller
bindinger, som for eksempel i
reguleringsforslaget for Flø-
renes?

Er man forberedt på utbyg-
geres væremåte og praksis?

– Hvordan vil Lillesand kom-
mune lovmessig sikre regule-
ringsbestemmelser i en utbyg-
ging av slike dimensjoner? Ut-
byggere skal holde seg til de kva-
liteter de har lovet. Av erfaring
ser vi at viktige kvalitetsele-
menter som er blitt solgt inn i
starten blir underslått etter
hvert som man enten kan skylde
på dårlig økonomi i prosjektet,
endrede forutsetninger eller at
man selger  til nye aktører.

Hvordan vil man bevare
den regionale karakteren?

– Hvordan vil Lillesand kom-
mune sikre og opprettholde va-
riasjon og ulikhet basert på tid-
ligere generasjoners påvirking-
er som kvalitet ved nye utbyg-
ginger i hele kommunen?

Erling Okkenhaug, 
Leder Allgrønn

OM FLØRENES: Erling Okkenhaug leder Allgrønn. 

Lillesands motstand 
som forbilde ● Jeg viser til de avisinnlegg

som har versert mellom Halvor
Rismyhr (bystyrerepresentant
og medlem av Lillesand Seilfor-
ening) og Carl Jon Hansen (le-
der av Idrettsrådet, mange års
styremedlem i LILs hovedstyre
og nå styremedlem i friidretts-
gruppen) angående bruken av
Holtahallen. Saken er også
blitt tatt opp som et spørsmål i
bystyre.

Som leder i LIL har jeg føl-
gende kommentarer til saken.
● Uansett hva bystyrets inten-
sjon har vært med Holtahallen,
er ikke dette blitt viderefor-
midlet til Idrettsrådet. Dette er
neppe Idrettsrådets feil. Og det
er ikke rådets oppgave å plukke
opp diskusjoner og betrakt-
ninger gjort fra bystyrets taler-
stol.
● Jeg har ikke sett den endeli-
ge fordelingen enda, men det er
ikke snakk om at Seilforening-
en ikke skal få halltid. Det får
de. Spørsmålet gjelder heller
hvilken hall/gymsal Seilfor-
eningen skal trene i. Og da må

man se på den aktivitet man
har tenkt å utøve i forhold til
deres behov for halltype.
● Så vidt jeg har forstått er det
ingen som har søkt om plass
som ikke har fått tildelt tid i en
hall/gymsal. Dvs alle har fått
tildelt tid.
● Når det gjelder samspillet
mellom kommunen, Idrettsrå-
det og de forskjellige forening-
ene/lagene i kommunen, kan
det være konstruktivt med en
debatt rundt rutiner, retnings-
linjer og aktivitetsnivå.

● Her mener jeg det tilligger
kommunen å lage gode rutiner
opp mot Idrettsrådet da det er
kommunen som har siste ordet
og skal bruke Idrettsrådet som
en høringsinstans for å komme
frem til et godt resultat.

Jeg kjenner Carl Jon som en
mann med integritet som har
arbeidet frivillig i idretten i Lil-
lesand i 35 år. Det er ingen
grunn til å trekke hans motiver
eller integritet i tvil som leder
av Idrettsrådet. Det samme
gjelder Halvor Rismyhr som
har i flere år vært en primus
motor i Seilforeningen og del-
tar aktivt i politikken på friti-
den.

Det kan være sunt å ta en of-
fentlig debatt rundt saker man
vil sette et sterkere søkelys på.
Det føler jeg nå er gjort, og jeg
håper vi kan arbeide sammen
for å få på plass gode rutiner
når det gjelder idrettslags kon-
takt opp mot kommunen og fel-
les fordelinger av halltider.

Einar Holmer-Hoven 
Leder LIL

OM TRENINGSTID: Einar Hol-
mer-Hoven kommenterer debat-
ten som Halvor Rismyhr (tv) dro
igang. 

Debatten om treningstid

● Jeg registrer at redaktøren i
Lillesands-Posten etterlyser
seilforeningens rolle i saken
som verserer om fordeling av
halltid i den nye Holtahallen.

I den anledning vil jeg derfor
få opplyse om at Halvor Ris-
myhr i denne sammenheng
opptrer som folkevalgt politi-
ker og at saken heller ikke er
diskutert i styret i foreningen.
Dessuten, Rismyhr er forøvrig
IKKE styremedlem i LSF, noe
som Carl Jon Hansen feilaktig
skriver.

Halvor er leder i jollegruppa
og jeg tror jeg våger påstanden,
den beste gjennom foreningens
125-årige historie.

Samtidig vil jeg beklage at det
legges opp til konflikt mellom
foreningene, noe vi absolutt ik-
ke ønsker. Mange av oss, inklu-
dert Halvor er medlemmer av
LIL (selv sitter jeg i håndball-
styret) og setter stor pris på den
store aktiviteten og det viktige
arbeidet idrettslaget gjør.

Som leder i LSF er jeg med-
lem i idrettsrådet og har ikke
vært på noen møter der forde-
ling av halltid er diskutert.
Samtidig vil jeg opplyse om at
jeg ble oppringt for noen uker
siden av leder i LIL med spørs-
mål om fordeling av halltid. Ser
jo i ettertid at dette kanskje var
noe merkelig?

Lillesand Seilforening består
av tre hovedgrupper, nemlig
jollegruppe, havseilere og Sal-
tholmen. Ved å få to timers tre-
ningstid i uka gjennom vinte-
ren vil vi alle lettere kunne hol-
de interessen og kameratska-
pet oppe og ikke minst sørge for
mere samhold mellom grup-
pene. Det hadde derfor vært
flott om vi kunne få tildelt dis-
se timene i den nye hallen, noe
som kanskje ikke er urimelig
sett i forhold til vår størrelse på
over 270 medlemmer?

Thor Bylund
Leder Lillesand Seilforening

Seilforeningen og Holtahallen

● I sitt innlegg i Lillesands-
Posten 21/9 gir Rismyhr oss et
skole-eksempel på hvordan
man tar mannen og ikke bal-
len. Du har tydeligvis funnet ut
at undertegnede er den store
«syndebukken» og kommer
med så mye usakligheter og
usannheter at de ikke er verd å
besvare – de faller på sin egen
urimelighet. Enkelte fakta må
du likevel tåle å høre.

Det er 30 timer med trenings-
tid til fordeling i hver
gymsal/idrettshall pr. uke – 6
timer fra kl. 16 til 22 i 5 dager.

Med den nye hallen fikk vi 30
«nye» timer til fordeling – men
da gymsalen på LUS ikke leng-
er kan brukes, forsvinner 30 ti-
mer. Det er altså det samme an-
tall timer som skal fordeles for
kommende innendørssesong
som for fjorårets sesong. For-
skjellen er at vi nå har et bety-
delig større areal til disposi-
sjon i den nye hallen.

Du sier videre at det har vært
umulig å bruke idrettens kana-
ler! For noe sludder! Faktum er
at jeg ikke har fått en eneste
henvendelse fra medlemsla-

gene i Lillesand Idrettsråd. Jeg
har ikke fått noen henvendelse
fra Lillesand Seilforening, og
dette tolker jeg som om at Lille-
sand Seilforening ikke har inn-
vendinger mot den tildelte tre-
ningstid som foreningen har
fått i gymsalen på Borkedalen
skole.

Med dette avsluttes avisde-
batten fra min side.

Carl Jon Hansen
Leder Lillesand Idrettsråd   

Du tar mannen og ikke ballen, Rismyhr!

I morgen er det åpen
dag på brannstasjo-
nen. Her blir det kon-
kurranser både for
barn og voksne, og det
blir også mulighet for
en rundtur i byen med
brannbilen.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Denne uka er brannvernu-
ka, og i Lillesand holder
brannstasjonen åpent i mor-
gen formiddag.

– Det blir konkurranser for
hele familien med innlevering
av svar, og også en konkurran-
se med spørsmål rettet mot de
voksne der man kan vinne sik-
kerhetsutstyr. Og så deler vi
ut røde brannverncaps, sier
Bjørnar Olsen, assurandør
hos Olsen Assuranse - If.

Olsen understreker hvor
viktig det er å ha fokus på
brannsikkerhet og oppfordrer
alle til å ha brannøvelser i
hjemmet. Barna har brannø-
velser i barnehage og på skole,
og mange voksne har brannø-
velser på arbeidsplassen.

– Få ungene til å hjelpe til og
trekke det de har lært i barne-
hagen eller på skolen inn
hjemme. Det er også viktig å
tenke igjennom hva en skal
gjøre hvis det begynner å
brenne hjemme. Unger har
lett for å gjemme seg når dette
skjer, så det er viktig at alle
vet hva de skal gjøre. Avtal en
møteplass ute, sier Bjørnar
Olsen.

Olsen minner også om byt-
ting av batteri på røykvars-
lere.

– Dette slurves det med. En
bør skifte batteri en gang i
året. Når brannslokkingsap-
paratene er åtte-ti år gamle, er

det på tide at de byttes ut. Et
tips kan jo være at en kan øn-
ske seg nye røykvarslere eller
brannslokkingsapparat til jul
eller bursdag.

De siste årene har det vært
en forsiktig nedgang i antall
boligbranner, men en uhygge-

lig økning i antall omkomne i
branner. Åpen dag på brann-
stasjonen er en god anledning
til å nå ut med et viktig brann-
forebyggende budskap nå når
vi går inn i den tida på året da
antall boligbranner vanligvis
øker.

– Det er bevisstheten rundt
dette som er viktig, minner
Bjørnar Olsen om og oppfor-
drer alle til å komme innom
brannstasjonen på lørdag.

Brannvernuka arrangeres
av Norsk brannvernforening,
Direktoratet for samfunnssik-

kerhet og beredksap, If Skade-
forsikring og brannvesenet. I
Lillesand er det KBR-Lille-
sand Brannvesen som står for
gjennomføringen av åpen dag.

TA TUREN: Bli med på åpen dag på brannstasjonen! Oppfordringen kommer fra Leif Magne Andersen, Kristoffer Thomassen og Bjørnar Olsen.

Brannstasjonen åpner dørene

Lillesand - Høvåg
Birkenes

Inneh.: Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal

Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Conradi
Begravelsesbyrå

† Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse ved vår alles kjære Marry Olaug
Hannås sin bortang. En spesiell takk til personalet ved
Kvales Minne for god og omsorgsfull pleie.

Familien
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