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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 2009:
Innenlands: 1/1 år kr 825,- 1/2 år kr 440,-

Norden: 1/1 år kr 1180,- 1/2 år kr 640,-

Europa (A): 1/1 år kr 1246,- 1/2 år kr 710,-

Utenfor: 1/1 år kr 1359,- 1/2 år kr 742,-

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
Torolf E. Kroglund, journalist
direkte: 37 26 95 07   mobil: 907 27 124
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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Lillesand Idrettslag hadde en vellykket jubi-
leumsfeiring i helgen med arrangementer for
de minste i Møglestuhallen og en verdig jubi-
leumsfest på Beddingen lørdag kveld. Vellyk-
ket ble også søndagens kulturfest i eTeateret.

Høydepunktet under LILs fest var utnev-
nelsen av fem nye æresmedlemmer i den tradi-
sjonsrike klubben. Eli Bentsen, Johann Olav
Fossli, Kåre Michaelsen, Tove Michaelsen og
Jørgen G. Bakkemoen har alle det til felles at
de gjennom årtier har lagt ned et usedvanlig
arbeid for idrettslaget, og en annen fellesnev-
ner er at de tidligere har mottatt Lillesand
kommunes kulturpris for en innsats langt ut
over det vanlige. Utnevnelsen av de fem ble
møtt med stående applaus blant idrettslagets
trofaste støtter, og det er ikke vanskelig å væ-
re enig i at LILs styre traff blink med sine ut-
nevnelser, på samme måte som Lillesand kom-
mune tidligere har gjort det gjennom tideling
av kommunens kulturpris.

Også i år har Lillesand kommune funnet en
verdig og velfortjent kulturprisvinner. Til
tross for at kommunen har et rikt og godt kul-
turliv, var årets jury ikke i tvil om hvem som
skulle ha den gjeve kulturprisen. Jørgen Or-
ding mottok prisen i eTeateret søndag. Også
han har lagt ned en stor innsats over lang tid
for et prosjekt han virkelig brenner for og som
hele bygda nyter godt av. Ja, det er flere enn
bare høvdingene som setter pris på det arbei-
det som er gjort for bevaring og utvikling av
Isefjær Mølle og Kornbrekke sag, samt hans
innsats for museet på Vesterhus og skolen i
Gamle Hellesund. Ording har sørget for at vi
tar vare på historien og områdene rundt disse
perlene, samt formidle kunnskap om dette til
sambygdinger og andre. Han har lagt ned et
formidabelt arbeid i det lokale historielaget
gjennom flere år og har vært en trofast bidrag-
syter til lagets småskrift-serie.

Den kommunale kulturprisen er en anerkjen-
nelse som viser at den innsatsen som er lagt
ned blir verdsatt også av det offentlige. Det er
en hyggelig gest i en kommune, hvor økonomi-
en gjennom mange år har lagt en begrensning
på hvor mye kommunen har kunnet støtte det
frivillige kulturlivet. Dette har riktignok
bedret seg noe de siste årene, men Lillesand
ligger fortsatt noe bak andre kommuner når
det gjelder støtte til kultur og idrettsaktivite-
ter i frivillig regi. Desto viktigere blir da inn-
satsen til ildsjelene som bærer det lokale for-
eningslivet.

Det er hyggelig at vi en gang i året kan mar-
kere det arbeidet som legges ned og vise at vi
virkelig setter pris på dette.

Vi gratulerer både idrettslagets æresmedlem-
mer og årets kulturprisvinner med velfortjent
heder.

Ildsjelenes helg
● Lillesand kommune er inne i en
opprivende diskusjon om overskri-
delser på byggekostnadene for ny
ungdomsskole. Et prosjekt som forår-
saket innføring av eiendomsskatt på
boliger og hytter.

Samtidig har man brukt ressurser
på å planlegge et gigantisk byggepro-
sjekt på Flørenes! Torstein Bore etter-
lyser i Lillesands-Posten 20. novem-
ber økonomisk kompetanse i kommu-
nen. Tore Bentzen nevner i samme
nummer blant annet de konsekvenser
dette gigantprosjektet kan få for den
kommunaløkonomiske bærekraft.

Rådmann Jan Henning Winde-
gaard og økonomisjef Gro Anita Trø-
an stod i Lillesands-Posten 17. novem-
ber fram og redegjorde for den økono-
miske situasjonen i kommunen.
Gjeldsgraden er høy allerede. Råd-
mannen og økonomisjefen ønsker å
profesjonalisere kommunen. Og det
er bra. I dag preges Lillesands-Posten
av klager i byggesaker og politiske
vedtak som skaper uvilje hos innbyg-
gere.

Lillesand kommune har nå behov
for en konsolideringsperiode der ikke
bare administrasjonen blir profesjo-
nalisert, men der politikere også læ-
rer seg profesjonell langtidsplanleg-
ging utover 4-årsperioden.

Administrasjonen må ha profesjo-
nell prosjektkompetanse til å
gjennomføre prosjekter i kommu-
nens regi og til å engasjere eksterne
konsulentfirmaer og entreprenører
og vurdere deres arbeid. Rådmannen

og økonomisjefen fremhevet de lang-
siktige utfordringer kommunen står
overfor. Og dette er før et eventuelt
vedtak om gigantprosjektet! 

Politikerne burde for lengst ha lagt
Flørenes-planene på is. Penger og ar-
beidskapasitet må brukes til det nød-

vendigste! Nå må Lillesand kommu-
nes økonomi konsolideres. Først når
dette er gjort og kommunen har en
økonomi som kan tåle en ny ned-
gangskonjunktur, kan man tenke på
ytterligere ekspansjon.

Jan G. Langfeld

Legg Flørenes-planene på is

● Eyvind C. Krogh synes det er beklage-
lig at jeg latterliggjør den sitat:» Økende
og strenge bevarings og anti- inngreps
politikken som føres» sitat slutt.

At jeg skulle komme som en røst fra
folkedypet. Hans mening om det. Hva
jeg ikke angriper er fornuftig forvalt-
ning som etablering av Skjærgård-
sparken eller at man ikke ønsker nye
uberørte områder nedbygget. Det jeg
derimot reagerer meget sterkt på er
den tilsynelatende misunnelsesbaser-
te politikk som føres. Som når :
● Grunneiere ikke får restaurere sjø
boder eller brygger som har vært i
privat eie og bruk i årtier.
● Ikke får gjenreise bygningsmasse
ødelagt av dårlig vær.
● Når næringsrettet virksomhet blir
hindret selv om man ikke engang
marginalt kan si at de berører all-
mennheten.
● Når LNF områder etableres så kri-
tikkløst at bygging av bolig til neste
generasjon ikke tillates selv om tomt
er utenfor 100 meters beltet og i udyr-
ket mark.

● Når Planutvalgets leder på lovløst
grunnlag nekter fradeling / overfør-
sel av sjø bod til tilstøtende eiendom
av «Vernehensyn» og påfører eiere
store ekstrakostnader
● Når en ikke folkevalgt vararepre-
sentant til Planutvalget på lovløst
grunnlag klager inn en mobil enhet
for salg av iskrem på et jorde.
● Når kommunen kan legge ut avlø-
pet fra et ikke-fungerende kloakk ren-
seanlegg, mens lokal grunneier ikke
kan gjøre det samme fra et mini an-
legg som beviselig fungerer – dette
med henvisning til strandsoneforvalt-
ningen.
● Når man hindrer bygging i områ-
der regulert til samme formålet – det
være seg sjø boder i Kjøpmannsvik el-
ler bolighus i Brekkestø.

De «Nasjonale Retningslinjer» re-
presenterer en innføring av et retts-
løst forvaltningsregime .Lokalpoliti-
kere med en misunnelse vel så strut-
tende som EGO’ene, kan storme frem
som fra det virkelig avindsyke folke-
dyp og hoppe bukk over alt det retts-

vern som ellers karakteriserer et sivi-
lisert samfunn.

Dette handler ikke om nedbygging
av natur - de aller fleste av oss ønsker
at der skal det fares varsomt.

Dette står om retten til å gjøre hva
man vil i sin egen seng i sin egen sjø
bod - uten at verken lensmann eller
overivrige lokalpolitikere har noe
med det å gjøre. Et gammelt kinesisk
ordtak sier det er farlig å stikke nesen
for langt opp bak på naboen – en kan
miste pusten og dø av det. I så måte er
det mange 

både i lokalpolitikk og forvaltning
som lever farlig.

PS. Nå er Strandsonen på sitt fines-
te – vi som bor her ute har den helt for
oss selv – ja selv lokalpolitikere synes
vel det er for surt og kaldt.

Bopliktforkjemperne står jo bare
på barrikadene her ute om sommeren
– verneplikten kan de ikke ha avtjent
– der lærte vi jo om «Dovre Makko
Bukse Under Vinter Lang» eller hva? 

Paul V. Werring

Om røsten fra folkedypet som latterliggjør 
bevaringspolitikken i Strandsonen

Hvem fortjener en juleglede
Kjenner du noen som fortjener en blomst? 
En ildsjel, en hjelpsom nabo, eller kollega 
- eller en helt spesiell venn?
Før jul vil Lillesands-Posten dele ut julegleder 
til noen du mener fortjener det.

Fyll ut kupongen og send inn ditt forslag til:

Denne personen fortjener en juleglede

Navn: ......................................................................................................

Adresse: ................................................. Tlf. dagtid: .............................

Kort begrunnelse: ....................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................

Sendt inn av: ........................................................

Postboks 143 -  4792 Lillesand
epost: redaksjon@lp.no

Julegleden er levert av

Lillesands-Posten fører
videre de siste årenes
tradisjon med å dele ut
julegleder til personer
som leserne mener for-
tjener en slik oppmun-
tring. Elisabeth Rams-
berg Larsen etterlyser
tips på gode kandidater.
● Derfor inviterer avisen nå til
å sende inn en kort begrunnelse
på kupongen nedenfor om den
eller de som kan være kandida-
ter til de syv julegledene som
skal deles ut i tiden frem mot
julaften.

I hver utgivelse i denne perio-
den vil avisenes journalist pre-
sentere mottakerne med fokus
på denne begrunnelsen. Det kan
være en kjempesnill bestemor,
en flink ungdom, fotballagets
flittige trener eller rett og slett
noen som fortjener en blom-
strende glede akkurat nå.

Den første julegleden vil bli
overrakt og omtalt i førstkom-
mende tirsdagsutgave (1. de-
sember). I alt skal det deles ut
syv julegleder i årets førjulstid.

Det er som sagt opp til leserne
å foreslå hvem som skal motta
den flotte julegleden som er le-
vert av Bo grønt E18 Hagesenter.
– Vi er avhengig av lesernes
hjelp. Det kan være den hjelp-
somme naboen, den gode ven-
nen, den iherdige ildsjelen eller
hverdagshelten i Lillesand, Hø-
våg eller Birkenes. Gi oss tips,
oppfordrer Elisabeth Ramsberg
Larsen som har ansvaret for å
spre julegleder i førjulstiden.
Hun er ansatt som vikar i Lille-
sands-Posten i tre måneder i for-
bindelse med permisjon og feri-
eavvikling og har allerede hatt
flere saker på trykk i avisen.

Du kan enten bruke kupong-
en i avisen, eller så kan du sende
epost til elra@lp.no BLOMSTRER: Syv tirsdager og fredager frem mot jul vil Elisabeth Ramsberg Larsen dele ut en juleglede til verdige kandidater.

Gi en glede til jul

❞
Vi er avhengig av
lesernes hjelp




