
Kommentarer til utbyg-
gingsplanene for Flø-
renes strømmer på. Pri-
vatpersoner, foreninger
og jaktlag har mange
kritiske innvendinger
til forslaget til kommu-
nedelplan som er ute på
høring.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Frode Rikstad har sendt inn
merknader til Flørenesplanen
på vegne av seg selv og sin mor,
Karen Rikstad, som er grunnei-
er og oppvokst på gård i Flø-
renes.

– Vi er, ikke minst på vegne av
den oppvoksende generasjon,
veldig uenig i det foreliggende
forslag til kommunedelplan for
halvøya. Spesielt de omfattende
byggeplaner på Kvivigodden og
Mien (feltene A, B og C) vil full-
stendig utplanere og rasere det-
te vakre og uberørte landskapet.
Områdets verdi som tur- og re-
kreasjonsområde vil forsvinne,
skriver Rikstad, som også er
svært skeptisk til brudd på na-
sjonale retningslinjer ved byg-
ging i strandsonen.

Rikstad peker videre på at
miljøkonsekvensene i form av

biltrafikk og annen transport
vil være store. I likhet med ATP-
utvalget og planavdelingen i Lil-
lesand kommune, tar Rikstad
også til orde for utbygging på
Sangereid.

– Vi håper virkelig at politi-
kerne nå tar seg tid til å regis-
trere befolkningens negative re-
aksjoner på disse planene, slik
at man kan snu i tide, heter det i
innspillet.

Karen Rikstad har i likhet
med flere grunneiere ikke blitt
varslet om at planen er lagt ut til
offentlig ettersyn, og det bes om
en forklaring på denne for-
skjellsbehandling mellom grun-
neiere.

Ta hensyn
Naturvernforbundet i Lillesand
med leder Jorunn Årstøl Stål-
sett mener det må være mulig å
kombinere bygging og vern av
unik natur. I følge naturvernfor-
bundet må naturkvalitetene
opphøyes til å bli en verdi i ut-
byggingsområdet, og ikke være
et stengsel. Det pekes på viktige
områder som må tas vare på:
Langedalstjønna som blant an-
net brukes til bading, fiske, gril-
ling og tur, Åbålvika som er den
mest artsrike vika i Lillesand
kommune, «Hundreårsskogen»
i Kråkevika som er eikeskog et-
ter seilskutetida og Flørestei-
nen som er et tur-toppunkt med

cirka 2.500 turgåere i året. Na-
turvernforbundet vil også at
etablerte turstier i hele området
vernes og rustes opp.

– Naturvernforbundet i Lille-
sand krever at utbyggerne tar
hensyn til disse og flere natur-
kvaliteter, ellers mister området
sin verdi, skriver Årstøl Stålsett
på vegne av forbundet.

Flørenes og Grunnesund Vel-
forening har sendt en detaljert
høringsuttalelse der velet går
kraftig imot de foreliggende pla-
nene for Flørenes. Velet består
av 13 fastboende og 15 hytteei-
ere. I uttalelsen går velet inn på
det fremtidige behovet for boli-
ger i Lillesand kommune.

– Det er for tiden planlagt el-
ler regulert cirka 400 fremtidige
boliger i Lillesand. Denne reser-
ven dekker følgelig boligbeho-
vet de nærmeste 5-7 år inkludert
en viss reserve. Det er videre po-
litisk enighet om at det viktigste
arelstrategiske grep i kommu-
nen er fortetting i sentrum, som
må komme først i forhold til pri-
mærmålet om å styrke sentrum.
I Lillesand tettsted, Stansefa-
brikken, Gitmark, Brusfabrik-
ken med videre finnes ytterli-
gere en boligreserve på 4-500 bo-
liger. Dette vil følgelig dekke bo-
ligbehovet de på følgende 6-8 år,
heter det i merknadene der det
også vises til ATP-utvalgets kon-
klusjon om at utbygging på
Sangereid er det klart beste al-
ternativet for boligbebyggelse.

Kompromiss
Velet lister opp følgende syv
punkter som hovedinnvending
mot kommunedelplanen for Flø-
renes: 1. Rasering av et av Lille-
sands beste og mest benyttede
tur- og rekreasjonsområder her-
under et omfattende turstinett.
2. Forslaget innebærer et
skremmende brudd på nasjona-
le retningslinjer for bygging i
strandsonen, trolig landets mest
omfattende brudd på disse be-
stemmelsene. 3. Planen innebæ-
rer meget store naturinngrep og
omfattende silhuettvirkninger.
4. Svært miljøfiendtlige trans-
portløsninger. Området ligger
utenfor kollektivaksen og en
egen lokal kollektivtransport

må etableres. Hovedtransport-
midlet vil bli bil. 5. Det legges
opp til ekspropriasjon av en rek-
ke fritidseiendommer. Ekspro-
priasjon (eller innløsning) til
boligformål er et høyst uvanlig
virkemiddel for dette formål.
Normalt er slike tvangsmidler
forbeholdt offentlig infrastruk-
turbehov som vei, bane eller
havner. 6. Økonomien i prosjek-
tet er meget tvilsom. Dersom
prosjektet i perioder skulle stop-
pe av økonomiske årsaker, vil
kommunen bli presset til å inn-
gå konsesjoner og kompromis-
ser i forhold til planforslaget
som er nødvendig av prosjekt-
økonomiske årsaker, men som
vesentlig vil kunne forverre
prosjektet fra allmennhetens
synsvinkel. 7. Boligprisene må
bli meget høye. Rambøll forut-
satte i sitt regnestykke boligpri-
ser som ligger 15-30 prosent høy-
ere enn dagens boligpriser i Lil-
lesand. Dette var ingen mar-
kedsvurdering fra Rambølls si-
de, men en dokumentasjon på at
prisnivået må være høyt for at
prosjektet skal kunne realise-
res.

– Dersom et kompromiss skal
kunne tenkes, må det være felt G
(ved Langedalstjønna red.
anm.). Med sine 300 boliger vil
dette være kommunens største
boligfelt gjennom tidene og der-
med forsvare de store investe-
ringene i prosjektutredning
som er foretatt, skriver styret i
Flørenes og Grunnesund Velfor-
ening, som videre mener det bør
være realistisk med en begren-
set boligbygging basert på den
eksisterende infrastruktur
langs veiene mot Flørenes og
Dyvik.

L.O. Abrahamsen som bor i
Langedal sier nei til planene for-
di det medfører en rasering av
Lillesands grønne friområder. I
sitt innspill peker han på at det-
te er det eneste området som lig-
ger så pass nærme bykjernen og
som benyttes mye av turgåere
og joggere.

– Den dagen det er sprengt til
ny vei er det for sent å stoppe
fremrykkingen. Hva hadde vel
Oslo vært uten Nordmarka? Vi
har jo ledig tomtekapasitet i

Sangereid-bakken med flere.
Hvorfor ikke benytte den? spør
Abrahamsen.

John Gustav Johansen vil
som bevegelseshemmet støtte
motstanderne av Flørenesut-
bygginga. Han peker på den ro
og fred man finner allerede når
en kommer til  Ålebekk.

– Et viktig argument er også
at området er sentrumsnært og
at naturen der er nokså uberørt,
og ligger åpent for alle. Det er ik-
ke mange av det slaget i Lille-
sands nærhet, en trenger heller
ikke kostbar tilrettelegging her,
veiene og stiene ligger jo klart
til bruk, skriver Johansen.

Trekkruter
Cathrine Bore som er eier av
gnr. 42/ bnr. 131 ved Tingsaker-
fjorden, peker på at «Hitlerten-
nene» som ligger ved eiendom-
men innerst i Tingsakerfjorden
er av stor historisk verdi. De er
urørte siden krigens dager og de
eneste som er igjen i Tingsaker-
fjorden. Bore mener disse øde-
legges ved en eventuell omleg-
ging til friområde.

Einar Blix, jaktleder for Hel-
dal og Flørenes Jaktlag ber om
at det tas hensyn til hjorteviltets
trekkruter som går over Fløre-
neshalvøya. I følge Blix trekker
viltet i to retninger. Den ene er
fra kysten og inn i landet, mens
den andre aksen er langs kysten
over øyene. Etter at nye E18 ble
bygd, er trekkruten inn i landet
fysisk stengt.

– Dette medfører at viltet nå
kun kan trekke langs kysten.
Det at hjortevilt trekker ligger
naturlig i dens instinkter. Noe
man kan se på trekkruter som
blir benyttet i generasjoner. Blir
Flørenesplanen realisert i dens
planlagte enorme omfang, vil
dette bety store problemer for
nettopp trekkrutene til hjorte-
viltet. Det siste og eksisterende
trekket vil bli helt stengt. Konse-
kvensene for dette kan bli fatale.
Påkjørsler, vilt som roter seg
inn i bebyggelse, elg som forvil-
ler seg til havs. Dette er kjente
momenter fra andre steder i lan-
det hvor viltet ikke blir tatt nok
hensyn til, skriver jaktlaget for
Heldal og Flørenes.
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SKOG: Raset tok med seg et betydelig antall trær, som det også må ryd-
des opp i.

16 måneder etter at
gang- og sykkelstien
langs daværende E18-
trasé ved krysset inn til
Glamsland raste ut
under etablering av ny
gang- og sykkelsti, er
rastedet fortsatt ikke
utbedret. Årsaken er
uenigheter om hvem
som har ansvaret for å
reparere skadene.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Det var 18. april i fjor at mas-
sene langs den gamle E18 plutse-
lig sviktet og raste ut i Glams-
landstjønna. Under fyllingen
som den daværende gang- og
sykkeltien var lagt på, viste seg
å inneholde stort sett flytende
kvikkleier. Dette førte til at det
som sekunder før raset tilsyne-
latende var fast grunn, plutselig
ble en del av tjønna.

Raset dro med seg en grave-
maskin som var i ferd med å av-
slutte arbeidene for helgen, men
heldigvis kom føreren seg
uskadd ut. Statens vegvesen
fikk etablert en midlertidig løs-
ning ved å leie grunn et stykke
innforbi den opprinnelige ho-
vedveien, og laget en trygg sløy-
fe for å lede E18-trafikken forbi

rasstedet. Denne midlertidige
løsningen er fortsatt i bruk, selv
om begge de impliserte partene
ønsker en snarlig varig utbe-
dring av skadene.

Det er imidlertid oppstått en
uenighet mellom Agder OPS
som hadde ansvaret for å lage
den nye firefelts motorveien
som skulle erstatte den gamle
E18-traséen, og også blant annet
å besørge den nye gang- og syk-
kelveien forbi Glamsland, og
Statens vegvesen som eier av
veistrekningene disse arbei-
dene skulle utføres på.

– Da raset var et faktum, ble
det klart at det hadde vært bety-

delige setninger under gang- og
sykkelstien i lang tid før uhellet
inntraff. Disse setningene var
bare asfaltert over i årenes løp,
og enkelte steder var
asfaltlagene hele 80
centimeter tykke.
Dette tilskrev vi
Vegdirektoratet om
for en god stund si-
den, og avventer
fortsatt svar herfra.
Før dette foreligger
kommer ikke vi vi-
dere i prosessen, si-
er administrerende direktør i
Agder OPS, Finn Aasmund Hob-
besland. Og legger til at de like

mye som veivesenet ønsker at
utbedringene skal skje så snart
som mulig. Han sier at de sam-
men med henvendelsen til Veg-

direktoratet la
frem et forslag
til hvordan ut-
bedringene
kan organise-
res.

I påvente av
en avklaring av
ansvarsforhol-
dene, sitter Sta-
tens vegvesen

og optimaliserer de tekniske løs-
ningene de ser for seg for å få
veitraséen og  ferdigstillelsen av

veien til de myke trafikantene
reparert på en tilfredsstillende
måte.

– Dette har tatt betydelig leng-
re tid enn vi hadde trodd. Men
når arbeidene kan igangsettes,
ser vi for oss nye fyllinger ba-
sert på lette masser. Vi må også
ta stilling til hvordan vi kan få
ryddet opp i all vegetasjonen
som leirmassene dro med seg da
raset gikk, sier sjefsingeniør
Nils Ragnar Tvedt ved Statens
vegvesen Sør. Han sier videre at
til dette skjer, løper leieavtalen
med grunneieren som stilte are-
aler til den midlertidige veiom-
leggingen til disposisjon.

LAG PÅ LAG: Bruddkanten i as-
faltdekket på rasstedet avdekket
opptil 80 centimeter med årelange
asfalteringer etter tidligere set-
ninger.

MIDLERTIDIG betyr ikke alltid kort tid. Det er nå gått 16 måneder siden veien ved Glamslandkrysset raste ut i vannet. Utbedringene lar fortsatt vente på seg.

Uenige om ansvarsforhold
etter Glamsland-raset

❞
Dette har tatt
betydelig lengre
tid enn vi hadde
trodd

NILS RAGNAR TVEDT

VÅR 
ANERKJENTE SYSTUE
….syr gardiner etter dine mål og ønsket 

design. Vi tar oss gjerne av monteringen 

dersom du har behov for det!

Interiørgården, Bark Silasvei 8, 4876 Grimstad, tlf 37 25 28 00, 

www.fargerike-grimstad.no, post@fargerike.grimstad.no 

HISTORISK VERDI: «Hitlertennene» innerst i Tingsakerfjorden er av
stor historisk verdi, og Cathrine Bore frykter at disse ødelegges ved en
omlegging til friområde. 

Massiv Flørenes-motstand
SKEPSIS: Skepsisen mot utbygging i Flørenes-området er stort, og kommentarer til kommunedelplanen strømmer på. 



Solveig Botnen Eide
opplever hektiske da-
ger. Hun er med i ar-
rangementskomiteen
for Sakral Festival
som denne helgen går
av stabelen i Lille-
sand, og så er det se-
mesterstart ved Uni-
versitetet i Agder,
hvor hun er første-
amanuensis og blant
annet underviser i
etikk.

Hvordan kom du med i arbei-
det med Sakral Festival?
Det var Ivar Skippervold som
spurte om jeg kunne tenke meg
å være med i planleggingen av
en multireligiøs musikkfestival,
hvor man kunne gå litt utenfor
sin egen sirkel. Det syntes jeg
hørtes spennende ut.

Og i år arrangeres festivalen
for tredje året. Er dette et ar-
rangement som er kommet
for å bli?
Da vi dro dette i gang, var ut-
gangspunktet at vi skulle gjøre
dette en gang, men vi ble raskt
enige om å gjenta suksessen
året etter. Nå er vi i gang med
den tredje festivalen. Om det
blir flere er imidlertid et åpent
spørsmål. Kanskje er det noen
andre som vil ta stafettpinnen.

Får du selv med deg alle pro-
grampostene?
Det håper jeg. Det er semesterst-
art på universitetet, så det er en
veldig hektisk periode, men jeg
har ikke lyst til å gå glipp av noe.
I år har vi også lagt opp til litt
færre poster på programmet,
slik at det skal være overkom-
melig å få med seg alt uten å mis-
te pusten.

Hvis det er noen som bare har
anledning til å få med seg ett
arrangement, hva vil du da
anbefale?
Det er ikke lett, men jeg hadde
nok anbefalt lørdagens konsert
«Lyden av det hellige». Da mate-
rialiseres hele ideen med Sakral
Festival. Representanter fra uli-
ke religioner deltar i en spen-
nende konsert, og du kan opple-
ve Frikirkas Kor Stort og Pearls
of Islam på samme scene, sam-
men med mye annet spennende.

Lillesand er ikke
for liten til en så
stor og viktig fes-
tival ?
På en måte kan en
jo si det – at flere
burde få med seg
arrangementet.
Men på den andre
siden så lever vi
her lokalt i et fler-
kulturelt samfunn
med ulike religio-
ner. Det at vi er en
forholdsvis liten
kommune gjør at
vi møter hveran-
dre som mennes-
ker og får en helt
annen nærhet enn
om arrangementet
hadde gått i et stør-
re konserthus. Det
ligger en god dyna-
mikk i den nærhe-
ten vi har til ar-
rangementet her i
Lillesand.

Men det er ikke
alle som er så
glade for å side-
stille religioner
på denne måten.
I fjor ble det for
eksempel en de-
batt om dette?
Da er du inne på
det som er tema på
kveldens møte i
Kirkeakademiet.
Der spør vi om re-
ligionsdialog truer
kristen identitet?
Poenget med Sa-
kral Festival er
imidlertid ikke re-
ligionsblanding.
Vi respekterer at
vi har hver vår ba-
sis, men jeg tenker
også at dersom vi
er trygge på denne
basisen så er det li-
te risikabelt å låne øre til andre
og deres uttrykksformer. Tvert
imot tror jeg vi vil oppleve å bli
beriket av andres uttrykk. Men
jeg er åpen for at det kan sees på
andre måter, og registrer at no-
en kanskje mener det er uheldig
å «lefle» med « fremmede ånd-
smakter». Jeg tror vi får en
interessant runde på dette i
kveld.

Misjonen har tradisjonelt
stått sterkt på Sørlandet. Sa-
kral Festival bryter i en viss
grad med denne? 

Sakral Festival har ikke en mi-
sjonerende hensikt. Dersom vi
skulle ha hatt som utgangs-
punkt at vi skulle omvende
hverandre så hadde denne festi-
valen falt fullstendig sammen.
Vi skal låne øre til hverandres
musikk og uttrykk, men så set-
ter vi punktum der.

I Kirkeakademiet, som du var
med å starte og også har le-
det, er det kanskje mer natur-
lig med debatt?
Det er nok riktig at vi har mer
debatter der, selv om vi er mer

opptatt av dialogen enn den
mer hardtslående debatten. Vi
har for eksempel satt søkelyset
på Midt-Østen og det skal vi og-
så gjøre i høst. Og vi har hatt
inne en prest og imam til å drøf-
te forholdet mellom kristen-
dom og islam. Da Gunnar Stål-
sett var her i pinsen synes jeg
han hadde en fin innfallsvinkel
på dette. Han fortalte om et pro-
sjekt han hadde sammen med
en buddhist, hvor de var utfor-
dret til å si hva de syntes var va-
krest med hverandres religion.

Har Kirkeakademiet svart til
forventningene da dere
startet opp?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det var
Torunn Haugen Jerstad som tok
initiativet til å opprette dette
som et forum for dialog og for-
ståelse. Jeg synes vi har fått et
høyst levende forum som setter
mange aktuelle saker på dagsor-
den, som for eksempel bruk av
kirkerommet. Vi har bra spenn-
vidde i aktiviteten med debatter,
salmekvelder, temakvelder og
mer trauste foredrag. Vi er en
del av en landsomfattende tradi-
sjon, og jeg tror mange setter
pris på et slikt forum for å sette

fokus på denne typen saker og
spørsmål.
Du underviser i etikk ved
Universitetet og har også
skrevet bøker om temaet. Er
religion og etikk to sider av
samme sak?
Det er et stort spørsmål som du
vil få ulike svar på. Jeg er vel
kommet til at etikken må søke
en allmenn basis i mellommen-
neskelige relasjoner. I det feltet
kan ikke ulike religiøse grupper
påberope seg noe fortrinn.

Er studentene dine opptatt av
etikk?
Jeg underviser fremtidige sosi-
al- og velferdsarbeidere, og jeg
har inntrykk av at de er veldig
opptatt av de etiske utfordring-
ene i framtidige sine yrker.

Hva med deg selv, trives du
med å jobbe med disse spørs-
målene?
Det er et privilegium å jobbe
med denne typen spørsmål, og
jeg trives veldig godt med å job-
be sammen med studentene. Det
er en krevende jobb, men jeg er
rask til å konkludere med at jeg
ikke ville ha byttet med noen.

Thor Børresen

HEKTISK: Solveig Botnen Eide er sentral i Sakral Festival og har også nok å gjøre i forbindelse med semesterstart på Univer-
sitetet i Agder. 

Etikk, religion og musikk
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UKENS NAVN NNaavvnn:: Solveig Botnen Eide
AAllddeerr::  54 år

SSiivviill  ssttaattuuss:: Gift - to barn.
YYrrkkee:: Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

10 KJAPPE MED SOLVEIG BOTNEN EIDE

FFaavvoorriittttmmuussiikkkk??
Jeg er glad i sakral musikk. Favorit-
ten er Arvo Pärt. 

FFaavvoorriittttffiillmm??
Jeg ser lite film, men «Så som i
himmelen» er flott.

FFaavvoorriittttbbookk??
Jeg leser desto mer, og skal jeg vel-
ge en favoritt så er det «Jeg og du»
av Martin Buber. 

FFaavvoorriittttrreetttt??
Jeg er spesielt glad i fisk og nytruk-
ket torsk er toppen. 

FFaavvoorriitttt  ddrriikkkkee??
Hvitvin

HHoobbbbyy??
Hagearbeid. Jeg liker å tuste i ha-
gen.

FFaavvoorriitttt  nneettttsstteedd??
Ingen spesielle.

FFaavvoorriittttrreeiisseemmååll??
Det må bli Lille Malmen en forsom-
merdag når det blomstrer og før tu-
ristsesongen.

HHvvaa  eerr  ddeett  bbeessttee  mmeedd  åå  bboo  
ii  LLiilllleessaanndd??
Det er nærheten til naturen.

HHvvaa  ssaavvnneerr  dduu  ii  LLiilllleessaanndd  ??
Jeg kommer faktisk ikke på noe jeg
savner. 

MENINGER:

● Vi har fått 3 artikler som
konsentrert «fakta-basert»
opplysning i Lillesands-
Posten de siste ukene. Dette
skal være kortversjonene
av det som er levert som hø-
ringsuttalelser til kommu-
nedelplan Flørenes.

For meg blir det underlig
når Chr. H Thommesen
(CHT) opphøyer seg til å væ-
re faglærer i «fakta-formid-
ling».

Første artikkel er allere-
de besvart og påvist hvor-
dan han lettvint belærer oss
om «fakta». Blant annet si-
terer han plan- og bygnings-
loven etter eget hode og
drar konklusjoner deretter.
Han vil tydeligvis også at
politikerne skal være et
økonomisk kontrollutvalg
for private prosjekter, noe
som ikke på noen måte er
vanlig.

Andre artikkel om aktu-
elle eiendomspriser har
blitt behørig kommentert
av tre eiendomsmeglere og
det påvises hvordan CHT
blander sammen ulike må-
lemetoder til «egen fordel».
Det å trekke inn gamle hus i
verdisetting for nye bolig-
områder, passer jo ikke!

I den tredje og siste artik-
kelen så blir vi politikere i
innledningen minnet om at
vi skal ta valget om fremti-
dig boligområde for Lille-
sand, men det «må» base-
res på faglige råd som
igjen er basert på «fakta».
Ja det virker som om politi-
kere egentlig bare skal gjø-
re det som faglige råd, admi-
nistrasjon og CHT mener
skal vedtas. Er det da nød-
vendig at vi har politikere i
det hele tatt? 

CHT er ganske selektiv i
sitt utvalg av «fakta». For
eksempel:
● Han refererer til disku-
sjonsgrunnlag for kommu-
neplan 2010-2022 arealstra-
tegier. Det CHT ikke tar
med, er at dette var et
underlag til et temamøte i

bystyret og hvor temamøtet
konkluderte med at Flø-
renes ble prioritert klart fo-
ran Sangereid altså om-
vendt av det CHT gir inn-
trykk av.
● CHT unnlater å kommen-
tere / peke på miljø- utfor-
dringene med sulfidholdig
grunn på Sangereid. Sulfid-
holdig grunn er det ikke på
Flørenes.
● CHT går ikke inn på at
det også for Sangereid er
klare protester fra grun-
neiere som ikke ønsker ut-
bygging på utbyggingsom-
rådene slik de er foreslått i
ATP .

Arealplanutval-
get for Kr.sands-
regionen (ATP
utvalget) peker
på Sangereid
fremfor Flø-
renes som de to
eneste større og
aktuelle fremti-
dige boligområ-
der for Lille-
sand. Sangereid
er primært anbefalt på bak-
grunn av det bærende prin-
sipp at folk skal bo nær opp
til hovedfartsårer slik at de
kan få kort og miljøvennlig
transport til arbeidsplass.
Dette prinsipp kan og bør
diskuteres. For egen del me-
ner jeg og mange med meg,
at boligområder skal inne-
holde kvaliteter som er øn-
sket av befolkning, og ikke
at vi primært skal betraktes
som «arbeidsmaur» som
bør plasseres transportmes-
sig nær opp til arbeidsplass.
I det politiske liv så er man
øyeblikkelig inhabil i saker
hvor man har eierinteres-
ser. I Høyres gruppe har vi
tre som står på utsiden og
ikke er meningsberettiget i
Flørenessaken. For grun-
neiere i et område så er det
en selvfølgelig rett at de
skal kunne ytre seg om pla-
ner som angår deres områ-
de. Jeg bestrider ikke den

retten for CHT, men det blir
vanskelig å kunne bruke al-
le hans innspill som ren og
nøktern «fakta»-informa-
sjon.
I Lillesands-Posten har det
også vært innlegg av tidli-
gere varaordfører Arve Da-
nielsen som peker på at Flø-
renes / Dyvik nok kan tåle
en viss utbygging. Han refe-
rerer til hva beboere i områ-
det i et innlegg i Lillesands-
Posten, har indikert som
mulig, nemlig 50-100 boliger
med tilførsel over eksiste-
rende veinett. At Arve Da-
nielsen foreslår dette for-
bauser meg når en vet at ek-

sisterende vei
egentlig er byg-
get for hest og
kjerre, og er byg-
get ikke i forrige
århundre, men i
århundret før
det! Hverken stig-
ning eller kurva-
tur er neppe i
nærheten av da-
gens krav.
Det sittende by-

styre har fått erfare hva lett-
vinte veiløsninger kan kos-
te. Det har vi sett på Møgles-
tu hvor veiløsningen har
blitt mangfoldige millioner
dyrere enn antatt. Og vi vet
hvem og hvilke parti som
sto i spissen for en «billig»
skoleutbygging.
Personlig har jeg ikke van-
sker med å se at noen av de
veiløsningene som det of-
fentlige krever i henhold til
gjeldende standard, er langt
mer krevende enn det som
mange av oss mener burde
være praktisk nødvendig.
Men dersom en er uenig i
standardene som er satt, må
en aktivt gå inn å forsøke og
endre på disse og ikke bare
stikke hodet i sanden og la-
te som om de ikke eksiste-
rer!

Ragnar Langfeldt
Gruppeleder HøyreOM FLØRENES: Ragnar Langfeldt mener Christian H. Thommessen er selektiv i sitt

utvalg av fakta. 

Christian Thommesen som 
«fakta»spesialist - Pluss litt til

● Debatten har gått i hele
sommer om deling, eller ikke
deling av bompengene som
blir innkrevd på E18 mellom
Lillesand og Grimstad. Fra
Grimstad og østover ønsker
kommunene at det også skal
bygges en bomstasjon mellom
Lillesand og Kristiansand
med gebyr for personbiler på
15 kroner, og at beløpet som
nå blir innkrevet mellom Lil-
lesand og Grimstad blir hal-
vert. Det er vel og bra at total-
gebyret mellom Kristiansand
og Grimstad ikke blir høyere.
Men alle dem som i dag ferdes
mellom Lillesand og Kristian-
sand må ikke bare betale de
ekstra 15 kronene, de må også

betale 21 kroner for å komme
inn til Kristiansand.

Vi som bor i Kristiansand
har betalt mange bompenger,
først betalte vi bompenger for
den gamle Varoddbroa fra
1956, så betalte
vi bompenger
for den nye Va-
roddbroa, så be-
talte vi for tun-
nelene
gjennom byen,
og nå betaler vi
for vei på vestsiden av byen. I
tillegg har Flekkerøyfolket be-
talt for sin nye tunell ut til øya.

Hvor mange bompenger har
Austegdene betalt ? Jo, de har
måtte betale noe hvis de skal

til Kristiansand og hvis de
skal øst for fylkesgrensa mot
Telemark. I Arendal er det
bygd en mengde nye veier og
tuneller, det er ny E18 mellom
Arendal og Grimstad, ny vei

fra Sørland-
sporten til
Brokelands-
heia, og det
er gjort sto-
re utbe-
dringer på
E18 forbi

Stoa. Ingen av disse prosjek-
tene er bompengefinansiert! 

Hvor er da rimeligheten i at
et innkrevingspunkt som skal
finansiere prosjekteringen av
en ny vei mellom Arendal og

Tvedestrand skal ligge
mellom Lillesand og Kristian-
sand? 

All fornuft tilsier at dette
innkrevingspunktet med 15
kroner i bompenger må plas-
seres på den veien det gjelder,
nemlig E18 mellom Arendal

og Tvedestrand. Så kan man
redusere beløpet som innkre-
ves mellom Grimstad og Lille-
sand til 15 kroner for en per-
sonbil. Beløpet som kreves
inn av Kristiansandere som
skal til Oslo blir jo det samme.

Ole O. Berge

Debatten om bompenger på E18

❞

Er det da
nødvendig
at vi har
politikere i
det hele
tatt?

❞
Ingen av disse
prosjektene er
bompengefinansiert

● Undertegnede var nok sjøl
en smule forvirret da jeg i
tirsdagens Lillesands-Posten
formidlet mitt hjertesukk i
forbindelse med den «fulle
forvirring om stengt vei» ved
Møglestu.

Jeg har ganske riktig bodd
ved en landsvei i (nesten) he-
le mitt liv på trivelige Loft-
hus. Men: Ikke ved riksvei
420, slik jeg skrev. Men ved
fylkesvei 402.

Tor Marius Gauslaa

Full forvirring 




