
Uttalelse enstemmig vedtatt av
Lillesand SVs styre:

Lillesand SV mener at planen
for utbygging med 2.600 boliger
på Fløreneshalvøya krever en
grundig samfunnsmessig analy-
se.

Utbyggingen vil få store følger
for alle innbyggerne i mange år
fremover. Analysen bør gjøres i
forbindelse med rullering av
kommuneplanen. Når det er
gjort, vil vi først kunne ta en av-
gjørelse basert på et best mulig
kunnskapsgrunnlag. En konse-

kvensanalyse bør handle om ut-
byggingen vil styrke eller svek-
ke bysenterets bærekraft som
handels -og servicesenter, føre
til mer eller mindre klimaforu-
rensing, rimeligere eller dyrere
boliger, mindre eller mer kost-
nader for fellesskapet, mulighe-
ter og kostnader ved en alterna-
tiv utbygging langs gamle E-18
og i Høvåg, økte eller svekka
muligheter for sosial boligbyg-
ging, områdets verdi som fri-
tidsområde i et par generasjo-
ner fremover med mere.

Krever konsekvens-utredning 

20 Fredag 27. november 2009 Fredag 27. november 2009 21

Lillesand - Høvåg
Birkenes

Inneh.: Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal

Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Conradi
Begravelsesbyrå

eræjksellaråV

efioS neslO
tdøf .9 sram 9191

.gadinniellitstenvos
,dnaselliL .32 rebmevon .9002

kirneH
nnuG
egnIoJ

)nrabenrab(

ennA
nitraM

nairdA go saihtaM
)nrabedlo(

enitsirK
)retsøs(

treblA

eilimafegirvØ
arfsevargeB
ekrikdnaloMertseV

.00.31.lkrebmesed.2gadsno

kkatgiletrejH llagoreneslih,retsmolbrof
.gnagtrobsmiehloStruKeræjkråvdeveslekatled

aggoB
reilimafdemtunKgoiraK,nietS,viL

DØDSFALL:

TAKK:

● Jeg satt og tenkte over
hva som er foreslått av ut-
bygging på Flørenes etter
bystyrevedtaket på 1000 bo-
enheter som nå er økt til
2600 boenheter. Denne øk-
ningen hadde ikke jeg hørt
om før vi ble innkalt til en
orientering. Dette betyr og-
så en økning på ca 6-7000 per-
sonekvivalenter.

Dette er så stort at kommu-
nen må tenke på alle kommu-
nale tillegg som må komme,
for å få en helhet i saken. Det
er ikke bare å lage en plan
som vist, da en slik plan må
vise alle konsekvenser som
følger med for en helhet, hvis
noen skal gjøre dette.

Slike helheter er for ek-
sempel et nytt kloakkrense-
anlegg på størrelse med vårt
nåværende på Fossbekk til
ca 50 mill. I tillegg nytt drik-
kevannsanlegg. Hva med ny
skole(r)?

Som alle vet er Flørenes
kupert og skogbevokst. Det
betyr store inngrep for å jev-
ne ut terrenget og fjerne all
skog med dyre veier, grøfter
og infrastruktur.

Dette er så formidabelt
stort at jeg tror mennesker
lander på Mars før denne
«byen» er produsert.

Hyttefolket har sagt at det
å begynne å bygge på vest-
kanten av Flørenes, området
A, der hyttene ligger er bare
å glemme, da de ikke frivil-
lig vil avhende sine hytter.
Dette er jo meget godt å for-
stå for folk flest. Det er å in-
vitere til bråk.

Kommunen trenger boli-
ger for fremtiden og har pla-
ner om slikt i delplaner. Nå
skal også kommuneplanen
rulleres og da kommer den
også til å inneholde boligpla-
ner av forskjellig natur.

Derfor, skal det startes ut-
bygging på Flørenes, bør
dette skje på østsiden opp
mot Kaldvell-fjorden, der og-
så en mulig båthavn kan
plasseres.

Hva oppnår vi da? Jo at
byggingen kan starte uten
for store protester påstår
jeg.

Noen har sagt at økonomi-
en i prosjektet er for dårlig
med bare 5,5% inntjening.

Andre opererer med fra 7-
9% for et slikt prosjekt. Pro-
sjektøkonomien er også tvil-
som, og boligtomtene kan
bli meget dyre både for kom-
munen og potensielle kjø-
pere.

Det er stipulert utbygging-
en skal gå over 34 år. Innen
da har opptil flere bystyrer
og entreprenører vært inne i
bildet og alt har blitt foran-
dret. Det er demokratiets
svøpe, at alle skal ha noe å si.

Som jeg ser det vil en mer
realistisk plan være å begyn-
ne med 300-500 boliger i Dy-
vik over de neste 10 årene,
som et utgangspunkt, med
avkjøring til gamle E-18.

Hilsen en som arbeider
med prosjekter der alt må
være med fra starten.

Thomas Thomassen, PhD

TANKER: 
Thomas Thomassen mener
utbygging på Flørenes bør

skje på østsiden opp mot
Kaldvell-fjorden.

Tanker omkring utbyggingen på Flørenes

● Lillesand kommune har nå
lansert en plan som totalt vil
ødelegge vårt naturskjønne tur
og rekreasjonsområde på Fløre-
neshalvøya. Området er en per-
le for oss som liker å jogge på
myke mosematter eller klatre i
bratte bergskrenter for å nyte
utsynet fra en av de mange top-
pene i landskapet! 

Midt inne i hjertet av dette
eventyrlandskapet planlegges
det å bygge en 17 meter brei ho-
vedadkomstvei. Veien skal gå
inn ved østenden av Langedalst-
jønna over heia til Langedal der
den krysser kulturlandskapet
for så å gå videre rundt Store
Fløresteinen og videre mot vest
til den ender sydvest av Lang-
edalstjønna. Veien følger i stor
grad mange av dagens blåmer-

kede turløyper i området. Noe
mer ødeleggende for turområ-
det lar seg neppe forestille.

Fløresteinen som alltid har
vært et svært populært turmål
hadde i fjor hele 2559 personer
på toppen. Blir utbyggingen re-
alisert, vil denne naturjuvelen
for alltid bli ødelagt.

Hvis det er slik at Lillesand i
de neste 40 årene skal doble inn-
byggertallet burde nettopp Flø-
reneshalvøya med sitt gamle
kulturlandskap og uberørte na-
turlandskap bevares i sin helhet
som rekreasjonsområde for den
voksende befolkning.

Området er ikke sentrums-
nært som enkelte hevder. Av-
standen fra sentrum (Sanden
torg) og til avslutningen på den
planlagte hovedveien til Fløre-

neshalvøya, er 6 km. Det er altså
i følge turkartet mitt like sen-
trumsnært å bo på Kjerlingland,
Eikeland og ved Svennevig bro.
Hvorfor da nettopp velge Fløre-
neshalvøya med svært store na-
turkvaliteter og ingen infra-
struktur, som Lillesands utbyg-
gingsområde?

Ingen vet enda hvordan Lille-
sand og Agderbyen vil utvikle
seg nå etter at den nye E-18 er på
plass. Da er det dårlig planleg-
ging å låse det meste av bolig-
byggingen i en periode på 40 år
til kun et område av kommunen.
Områdene mellom den nye og
gamle E-18 har mye av infra-
strukturen på plass, og boligpri-
sene vil dermed kunne bli be-
traktelig lavere her enn på Flø-
reneshalvøya. En boligutvidelse

langs eksisterende infrastruk-
tur vil ha en stor miljøgevinst og
være i tråd med rikspolitiske
retningslinjer for strandsonen
og arealplan for Kristiansands-
regionen. Et av prinsippene i
den sist nevnte planen, er at ut-
bygging skal skje «bort fra de
viktigste friluftsområder og
strandsonen».

La oss håpe at de lokale politi-
kere som skal avgjøre denne
svært viktige saken, tar beslut-
ningen i tråd med disse nasjona-
le og regionale retningslinjer, og
bevarer dette unike rekreasjons-
område for oss og senere genera-
sjoner.

Gunhild M. Mælandsmo
Ivrig bruker av Flørenesskogen

Stopp utbygningsplanene for Fløreneshalvøya

Jeg trenger hjelp av beboere i
Lillesand som var i byen på
onsdag 25. nov. kl. 12.15 ved
rundkjøringen Jernbanega-
ten/Bellevue. Jeg kjørte en
rød Volkswagen Caravelle
som ble påkjørt og betydelig
skadet av en eldre hvit/lys
BMW 3-serie. BMWen som et-
ter dette har skader i fronten
særlig på høyre side, stakk av
fra skadestedet uten å gi seg

til kjenne. Jeg tenger derfor
hjelp fra publikum som var
vitner til ulykken og ber dem
som kan bidra til å identifi-
sere føreren og bilen som
stakk fra åstedet om å gi dis-
se opplysningene til politiet i
Lillesand. Opplysninger om
BMW med skade i fronten vil
også være til hjelp. Jeg takke
på forhånd for hjelpen.

Gunnar Christensen

Vitner til bilulykke? 

MENINGER:

send ditt innlegg til redaksjon@lp.no

Tirsdag ble planene for
ny organisering av om-
rådene rundt skolene og
Birkeneshallen på Bir-
keland presentert for
medlemmene i tjenes-
teutvalget. Det spenstig-
ste elementet i nyten-
kingen var å lage en ny
bussholdeplass helt av-
skjermet fra skoleområ-
det.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Områdeplanen har vært til
grundig behandling av en rekke
representanter fra administra-
sjonen i Birkenes kommune, og
har i tillegg til teknisk sjef Si-
ren Frigstad bestått av skolenes
rektorer, ansatte i teknisk avde-
ling, kommunelegen, barneha-
geansvarlige  og skolenes tillit-
svalgte. Målet har vært å få laget
en endelig plan som omfatter al-
le som skal til og fra de forskjel-
lige bygningene som ansatte el-
ler brukere.

– Vi har forsøkt å finne en hel-

het i de store linjene i område-
planen, som adkomst for barna,
lekeplasser og lekearealer og
arealer for biler. Utgangspunk-
tet har vært det faktum at barn
stort sett er som vann; de «ren-
ner» den korteste veien uansett,
sa Siren Frigstad. Når utbyg-
gingen av det nye boligfeltet på
Natveitåsen tar til, vil det kom-
me langt flere skolelever derfra
som må ha en trygg skolevei.
Barn som kommer fra andre si-
den, sentrum og Tveideveien, er
tiltenkt gang- og sykkelvei som
kan benyttes enten de skal til
Valstrand ungdomsskole eller
Birkeland barneskole.

– Nå er det også søkt om mid-
ler til to nye ballbinger. Da er det
viktig at gangadkomst langs
«Lina» ikke blir rett gjennom
disse. Store deler av lekearea-
lene for Birkeland skole deles i
dag av Lina, sa hun videre. Og
presiserte at det legges opp til
minst mulig motorisert trafikk i
skolenes områder. Det er også
mye trafikk til Birkenshallen,
og snart blir det ennå mer tra-
fikk når kulturdelen av det nye
gymnastikkbygget på Valstrand
står ferdig til våren.

– Derfor har vi rettet blikket
mot områder som i dag overho-

de ikke grenser til skoleområ-
dene. Vi ser for oss at spesielt
skolebussene som nå kjører helt
opp til den store parkeringsplas-
sen, kan få en ny avkjørsel di-
rekte fra Lillesandsveien, og
slippe av elevene på en tilrette-
lagt plass ved gang- og sykkel-
veien. Skolelevene har ikke
vondt av å gå de ekstra metrene
for å komme til skolen, forklarte
Frigstad for tjenesteutvalget.

Området som skoleområdeko-
miteen har sett på, er en del av
gården Bjørnbruket. Den forelø-
pige planen er å etablere en ad-
komstvei parallelt med veien
inn på tunet til gården. Siren
Frigstad har vært i kontakt med
familien Wang som eier og dri-
ver Bjørnbruket for eventuelt å
komme til en enighet om denne
parkerings- og bussløsningen,
men ingen ting er avgjort.

Dersom planene materialise-
res, kan det også blir snakk om å
lage en parkeringsplass for læ-
rere og andre ansatte ved sko-
lene, slik at nærområdet blir en-
nå tryggere. Plasseringen av et
slikt bilareal må tilpasses
grunnforholdene som er tildels
svært bløte, og på en slik måte at
minst mulig dyrkbar mark blir
beslaglagt.

Vil flytte bussene 
PLANER: Teknisk sjef Siren Frigstad presenterte plantegningene for ny organisering av utearealene rundt sko-
lene og idrettshallen på Birkeland.

Et enstemmig formann-
skap i Birkenes vedtok
onsdag å forlenge høy-
spentgrøfta fra Stoppe-
dalsmyra med 400 me-
ter frem til østsiden av
veien til Nordåsen ter-
rasse.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Første etappe med nedgra-
ving av høyspentledningen fra
trykkeriet og frem til Stoppe-
dalsmyra er snart ferdig. For-
mannskapet vurderer imidler-
tid at prisen er så god at man for-
lenger kablingen, både for å fri-
gjøre Stoppedalsmyra til fremti-
dig utvidelse og av miljøhensyn.

Saksbehandler Kjell L. Andre-
assen kunne fortelle at første
etappe ble noe rimeligere enn
det som er bevilget, slik at for-
mannskapet ikke trengte å be-

vilge de 1,1 millioner kroner
som forlengelsen er anslått å
koste.

– Vi har en budsjettmessig
underdekning på 200.000 kroner.
Samtidig har vi lagt inn penger til
uforutsette utgifter som så langt
ikke har slått til. Jeg vil derfor ik-
ke bli overrasket om vi klarer for-
lengelsen uten ekstra midler, sa
Andreassen, som fikk enstemmig
tilslutning fra et entusiastisk for-
mannskap til forslaget om å gå vi-
dere med prosjektet.

Forlenger høyspentgrøft




