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SMÅ SYDAMER: Edle hjelper og instruerer på systua.UNG KUNSTNER: Dennis Power er opptatt med å male fisk.

KURT STANGEBY
red@lp.no

● Det begynte hjemme i hagen
til Edle og Asbjørn Larsen, for-
satte på Borkedalen skole, for
senere å flytte til Ungdomssko-
len. Nå holder de til i husflidens
lokaler på Møglestu.

Hver andre mandagskveld er
det hektisk aktivitet i lokalene.
Her syes, strikkes, spikkes og
males det. Og er det noen som
ikke gjør det, så kan du være
sikker på at de holder på med
noe annet. Det er nesten ikke
grenser for alle de aktiviteter
som bedrives i lokalene. Neste
gang de møtes skal de for eksem-
pel grise litt, ifølge Edle Gulløy
Larsen, da skal de nemlig jobbe
med sement.

Det er ikke lett å få Edle i tale.
Hun er veldig opptatt med å hjel-
pe og instruere de små barna.
Man må bare hukke tak i henne
mens hun trekker pusten. Bar-
na har gjerne med seg mødre el-
ler fedrepå aktivitetskveldene,
for ikke å snakke om ivrige be-

stemødre eller en ivrig bestefar.
Selv om barna har med seg pårø-
rende så må enten Edle, Asbjørn
eller en av deres assistenter sta-
dig trå til med en hjelpende
hånd.

Størst i landet
Med sine 77 medlemmer er bar-
nelaget i Lillesand det største i

landet. Det er blitt så stort at ak-
tivitetskvelden nå må deles i to.
De små barna kommer først, og
når de går hjem i halv syv tiden,
kommer de større ungene. Det
varierer hvor mange de er på
hver gruppe, men stort sett er
det en 25 -30 hver gang. Selv om
de er mange, sier de ikke nei til
nye som vil være med.

Da Lillesands-posten var inn-
om sist mandag var det 21 småt-
tinger som sydde, malte, spikka
og spiste oppskårne gulerøtter.
Når de litt eldre barna kom, så
det ut som om det var spikking
som var mest populært. Noen
skulle spikke fisk og andre ville
lage en figur som ble kalt «etter
middag». Figuren så ut som en

oppspist fisk, men var et stativ
for tannstikkere.

Det er ikke bare på mandags-
kveldene barna står i fokus i
Husflidslaget. Tidligere i som-
mer var de på tur til Oslo hvor
de deltok på forskjellige arran-
gementer, blant annet hoppe-
tauoppvisning på operataket.

SPIKKING: De litt større ungene har inntatt snIkkarboden.

ETTER MIDDAG: Et resultat av sist
mandags aktiviteter, et stativ  for
tannpirkere.

Fem år med 
barnelag

Mandag 19. september for fem år
siden startet husflidslaget 

i Lillesand opp med aktivitetsda-
ger for barn. Det begynte med 

32 barn i dag er antallet 
kommet opp i 77 deltagere.

Gjelder denne uken man. t.o.m. ons.

Menytilbud mandag - onsdag!

1990
Kyllingkjøttdeig
400 g, Prior (49,75/kg)
pr pk

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
4990
Steinbitkaker
ca 120 g, fra vår
fiskedisk, pr kg

tilbud!

tilbud!

Kantarell
200 g, Litauen, (149,5/kg) pr pk

2990

Årets ferske fårikålkjøtt
Fra vår ferskvaredisk, pr kg
(Obs! Husk pepperpose)

5990
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Alt av Findus
frosne fiskeprodukter

-30%
Årets ferske lammelår
med mørbrad og knoke
Fra vår ferskvaredisk,
pr kg

6990

Åpningstider man.-fre. 07-1630 • lør. 09 - 13 

HONDA SNØFRESER 
ER KOMMET
Ved kjøp av snøfreser før 
1. oktober kan vi tilby 
redusert pris!

● Den politiske ledelsen i Lillesand er nær-
mest i sjokk etter at Fylkesmannen har
fremmet seks innsigelser på Flørenes-
planen. Nå antar ordfører Arne Thomassen
og varaordfører Tor Audun Danielsen at pla-
nene om en bydel på Fløreneshalvøya er lagt
død.

● Fylkesmannen forlanger at antall boliger
i området skal halvveres og har også innven-
dinger mot veiløsning og samtlige forslag til
småbåthavner i området. Dermed er det
neppe grunnlag for å gå videre med planene.

SIDE 3, 8 OG 9

SKUFFET: Ordfører Arne Thomassen og varaordfører Tor Audun Dani-
elsen er skuffet over innsigelsene fra Fylkesmannen og mener statens
representant i fylket burde ha formidlet sine innvendinger tidligere. 

INNSIGELSER: Det kom overraskende på den politiske ledelsen at Fylkesmannen i siste runde slakter Flørenes-planen på flere vesentlige områder. 

Full stopp for
Flørenes-planen
Seks innsigelser fra Fylkesmannen stanser bydels-planene

Køen var lang da det lokale
brannvesenet lørdag invi-
terte til åpen dag på brann-
stasjonen.

SIDE 12

Åpen dag

Det var stor oppslutning og
høy stemning da «Ja, mi
kan» gikk av stabelen i Hø-
våghallen lørdag.

SIDE 16-17

Ja, mi kan

Jacob-Olaus Vold Gunvald-
sen vant helgens Norges-
cup-stevne i Sørlandspar-
ken med en eneste prikk.
Dermed sikret han også
sammenlagtseieren med ett
fattig poeng.

SIDE 20

Til topps
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Hipp hurra! 
UUllrriikk  BBjjeellllaanndd i Asker 
fyller 4 år 30. september.
Mange bursdags-klemmer 
fra familien i Lillesand.

SSoonnddrree  RRoobbaakk  FFjjeellddsskkaaaarr  
i Tønsberg fylte 4 år 26. september. 
Vi gratulerer deg masse!! 
Du er en gøyal fetter - god skatt og
venn. Vi er så glad i deg! 
Hilsen fra Markus, Steffen, Jørgen
og farmor.

Go’jenta vår, 
SSaarraa  FFuurruu  HHeeggllee,,  LLiilllleessaanndd,,  
fyller 5 år imorgen. 
Vi gratulerer deg hjertelig med
bursdagen og gleder oss til 
bursdagsfest  på lørdag.
Mange klemmer fra bestemor og
bestefar i Lillesand.  

Hipp hurra for go’gutten vår,
MMaarriiuuss  MMyyrreennee  BBaagglloo,,
som fyller 5 år den 30. september.
Gratulerer med dagen.
Mange bursdagsklemmer kommer
fra tanter og onkel i Høvåg og 
Lillesand, Simen, Emilie, André,
Molly og bestefar og bestemor.  

PPeetteerr  HHoovv,,  
som bor i Dragør i Danmark 
fylte 8 år 27. september.
Gleder oss veldig til å 
feire dagen din.
Hilsen bestemor og bestefar!

IInnggrriidd  JJoohhaannnnee  ««SSmmuuddii»»  NNiieellsseenn
fyller 1 år den 29. september.
Hele «ruklet» gratulerer 
og ønsker deg en fin dag.
Masse koser fra mamma, pappa,
Jarle, Ole, Greta, Ronny, Per, 
Ragnhild og Patty.
Vi er kjempeglad i deg.  

Hipp hurra!
Vår kjære mamma, Marion Brox, 
fyller 60 år onsdag 29. september.
Kaffebesøk, blomster, gratulasjo-
ner og andre sprell mottas med
stor glede hjemme i Tunveien 93,
sånn utpå ettermiddagen en gang,
når vaskebøtta er parkert. Vi er
kjempeglad i deg, og lover å feire
deg med kake og presanger når vi
kommer hjem.
Stor klem fra jentene dine.  

IInnggeerr  LLiillll  MMaatthhiisseenn  oogg  
TTrroonndd  LLaarrsseenn  
giftet seg 28. august 
i Bjorbekk kirke.
Foto: Mona Helge Studio 
Lillesand.  

ØØyysstteeiinn  KKrroohhnn--HHoollmm  oogg  
EEiirriinn  SSttrrøømmmmaann  
giftet seg i Justøy kapell 
21. august.
Tusen takk for en fantastisk 
bryllupshelg
Foto: Fiona Sandvik

BBjjøørrnn  JJaarrllee  JJaahhnnsseenn  oogg  
HHeelleennee  LLeeiirrffaallll  JJaahhnnsseenn  
giftet seg lørdag 11. september 
i Vestre Moland kirke.  

14. september fikk Elise og Anne Marie en nydelig lillebror som skal hete
Magnus. Magrethe og Terje Legreid. 

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Fylkesmannens miljøvernav-
deling fremmer seks innsigelser
til kommunedelplanen for Flø-
renes.
● Byggeområdene delfelt A2,
B/A1, B/A2, B, C og E strider
mot nasjonal miljøvernpolitikk
og må tas ut av planen
● Byggeområdet delfelt A1 må
tas ut av planen inntil det har
blitt utført utredning av ad-
komstvei
● Hovedveitraseen slik den
foreligger i dag strider mot na-
sjonal miljøpolitikk og må tas ut
av planen
● Småbåthavnene S2 og S3 stri-
der mot nasjonal politikk om
forvaltning av biologisk mang-
fold og må tas ut av planen
● Planforslaget til småbåthav-
nen S1 har ikke innarbeidet ad-
komstvei eller avsatt parke-
ringsareal, konsekvensene av
tilrettelegging av nødvendig
infrastruktur er heller ikke ut-
redet. Småbåthavnen må tas ut
av planen til konsekvensene av
nødvendige arealer for infra-
struktur og relevante utred-
ningstema for bryggeanlegget
blir tilfredsstillende utredet
● Reguleringsbestemmelsene
for grøntområdet Gr1, § 4.1.2 må
tas ut av planen da den strider
mot nasjonal politikk om for-
valtning av biologisk mangfold.

Meget uheldig
Når det gjelder delfeltene A1-
B/A1 og A2-B/A2 som er lokali-
sert på Kvivigodden og områ-
dene innenfor mener miljøvern-
avdelingen at plasseringene av
disse boligområdene er meget
uheldig, både ut fra hensynet til
friluftsliv og bilogisk mangfold.
Planforslaget legger opp til en
utbygging på 370-530 boenheter i
disse områdene.

Delfelt B ligger på Sletteheia.
Området er preget av kupert ter-
reng og mange bratte skrenter.
Tilrettelegging for etablering av
mellom 255-360 boenheter i dette
delfeltet vil i følge miljøvernav-
delingen kreve omfattende ter-
renginngrep.

– På bakgrunn av områdets
eksponerte beliggenhet og store
negative konsekvenser for land-
skapsbildet fremmer miljøvern-
avdelingen innsigelse til utbyg-
ging i delfelt B. Vi påpeker og at
det i gjeldende planforslag ikke
er planlagt og utredet adkomst-
vei til delfelt B, noe som anses
som en stor mangel ved plan-
forslaget, skriver assisterende
direktør Eva Boman og rådgiver
Honorata Kaja Gajda.

Utbygging i delfelt C (like ved
Fløresteinen) vil medføre store
negative konsekvenser for fri-

luftslivet. Her har man lagt opp
til mellom 205 og 300 boenheter.
Også her peker Fylkesmannens
miljøvernavdeling på at utbyg-
ging vil kreve store terrenginn-
grep. Innsigelse til utbygging av
delfelt C fremmes fordi utbyg-
ging her anses å være i strid
med nasjonale mål for frilufts-
liv.

– Delfelt E er plassert på et
høydedrag ved Langedalstjenna
og ligger svært eksponert ned
mot vannet. Etablering av et
sammenhengende byggeområ-
de for 60 til 90 boenheter vil kre-
ve store terrenginngrep, heter
det i høringsuttalelsen.

Dekke behovet
Fylkesmannen ser på byggeom-
råde D som det minst konflikt-
fylte utbyggingsområdet i for-
hold til nasjonal miljøvernpoli-
tikk. Full utbygging i kun dette
delfeltet (365-520 boenheter) vil
kunne dekke boligreserve-beho-
vet i Lillesand for rundt 10 år
frem i tid. Utbygging i delfelt F
kan basere seg på fortetting av
eksisterende bebyggelse. Når
det gjelder byggeområde G vur-
derer miljøvernavdelingen det
til å være et godt alternativ på
grunn av feltets nære beliggen-
het til eksisterende infrastruk-
tur og bebyggelse. Det ønskes
tilrettelagt for mellom 255 til 360
boenheter her.

Hovedveitraseen på Flørenes-
halvøya er planlagt fra et ko-
blingspunkt til det øvrige vei-
nettet via riksvei 420 mellom
Tingsaker og Heldal, i en sløyfe
over Fløreneshalvøya rundt
Langedalstjenna, og tilbake
igjen til et påkoblingspunkt til
det øvrige veinettet ved Åle-
bekk. Trassen er foreslått lagt
på fylling på nordøstsiden av
Langedalstjenna.

– Denne fyllingen berører di-
rekte naturtypen rik sumpskog
(svartor-strandskog) som er re-
gistrert som en svært viktig na-
turtype. Svartor-strandskog er
en naturtype som er sterkt tru-
et, heter det i uttalelsen der det
også pekes på at det er gjort re-
gistreringer av spissnutefrosk.
Spissnutefrosken er klassifisert
som en nær truet art i den nor-
ske rødlista.

I konsekvensvurderingen er
vurdering av aktuelle hovedvei-
trasser gjort med utgangspunkt
i veistandard Sa2, som vil si en
veibredde på 6,25 meter og tre
meter gang- og sykkelvei samt
en årsdøgntrafikk på mindre
enn 4.000. I kommunens saks-
fremlegg beskrives det at ved en
full utbygging av Flørenes vil
måtte etableres en ny hovedvei-
trasé dimensjonert som en S1
hovedvei, med en trafikkbelast-
ning på inntil 12-15.000 kjøretøy

per døgn. Miljøvernavdelingen
mener denne uovernstem-
melsen gjør det uklart å forstå
hvilken veistandard hovedvei-
traseen gjennom Flørenes er til-
tenkt. Dersom den er tenkt ut-
ført som en hovedvei av dimen-
sjoneringsklasse S1 bør omfang-
et av en slik vei utredes i konse-
kvensutredningen. Totalt sett så
blir belastningen på naturkva-
litetene og på friluftsliv så store
at miljøvernavdelingen frem-
mer innsigelse til den foreslåtte
hovedveitraseen.

Ålegras
Kommunedelplanen legger opp
til etablering av tre småbåthav-
ner med henholdsvis inntil 400
plasser i S1 (Virekilen) , 450 plas-
ser i S2 (Kvivikodden vest) og
450 plasser i S3 (Mien). Miljø-
vernavdelingen anbefaler at
planleggingen av småbåthavne-
ne på Fløreneshalvøya
gjennomføres i regi av kommu-
nedelplanen for småbåthavner.

– På bakgrunn av de regionalt
viktige ålegrasforekomstene

som er registrert på vestsiden
av Fløreneshalvøya, samt ne-
gavtive konsekvenser for land-
skapsbildet ved etablering av
adkomstvei, finner miljøvern-
avdelingen at anlegging av små-
båthavnene S2 og S3 vil komme
i strid med det nasjonale målet
om å stanse tapet av biologisk
mangfold, samt bevaring av ver-
difullt kystlandskap, skriver Bo-
man og Gajda om innsigelses-
grunnlaget.

Når det gjelder S1 som ligger
innerst i Kaldvellfjorden er det
ikke innarbeidet adkomstvei el-
ler avsatt parkeringsareal. Kon-
sekvensene av tilrettelegging av
nødvendig infrastruktur er hel-
ler ikke utredet. Derfor frem-
mes innsigelse.

Flere merknader
Miljøvernavdelingen har i til-
legg til innsigelsene, også føl-
gende merknader til planforsla-
get:

● Miljøvernavdelingen anbe-
faler at bestemmelsen §4.3 om
kyststi endres fra skal til bør, og

forventer at det tas med en be-
stemmelse om at det ved utar-
beidelse av kyststi skal tas hen-
syn til registrerte naturtyper av
nasjonal og regional verdi i
strandsonen langs Flørenes-
halvøya

● Konsekvensutredninger
må suppleres med ytterligere ut-
redninger jamfør kommentarer

● Det anses som en sakbe-
handlingsfeil at prinsippene i
naturmangfoldloven § 8 til 12 ik-
ke er vurdert i kommunens ved-
tak, dette forventes innarbeidet
i vedtaket

● Den sørøstlige delen av del-
felt D anbefales avsatt til grønne
formål grunnet friluftsverdiene
knyttet til området

● Registrerte naturtyper av
regional og nasjonal verdi for-
ventes avsatt som hensynssoner
for naturvern med tilhørende
bestemmesler som sikrer loka-
litetene mot framtidige inngrep
og ødeleggelse

Se også side 8 og 9

Fylkesmannen slakter 
Flørenes-planen

Det er ikke mer enn sommeren
er slutt og politikerne er tilbake
på jobb, så begynner det å rause
skjelletter ut av skapene. Ja, for
du har vel lest i avisen om skje-
letter som kommer ut av ska-
pene. Det har vært en lei ten-
dens til at det er skapene i regje-
ringskvartalet i Oslo som er full
av skjeletter.

Det er spesielt en av partene i
regjeringen, «Zenterpartiet»
som har fylt skapene med bein-
rangler.. Tidlig i år fikk partiets
leder råd av Zen-buddistene, så
fulgte monstermastene og deret-
ter ramlet det ut haugevis av
skjelletter med både klokker,
armbånd, tepper og et bitte lite
service til Jens.

Når sant skal sies, og det skal
det jo, så var det ikke bare Na-
varsete og hennes parti som
mottok gaver. Til Norge har det
også kommet flygende tepper
fra Afghanistan.. Noen av dem
landet i stua til utenriksminis-
teren uten at han merket det,
men han er jo aldri hjemme så
det er kanskje ikke så rart. Ra-
rere er det at Navarsete ikke
merket at det kom et armbånd
inn på armen hennes. Hun må
jo ha vært i svima når det skjed-
de. Først etter flere år oppdaget
hun at hun hadde gull for 26.000
på armen.

«Oj!, det er jo et armbånd som
sitter der, og jeg som bare trodde
at det var en hevelse»!

Det er ikke lov for politikere å
motta gaver uten å registrere
dem og betale skatt for dem. Så
når vanlige folk løper butikkene
ned for å bytte julegaver løper
politikerne av sted for å regis-
trere dem.

Det er en ting som kan løse
dette problemet. Tilgodelapp!
Hamid i Afghanistan kunne ha
gitt Jonas en tilgodelapp, så
kunne han dra og hente teppene
den dagen han ikke er politiker
lenger.

Nå er det noen dager siden det
har ramlet skjeletter ut av ska-
pene i regjeringsbygningen. De
har vel satt hengelås på dem
nå.Skjeletter kommer det uan-
sett dundrende mot oss fra an-
dre kanter. Barnelærdommen
for mange har vært at Arne Tre-
holt er spion, men nå er han
plutselig ikke det lenger.

Det rare med skjelettene som
kommer ut av skapene i Treholt-
saken er at de er begynt å snak-
ke. Et mirakel må jo ha skjedd, i
alle fall for han som var storspi-
on.

Skjeletter som snakker?  Det
blir vel helst klapring i en gam-
mel tanngard, litt uforståelig for
de fleste.

Pengegaver, smykker, tepper,
pengebevis og storspionen som
nå kanskje bare er en bitte liten
spion. Det er ikke måte på hvor
mange skjeletter som har kom-
met ramlende ut av skapene i
høst.

Nå venter vi bare på den nes-
te!

Skap og 
skjeletter

Fylkesmannen slakter Flørenes-planen og
fremmer hele seks innsigelser til planfors-
laget. De fleste byggefeltene må tas ut av
planen. Det samme gjelder de tre småbåt-
havnene. Heller ikke veiløsningen får stå-
karakter.



Ordføreren kjemper
mot blant andre Ik Start
og Kronprinsesse Mette
Marit.

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

● På IKEAs nettsider kan du
nå stemme på åtte kandidater,
som kjemper om å få åpne det
nye varehuset i Lillesand. Ord-
fører Arne Thomassen er en av
disse, og han er på lag med Kris-
tiansand-ordfører Per Sørensen
i konkurransen.

De andre alternativene er
Janne Quidding, Kronprinsesse
Mette Marit, Dag Otto Laurit-
zen, Edvard Moseid, IK Start,
Heidi Sørvig og Trygve Brings-
værd.

– Folk på Sørlandet har pluk-
ket ut kandidater med et stort
hjerte for regionen, og de kan
også få bestemme hvem som
skal stå for den offisielle åp-
ningen ved å sage over tømmer-
stokken sammen med meg 21.
oktober, sier varehussjef Sol-
run Hitland, som tror Thomas-
sen og Sørensen har en god mu-
lighet til å vinne.

– Thomassen er en god og na-
turlig kandidat som ordfører i
den kommunen vi nå har et va-
rehus i og som vi har oppkalt en
seng etter.

Veldedig formål
Den eller de heldige som blir
valgt, får i tillegg til å sage over
tømmerstokken også 50.000 kro-
ner i støtte til et veldedig for-
mål. Thomassen og Sørensen
ønsker å gi pengepotten til Røde
Kors Besøkstjeneste i Lillesand.

Konkurransen er åpen frem
til 3. oktober, og du kan stemme
opptil en gang om dagen.

– Vi er spente på hvem folk på
Sørlandet nå stemmer fram til å
ta saga fatt. Engasjementet som
allerede er vist i nominasjons-
prosessen på Facebook, lover
godt, sier Hitland.

Favoritt
Arne Thomassen sier
til Lillesands-Posten
at han ennå ikke har
tenkt over hvor store
vinnersjanser han og
Sørensen har, eller hvordan han
skal overgå åpningen av Lille-
sand ungdomsskole der han
danset med Kristin Halvorsen.
En ting er han sikker på, og det
er at han og Sørensen fortjener å
vinne.

– Det ville ikke blitt IKEA på
Sørlandet hadde det ikke vært
for Lillesand og Kristiansand
kommune. Vi har lagt alt til ret-
te, med tomteområde og regule-
ringsplan, så det ville vært vel-
dig hyggelig om noen fra disse
kommunene hadde fått åpnet

varehuset. Jeg håper
lillesandere støtter
opp og stemmer på
oss.

– Hvem tror du er
den største favoritten
blant kandidatene?

– Jeg regner med
at det er jeg og Sørensen som er
favorittene, siden det er vi som
har fått IKEA til Sørlandet. Hvis
ikke, så mener jeg at Edvard Mo-
seid fortjener å vinne for sin fe-
nomenale innsats med Dyrepar-
ken, sier Thomassen.
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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 2010:
Innenlands: 1/1 år kr 855,- 1/2 år kr 460,-

Norden: 1/1 år kr 1851,- 1/2 år kr 958,-

Europa (A): 1/1 år kr 1940,- 1/2 år kr 1003,-

Utenfor: 1/1 år kr 2120,- 1/2 år kr 1092,-

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
Carl Christian Engstad, journalist
direkte: 37 26 95 07   mobil: 480 45 901
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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Lave priser
hver dag!

Lammelår i skiver
Matmestern, ferskt, pr. kg

9900

Poteter
pr. kg

790

Lammepølser
Matmestern, 250 g,
119,60/kg, pr. kg

2990

Ferske koteletter
Euro Shopper, pr. kg

3880

Pepsi Max 4-pk
4 x 1,5 liter,
8,32/liter + pant

4990

NATURLIG: Solrun Hitland, varehussjef hos IKEA Sørlandet, mener Arne
Thomassen er en god og naturlig kandidat.

Arne kan få 
åpne IKEA
Og mener selv han fortjener å vinne

HAR ERFARING: Arne Thomassen har erfaring. Her åpner han NAV-kontoret i Lillesand sammen med regiondi-
rektør Hilde Høynes. 

❞
Vi har lagt
alt til rette

ARNE THOMASSEN

Det var mange som møtte frem da Lillesand
Vekst avholdt sitt oppstartmøte i forrige uke.
Så langt har 25 bedrifter meldt seg inn i tillegg
til Handelsstanden som har valgt kollektivt
medlemskap i foreningen.

Vi håper at resten av næringslivet følger opp
og nå kjenner sin besøkelsestid. Det er nå toget
står på perrongen og dersom vi skal lykkes
med å etablere en levedyktig næringsorgani-
sasjon i Lillesand så er det nå man har mulig-
heten.

Kommunen har stilt midler til disposisjon og
flere større aktører går inn som lokomotiver.
Det er gjort et godt forarbeid og aldri har for-
holdene ligget bedre til rette for å etablere en
paraplyorganisasjon for hele kommunens næ-
ringsliv.

Lillesand Vekst har store ambisjoner både i
forhold til å være en aktiv medspiller når det
gjelder nyetableringer, i forhold til å være en
støttespiller i forhold til eksisterende næ-
ringsliv og turisme, samt sentrumsutvikling-
en. Lillesand Vekst vil bli en viktig aktør både
for kommune og næringsliv og derfor er det
viktig at alle som har mulighet til det engasje-
rer seg i foreningen og bidrar til å legge grunn-
laget for en positiv vekst for Lillesand.

Vi ønsker Lillesand Vekst lykke til med et vik-
tig arbeid.

Lillesand Vekst

Rådmann Jan Henning Windegaard har vars-
let fokus på skolestrukturen i fremtiden. Det
er nødvendig for en kommune som planlegger
for vekst å være i forkant av utviklingen. Den-
ne gangen er det spesielt utfordringen på bar-
netrinnet som må diskuteres, selv om vi også
hilser velkommen en debatt om fordeler og
ulemper med å samle alle ungdomsskoleklas-
sene i kommunen ved den nye ungdomssko-
len.

Skolestruktur

● Det er med vanntro vi leser
gjennom planen for utbygging av
Fløreneshalvøya. Eller, utbygging;
det rette ordet må være rasering av
Fløreneshalvøya.

Vi har vært så heldige at vi i de
siste 50 årene har tilbragt lange
sommerferier, helger og påskeferi-
er i den gamle skolen på Flørenes.
For en vakker uberørt natur. Lange
turer i skog og mark; bær- og sopp-
plukking, turer på sjøen i snekka,
fiske og krabbeteiner. Rene roman-
tikken.

Det er kanskje «lukseriøst» av en
hytteeier å sende sin dypeste aver-
sjon mot monsterutbyggingen av
Fløreneshalvøya, men det er umu-
lig å ikke reagere på politikere som
har en slik total manglende innsikt
på hvilken bevaringsverdi dette
området har. Man har også et visst
ansvar for kommende generasjo-
ner.

Hanne Kjelsrud m/familie

Flørenesplanen

● Hver morgen står mange tusen
barn i Aust-Agder opp og går i bar-
nehagen, og om noen år vil de fles-
te yrkesaktive i Aust- Agder ha
startet sitt utdanningsløp der. Bar-
nehagen som en arena for lek, utfol-
delse, undring, mestring og læring
vil ha satt sitt preg på den framtidi-
ge ordfører, rådmann, sykepleier,
bilmekaniker, gründer og alle an-
dre vi er så avhengige av, for å ha et
velfungerende samfunn.

Vi vet mye om barnehagens be-
tydning allerede i dag. Barnehagen
har stor  betydning som brobygger
mellom kulturer og religioner og
som en arena for sosial utjevning.
Barnehagen har  fokus på språksti-
mulering, på sosial kompetanse, på
respekt, vennskap og medmennes-
kelighet. Barnehagen er en  utdan-
ningsinstitusjon. Det er det vi hol-
der på med, det er det som er
gjennomgående i alt som foregår.
Det er masse moro og lek i barneha-
gen – men barnehagens innhold og
kvalitet er ramme alvor. Kvaliteten
og innholdet jobbes fram av barne-
hagens personale. Førskolelærerne
er kvalitetsgarantistene i barneha-
gen, og rammene som gis, er avgjø-
rende for hva slags kvalitet som le-
veres.

Det har i den siste tiden vært et
enormt fokus på barnehagen, på
finansieringsordninger, på utbytte-
problematikk og på likebehand-
ling. For alle førskolelærere er det
viktig å kunne ha rammer å jobbe

innenfor som gir oss mulighet til å
tilby god kvalitet. Hvert enkelt
barn skal bli sett og stimulert på de
områdene der vi ser behovene er.
Hver enkelt mamma og pappa skal
oppleve trygghet og god ivareta-
kelse av sitt barn. Det betaler de for
i form av skattepenger og foreldre-
betaling. Tjenesten de får tilbake,
skal de stille krav og forventninger
til. Og det er vi som skal levere. Og
vi gjør så godt vi kan. Vi tilpasser
oss, omorganiserer oss, er en-
dringsvillige, kreative og løsnings-
orienterte. Men vi kan ikke drive
med effektivisering blant små
barn! Vi kan ikke være gode utdan-
nere uten nok ansatte, uten vikarer
ved sykdom, uten tilstedeværende
ledere, uten kompetansehevende
tiltak. Kvalitet koster! Barneha-
gens økonomiske rammer må gi
oss mulighet til å levere. Vi som
jobber der, liker ikke at det «tukles»
med våre muligheter til å gjøre job-
ben vår! Mange eiere, private og of-
fentlige, gir barnehagen økonomis-
ke rammer som sørger for god kva-
litet. Men det finnes dessverre de
som ikke gjør det også. Det finnes
eiere som spekulerer og «romste-
rer « i barnehagebudsjettene på en
måte som forringer kvaliteten. For
noen er barnehage en butikk å
tjene penger på, eller en sektor med
et innsparingspotensiale. Eiere
konkurrerer om pengene - de of-
fentlige tilskuddene. Vi vil de skal
brukes til kvalitet for barna og til

skikkelige lønns- og arbeidsvilkår
til dem som skal jobbe der.

Vi vet at barna oppholder seg i
barnehagen flere timer mer pr dag
nå enn de gjorde for få år siden.
Denne tiden må fylles med me-
ningsfylt innhold som fremmer ut-
vikling og læring. La oss få mulig-
het til å utføre samfunnsmandatet
vårt. Gi oss rom for å levere. Spør
oss hva vi trenger   og lytt til det vi
sier. Vi vet hva vi snakker om!

På vegne av Utdanningsforbundets
medlemmer i private 

og kommunale barnehager
Linda Thorstein Karlsen og 

Mette Berg Nielsen
Seksjon barnehage 

Utdanningsforbundet Aust Agder

Gi barnehagen økonomiske rammer 
– kvalitet har sin pris!

Avstemningen om en er fornøyd
med den nye ungdomsskolen el-
ler ikke ble svært jevn. 51 pro-
sent av Lillesands-Postens nett-
lesere er fornøyd med den nye
skolen mens nei-andelen er på
49 prosent. Det er 779 personer
som har krysset av på ja/nei-al-
ternativet. Dette spørsmålet har
vært mulig å besvare i to uker.
Nå spør avisen om du skal være
med på hummerfiske eller el-
gjakt, eventuelt begge deler.

Jevn avstemning



Tirsdag 28. september 2010 98 Tirsdag 28. september 2010

ROMANIFOLKETS/
TATERNES KULTURFOND
2. utlysningsrunde 2010

Søknadsskjema med vei-
ledning og styrets ret-
ningslinjer for tildeling
finnes på våre hjemme-
sider: www.rtfondet.no.

Søknadsfrist: 15.10.2010

Søknaden sendes til:
Romanifolkets/taternes
kulturfond, Pb. 9269
Grønland, 0134 Oslo

Lillesand Håndverk- og
industriforening støtter
planene om utbygging
av Flørenes-området.
De fleste private hø-
ringsuttalelsene er
imidlertid negative, og
Facebook-gruppen «Ja
til bevaring av Flø-
renes» har nå passert
500 medlemmer.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Håndverkerforeningen er
positiv til at kommunen arbei-
der med fremtidig utbygging og
uvikling i et lengre tidsperspek-
tiv, slik som er gjort i arbeidet
med kommunedelplan for Flø-
renes, skriver Lars Gunnar Nag
på vegne av foreningen. Hø-
ringsuttalelsen gir støtte til
prinspippene som ligger til
grunn for kommunedelplanen,
men tar ikke stilling til stør-
relsen.

– Planforslaget omfatter ut-
bygging av store deler av Flø-
renes, og Flørenes-halvøya er
delt opp i ulike felt. Håndverker-
foreningen legger til grunn at
det er de folkevalgtes avveining
av ulike hensyn som vil være av-
gjørende for i hvilket omfang
Flørenes-halvøya skal bygges
ut, og foreningen vil av den
grunn avstå fra å kommentere
dette spørsmålet, heter det i ut-
talelsen, hvor man
presiserer at en
satsing på Flø-
renes ikke må hin-
dre en utvikling
andre steder på
strekningen Kald-
vell-Flørenes-
Sangereid.

– Det forventes
at en massiv ut-
bygging av Flø-
renes-området vil tiltrekke stør-
re, nasjonale aktører, og en
parallell åpning for utbygging
andre steder langs nevnte akse
vil derfor være ønskelig av loka-
le næringspolitiske hensyn,
skriver Lars Gunnar Nag på
vegne av foreningen.

508 medlemmer
Miriam Røe står sammen med
Per Bendixen i spissen for Face-
book-gruppen «Ja til bevaring
av Flørenes». Siden gruppen ble
opprettet i februar har den fått
508 medlemmer. Hun mener Lil-
lesand kommer til å miste mye
av sjarmen dersom planen blir
vedtatt.

– Vi som har bosatt oss i Lille-
sand, har gjort det fordi vi net-
topp nyter stillheten, roen, natu-
ren og de koselige søte hvite Lil-
lesandshusene, butikkene, res-
taurantene og alt det andre Lil-
lesand har å tilby. Og vi liker den
nettopp som den er, skriver Røe.

Kåre Mosby, som er deleier i
en eiendom på Ålebekk, mener
utbyggingen er for sterk i delfel-
tene mot denne eiendommen og

frykter at dagens Flørenesvei
vil bli brukt i utbyggingspreio-
den.

Negativ
Bjørn A. Solheim ber politiker-
ne droppe hele Flørenesplanen.
Han gjør det klinkende klart at
han ikke ønsker å ta del i utbyg-

gingen selv om
aktuelle områder
i konsekvensut-
redningen innbe-
fatter hans eien-
dom.

– Jeg stiller
meg også svært
kritisk til tidli-
gere planer om å
anlegge båthavn
på eiendommen

min i Buvika, noe som aldri ble
drøftet med undertegnede. En
innlemmelse av dette i planene,
kun basert på et utenforstående
forslag, mener jeg bør ansees
som useriøst og dessverre repre-
sentativt i måten Lillesand kom-
mune har behandlet denne sa-
ken på, skriver Solheim, som
mener det ikke ligger an til noe
kompromiss i denne saken.

– Lillesand kommune trenger
ikke på noen måte å si ja til byg-
ging på visse områder bare fordi
det har blitt utført et mulighets-
studium.

Båthavn
Solheim er på kollisjonskurs
med Asplan Viak, som fremmer
en høringsuttalelse på vegne av
Konsmo Fabrikker og Heldal en-
treprenør som representerer
flere av grunneierne i området.
De peker nettopp på Buvika som
godt egnet til småbåthavn med
lett tilgjengelighet fra land.

– Etter vårt skjønn mangler
arealer til småbåthavner i Dyvi-
kområdet, påpeker arealplan-
legger Roald Melsom, som

understreker viktigheten av at
planen blir vedtatt i sin nåvæ-
rende form. Da er gruppen inn-
stilt på å sette i gang arbeidet
med regulering og prosjekte-
ring så raskt som mulig.

– Det er ingen kjente konflik-
ter eller motstridende interes-
ser innenfor de områdene som
samarbeidsgruppen represente-
rer, noe som tilsier at videre
planlegging og gjennomføring
kan skje suksessivt uten forsin-
kelser, påpeker Melsom, som
mener planen er balansert og
gir et godt utgangspunkt for en
balansert utbygging.

– Byggeområdenes lokalise-
ring, forslag til veitrasé, antall
boliger med videre gir mulighet
for en trinnvis utbygging uten
store forskotterings- og kapital-
utgifter, og et grunnlag for at
tekniske hovedanlegg fram til
disse områdene kan selvfinansi-
eres. Utbygging av område G gir
tilgang til nødvendige veiarea-
ler og mulighet for gjennomfø-
ring av tunge infrastrukturtil-
tak i en tidlig fase, skriver areal-
planleggeren.

Friområder
SMS arkitekter har avgitt hø-
ringsuttalelse på vegne av Kvi-
vigodden AS. De
peker på at det er
lagt opp til å forde-
le kostnadene til
opparbeidelse av
friområder, veier
og annen infra-
struktur på alle ut-
byggingsområ-
dene. De mener det
er tilstrekkelig
med friområder i
planen, men mener det må vur-
deres en omfordeling av friom-
rådene i planen.

– Friområdene i planforsla-
get har stor tetthet i et ganske

begrenset område mot vest
rundt Kvivigodden, mens store
felt som D, E og F ikke har sam-
me nærhet til friområder i pla-
nens østlige del mot Dyvik, he-
ter det i SMS høringsuttalelse.

Rimelige boliger
Byggforum AS ønsker å justere
grensene for felt F. Vegard Hals
uttrykker frustrsjon over at det-
te feltet er redusert, og han på-
peker at dette feltet er det best
egnede for sosial boligbygging.

– Foreløpig har jeg hørt vel-
dig lite til de som taler første-
gangsetablererne sin sak, samt
de som ikke har så god økonomi.
Det feltet vi har, er muligens den
eneste delen av feltet som kan få
noe lavere tomte- og boligpriser.
Men til det trenger vi hjelp;
grensa må justeres. Vi vil forsø-
ke å utvikle et lyst, trivelig felt
med relevante boliger for dem
som bor der - både praktisk sett
og økonomisk, skriver Hals.

Opprørt
Inger Alette Grimnes eier Aana-
bakken innerst i Tingsakerfjor-
den. Hun legger ikke skjul på at
hun er motstander av kommu-
nedelplanen.

– Jeg er opprørt over at Lille-
sand kommune
velger å se bort
fra faglige råd og
allikevel foreslår
å legge Lille-
sands største bo-
ligområde
gjennom tidende
til Lillesands by-
mark, skriver
Grimnes og viser
til Grønn struk-

turanalyse som ble utarbeidet i
1999. Der ble områdene mellom
Ålebekk og Fløresteinen karak-
terisert som område med meget
store naturverdier.

– Hva er poenget med å utar-
beide grønnstrukturkartleg-
ging når kommunen i planleg-
gingsarbeidet ikke tar hensyn
til resultatene av kartleggingen,
men i stedet foreslår boligutbyg-
ging med høy utnyttelsesgrad i
et kategori 1 område? Spør hun
og legger til at ifølge Naturba-
sen så er edelløvskogen vest for
Fløresteinen svært verdifull.

Grimnes hevder lokalbefolk-
ningen mister verdifulle rekrea-
sjonsområder dersom planen
blir vedtatt.

– Argumentet med at all-
mennheten i stedet for turter-
reng skal få et friområde med
badebukt, holder ikke. Allmenn-
heten har allerede i dag bade-
muligheter på Tingsaker/Ter-
neholmen, Skylleviga og Ålevi-
ga som alle ligger i indre del av
Tingsakerfjorden. Badestren-
dene er ikke overfylte og viser at
det ikke er badestrender befolk-
ningen i Lillesand har størst be-
hov for, skriver Inger Alette
Grimnes.

Håndverkerne støtter 
Flørenes-utbygging

❞

Vi vil forsøke å
utvikle et lyst,
trivelig felt med
relevante
boliger

VEGARD HALS

❞

Det er ikke
badestrender
befolkningen i
Lillesand har
størst behov for

INGER ALETTE GRIMNES

– Dette er veldig dårlig
håndtert av de som har
vært i dialog med Fyl-
kesmannen, sier ordfø-
rer Arne Thomassen
med klar adresse til
saksbehandlere og kon-
sulenter som har arbei-
det med Flørenes-pla-
nen.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Både ordfører Arne Thomas-
sen (H) og varaordfører Tor Au-
dun Danielsen (V) er svært over-
rasket etter å ha lest innsi-
gelsene fra Fylkesmannen.

Thomassen  mener at det ikke
lenger er grunnlag for en stor
utbygging på Flørenes.

– Det er det opprinnelige om-
rådet på Kvivikodden som ligger
igjen, forutsatt en god veiløs-
ning. Det var Fylkesmannen
som bad oss om å se hele Fløre-
neshalvøya under ett. Jeg er
overrasket over at Fylkesman-
nen og kommunens saksbe-
handlere sammen med konsu-
lentene ikke har vært mer sam-
kjørte når de i flere runder har
utfordret Lillesands politikere
på viktige prinsipielle avgjø-
relser, sier ordføreren.

I følge Thomassen burde Fyl-
kesmannen kommet på banen
med tydeligere tale om alle
punktene som det nå fremmes
innsigelser til.

– Vi vet at det har vært utskift-
ninger av ansatte hos Fylkes-
mannen. Her er det et eller an-
net som har glippet underveis i
forhold til tilbakemeldingene
som er gitt, mener ordføreren,
som understreker at
man dessverre må le-
ve med Fylkesman-
nens manglende for-
utsigbarhet.

Thomassen ser det
som oppmuntrende
at Fylkesmannen ser
positivt på utbygging
av områder øst for
Flørenes, det vil si
Heldal og Dyvik, men med en
annen veiløsning inn i området.

– Bystyret må nå få en samlet
vurdering av alle innspill fra ad-
ministrasjonen før vi tar stilling

til hva som eventuelt kan legges
inn i kommuneplanen, sier Ar-
ne Thomassen.

Varaordfører Tor Audun Da-
nielsen sier følgende etter en
rask gjennomlesning av utta-

lelsene fra Fylkes-
mannen:

– Hovedinntryk-
ket mitt er at det
er innsigelser mot
det meste, enten
det er vei eller bo-
ligfelter. Jeg blir
veldig overrasket
når Fylkesman-
nen selv har bedt

kommunen foreta en grundig
analyse av hele Fløreneshalv-
øya hvis en fra begynnelsen har
ment at halvøya ikke skal bebyg-
ges. Da burde dette vært formid-

let umiddelbart. Arbeidet har
kostet masse penger, sier Dani-
elsen.

I følge miljøvernavdelingen
må konsekvensutredningene
suppleres med ytterligere utred-
ninger.

– Spørsmålet blir jo da om en
skal vedta å bruke penger på
flere utredninger når Fylkes-
mannen mener alle felt ikke må
bygges ut, sier varaordføreren.

Fylkesmannen fremmer inn-
sigelse til foreslått hovedveitra-
se. Danielsen har liten sans for
en veiløsning gjennom Ålebekk.

– Økt trafikk inn gjennom
Tingsaker camping er en veldig
dårlig løsning, sier Tor Audun
Danielsen.

– Dårlig håndtering
FOR SEINT: Tor Audun Danielsen og Arne Thomassen forstår ikke hvorfor Fylkesmannen ikke har kommet på banen tidligere med sine sterke innvendinger mot Flørenes-planen (arkivfoto).

● Først til Kjøbmannsvig sa-
ken: Eiendommen 102/45 gren-
ser ikke til naboeiendommen
som har fått byggetillatelse.
Hvis vi skulle fulgt Vagle / ad-
ministrasjonen, hadde store
deler av en mellomliggende
eiendom blitt rasert. Dette er
en eiendom uten utbyggings-
planer og hvor eierne ønsker å
bevare hagen som den er. På
uforståelig vis fikk utbygger
med seg administrasjonen i et
forsøk på å ta store deler av
eiendommen til vei formål.

Dette representerer et sam-
røre mellom en profesjonell ut-
bygger og administrasjon som
uansett bør bli gjenstand for

uavhengig granskning. Det var
dette «overgrepet» mot en tre-
djepart, som lå til grunn for at
administrasjonen ivret for en
samlet løsning. Subsidiært at
102 / 45 måtte lage egen bebyg-
gelsesplan / detaljplan.

Nei Vagle, selv fylkesman-
nen så det urimelige i kravet
om detaljplan for 102/45 og
hadde ingen problemer med at
det ble frafalt.

Ditt andre hovedankepunkt
er «svær» eksponering mot
Blindleia. Med respekt å mel-
de, må dette kalles tøv. Hvor-
dan kunne området reguleres
til boligformål i utgangspunk-
tet hvis så var tilfelle? Sant nok

har en arkitektutdannet hytte-
nabo presentert utallige «silu-
ett» tegninger i sitt forsøk på å
stoppe prosjektet alle med det
felles at de representerer be-
visst desinformasjon.

Hadde du satt deg inn i sa-
ken, har jeg såpass respekt for
din dømmekraft at jeg tror du
ville bli sjokkert.

Det vi opplever fra Arbeider-
partiets side i byggesaker, er
en like klar favorisering av
større utbyggere, som en av-
visning av små private pro-
sjekter.

Det er utviklet et regime i
byggesaker som i stor grad fra-
tar Arbeiderpartiets gamle

kjernevelgere muligheten til å
disponere egen eiendom.

Store utbyggere favoriseres.
Samtidig er vi vitne til hvor-

dan privatpersoner risikerer å
henges ut og straffes som mil-
jøkriminelle bare det flyttes
noen stener på egen grunn,
mens kommunen som bøteleg-
ger, selv mudrer med liv og lyst
i våtmarksområder i beste
hekkesesong.

De som i første rekke både har
ønsket og styrt denne utvikling-
en, er Arbeiderpartiet, godt støt-
tet av SV (eller omvendt).

Dette er ikke anvendt miljø-
politikk, det er rasering av
eget velger grunnlag.

Dette Herr Vagle, er ikke et
utidig personangrep. Når du
og dine kolleger har latt dere
velge som våre ombud, må
dere tåle at politikere ikke kan
forlange å være fristilt fra eg-
ne vedtak. Minstekravet må
være at den som fatter et om-
stridt vedtak på vegne av fel-
lesskapet, må evne å forsvare
det.

De som hverken orker eller
gidder det, har så liten respekt
for egne velgere at de i det min-
ste bør tåle en ironisk kom-
mentar.

PAUL WERRING

Nei Vagle, dette ble bare «politikersvar»!

❞
Her er det
innsigelser
mot det meste
TOR AUDUN DANIELSEN 

MENINGER:
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Lillesand Håndverk- og
industriforening støtter
planene om utbygging
av Flørenes-området.
De fleste private hø-
ringsuttalelsene er
imidlertid negative, og
Facebook-gruppen «Ja
til bevaring av Flø-
renes» har nå passert
500 medlemmer.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Håndverkerforeningen er
positiv til at kommunen arbei-
der med fremtidig utbygging og
uvikling i et lengre tidsperspek-
tiv, slik som er gjort i arbeidet
med kommunedelplan for Flø-
renes, skriver Lars Gunnar Nag
på vegne av foreningen. Hø-
ringsuttalelsen gir støtte til
prinspippene som ligger til
grunn for kommunedelplanen,
men tar ikke stilling til stør-
relsen.

– Planforslaget omfatter ut-
bygging av store deler av Flø-
renes, og Flørenes-halvøya er
delt opp i ulike felt. Håndverker-
foreningen legger til grunn at
det er de folkevalgtes avveining
av ulike hensyn som vil være av-
gjørende for i hvilket omfang
Flørenes-halvøya skal bygges
ut, og foreningen vil av den
grunn avstå fra å kommentere
dette spørsmålet, heter det i ut-
talelsen, hvor man
presiserer at en
satsing på Flø-
renes ikke må hin-
dre en utvikling
andre steder på
strekningen Kald-
vell-Flørenes-
Sangereid.

– Det forventes
at en massiv ut-
bygging av Flø-
renes-området vil tiltrekke stør-
re, nasjonale aktører, og en
parallell åpning for utbygging
andre steder langs nevnte akse
vil derfor være ønskelig av loka-
le næringspolitiske hensyn,
skriver Lars Gunnar Nag på
vegne av foreningen.

508 medlemmer
Miriam Røe står sammen med
Per Bendixen i spissen for Face-
book-gruppen «Ja til bevaring
av Flørenes». Siden gruppen ble
opprettet i februar har den fått
508 medlemmer. Hun mener Lil-
lesand kommer til å miste mye
av sjarmen dersom planen blir
vedtatt.

– Vi som har bosatt oss i Lille-
sand, har gjort det fordi vi net-
topp nyter stillheten, roen, natu-
ren og de koselige søte hvite Lil-
lesandshusene, butikkene, res-
taurantene og alt det andre Lil-
lesand har å tilby. Og vi liker den
nettopp som den er, skriver Røe.

Kåre Mosby, som er deleier i
en eiendom på Ålebekk, mener
utbyggingen er for sterk i delfel-
tene mot denne eiendommen og

frykter at dagens Flørenesvei
vil bli brukt i utbyggingspreio-
den.

Negativ
Bjørn A. Solheim ber politiker-
ne droppe hele Flørenesplanen.
Han gjør det klinkende klart at
han ikke ønsker å ta del i utbyg-

gingen selv om
aktuelle områder
i konsekvensut-
redningen innbe-
fatter hans eien-
dom.

– Jeg stiller
meg også svært
kritisk til tidli-
gere planer om å
anlegge båthavn
på eiendommen

min i Buvika, noe som aldri ble
drøftet med undertegnede. En
innlemmelse av dette i planene,
kun basert på et utenforstående
forslag, mener jeg bør ansees
som useriøst og dessverre repre-
sentativt i måten Lillesand kom-
mune har behandlet denne sa-
ken på, skriver Solheim, som
mener det ikke ligger an til noe
kompromiss i denne saken.

– Lillesand kommune trenger
ikke på noen måte å si ja til byg-
ging på visse områder bare fordi
det har blitt utført et mulighets-
studium.

Båthavn
Solheim er på kollisjonskurs
med Asplan Viak, som fremmer
en høringsuttalelse på vegne av
Konsmo Fabrikker og Heldal en-
treprenør som representerer
flere av grunneierne i området.
De peker nettopp på Buvika som
godt egnet til småbåthavn med
lett tilgjengelighet fra land.

– Etter vårt skjønn mangler
arealer til småbåthavner i Dyvi-
kområdet, påpeker arealplan-
legger Roald Melsom, som

understreker viktigheten av at
planen blir vedtatt i sin nåvæ-
rende form. Da er gruppen inn-
stilt på å sette i gang arbeidet
med regulering og prosjekte-
ring så raskt som mulig.

– Det er ingen kjente konflik-
ter eller motstridende interes-
ser innenfor de områdene som
samarbeidsgruppen represente-
rer, noe som tilsier at videre
planlegging og gjennomføring
kan skje suksessivt uten forsin-
kelser, påpeker Melsom, som
mener planen er balansert og
gir et godt utgangspunkt for en
balansert utbygging.

– Byggeområdenes lokalise-
ring, forslag til veitrasé, antall
boliger med videre gir mulighet
for en trinnvis utbygging uten
store forskotterings- og kapital-
utgifter, og et grunnlag for at
tekniske hovedanlegg fram til
disse områdene kan selvfinansi-
eres. Utbygging av område G gir
tilgang til nødvendige veiarea-
ler og mulighet for gjennomfø-
ring av tunge infrastrukturtil-
tak i en tidlig fase, skriver areal-
planleggeren.

Friområder
SMS arkitekter har avgitt hø-
ringsuttalelse på vegne av Kvi-
vigodden AS. De
peker på at det er
lagt opp til å forde-
le kostnadene til
opparbeidelse av
friområder, veier
og annen infra-
struktur på alle ut-
byggingsområ-
dene. De mener det
er tilstrekkelig
med friområder i
planen, men mener det må vur-
deres en omfordeling av friom-
rådene i planen.

– Friområdene i planforsla-
get har stor tetthet i et ganske

begrenset område mot vest
rundt Kvivigodden, mens store
felt som D, E og F ikke har sam-
me nærhet til friområder i pla-
nens østlige del mot Dyvik, he-
ter det i SMS høringsuttalelse.

Rimelige boliger
Byggforum AS ønsker å justere
grensene for felt F. Vegard Hals
uttrykker frustrsjon over at det-
te feltet er redusert, og han på-
peker at dette feltet er det best
egnede for sosial boligbygging.

– Foreløpig har jeg hørt vel-
dig lite til de som taler første-
gangsetablererne sin sak, samt
de som ikke har så god økonomi.
Det feltet vi har, er muligens den
eneste delen av feltet som kan få
noe lavere tomte- og boligpriser.
Men til det trenger vi hjelp;
grensa må justeres. Vi vil forsø-
ke å utvikle et lyst, trivelig felt
med relevante boliger for dem
som bor der - både praktisk sett
og økonomisk, skriver Hals.

Opprørt
Inger Alette Grimnes eier Aana-
bakken innerst i Tingsakerfjor-
den. Hun legger ikke skjul på at
hun er motstander av kommu-
nedelplanen.

– Jeg er opprørt over at Lille-
sand kommune
velger å se bort
fra faglige råd og
allikevel foreslår
å legge Lille-
sands største bo-
ligområde
gjennom tidende
til Lillesands by-
mark, skriver
Grimnes og viser
til Grønn struk-

turanalyse som ble utarbeidet i
1999. Der ble områdene mellom
Ålebekk og Fløresteinen karak-
terisert som område med meget
store naturverdier.

– Hva er poenget med å utar-
beide grønnstrukturkartleg-
ging når kommunen i planleg-
gingsarbeidet ikke tar hensyn
til resultatene av kartleggingen,
men i stedet foreslår boligutbyg-
ging med høy utnyttelsesgrad i
et kategori 1 område? Spør hun
og legger til at ifølge Naturba-
sen så er edelløvskogen vest for
Fløresteinen svært verdifull.

Grimnes hevder lokalbefolk-
ningen mister verdifulle rekrea-
sjonsområder dersom planen
blir vedtatt.

– Argumentet med at all-
mennheten i stedet for turter-
reng skal få et friområde med
badebukt, holder ikke. Allmenn-
heten har allerede i dag bade-
muligheter på Tingsaker/Ter-
neholmen, Skylleviga og Ålevi-
ga som alle ligger i indre del av
Tingsakerfjorden. Badestren-
dene er ikke overfylte og viser at
det ikke er badestrender befolk-
ningen i Lillesand har størst be-
hov for, skriver Inger Alette
Grimnes.

Håndverkerne støtter 
Flørenes-utbygging

❞

Vi vil forsøke å
utvikle et lyst,
trivelig felt med
relevante
boliger

VEGARD HALS

❞

Det er ikke
badestrender
befolkningen i
Lillesand har
størst behov for

INGER ALETTE GRIMNES

– Dette er veldig dårlig
håndtert av de som har
vært i dialog med Fyl-
kesmannen, sier ordfø-
rer Arne Thomassen
med klar adresse til
saksbehandlere og kon-
sulenter som har arbei-
det med Flørenes-pla-
nen.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Både ordfører Arne Thomas-
sen (H) og varaordfører Tor Au-
dun Danielsen (V) er svært over-
rasket etter å ha lest innsi-
gelsene fra Fylkesmannen.

Thomassen  mener at det ikke
lenger er grunnlag for en stor
utbygging på Flørenes.

– Det er det opprinnelige om-
rådet på Kvivikodden som ligger
igjen, forutsatt en god veiløs-
ning. Det var Fylkesmannen
som bad oss om å se hele Fløre-
neshalvøya under ett. Jeg er
overrasket over at Fylkesman-
nen og kommunens saksbe-
handlere sammen med konsu-
lentene ikke har vært mer sam-
kjørte når de i flere runder har
utfordret Lillesands politikere
på viktige prinsipielle avgjø-
relser, sier ordføreren.

I følge Thomassen burde Fyl-
kesmannen kommet på banen
med tydeligere tale om alle
punktene som det nå fremmes
innsigelser til.

– Vi vet at det har vært utskift-
ninger av ansatte hos Fylkes-
mannen. Her er det et eller an-
net som har glippet underveis i
forhold til tilbakemeldingene
som er gitt, mener ordføreren,
som understreker at
man dessverre må le-
ve med Fylkesman-
nens manglende for-
utsigbarhet.

Thomassen ser det
som oppmuntrende
at Fylkesmannen ser
positivt på utbygging
av områder øst for
Flørenes, det vil si
Heldal og Dyvik, men med en
annen veiløsning inn i området.

– Bystyret må nå få en samlet
vurdering av alle innspill fra ad-
ministrasjonen før vi tar stilling

til hva som eventuelt kan legges
inn i kommuneplanen, sier Ar-
ne Thomassen.

Varaordfører Tor Audun Da-
nielsen sier følgende etter en
rask gjennomlesning av utta-

lelsene fra Fylkes-
mannen:

– Hovedinntryk-
ket mitt er at det
er innsigelser mot
det meste, enten
det er vei eller bo-
ligfelter. Jeg blir
veldig overrasket
når Fylkesman-
nen selv har bedt

kommunen foreta en grundig
analyse av hele Fløreneshalv-
øya hvis en fra begynnelsen har
ment at halvøya ikke skal bebyg-
ges. Da burde dette vært formid-

let umiddelbart. Arbeidet har
kostet masse penger, sier Dani-
elsen.

I følge miljøvernavdelingen
må konsekvensutredningene
suppleres med ytterligere utred-
ninger.

– Spørsmålet blir jo da om en
skal vedta å bruke penger på
flere utredninger når Fylkes-
mannen mener alle felt ikke må
bygges ut, sier varaordføreren.

Fylkesmannen fremmer inn-
sigelse til foreslått hovedveitra-
se. Danielsen har liten sans for
en veiløsning gjennom Ålebekk.

– Økt trafikk inn gjennom
Tingsaker camping er en veldig
dårlig løsning, sier Tor Audun
Danielsen.

– Dårlig håndtering
FOR SEINT: Tor Audun Danielsen og Arne Thomassen forstår ikke hvorfor Fylkesmannen ikke har kommet på banen tidligere med sine sterke innvendinger mot Flørenes-planen (arkivfoto).

● Først til Kjøbmannsvig sa-
ken: Eiendommen 102/45 gren-
ser ikke til naboeiendommen
som har fått byggetillatelse.
Hvis vi skulle fulgt Vagle / ad-
ministrasjonen, hadde store
deler av en mellomliggende
eiendom blitt rasert. Dette er
en eiendom uten utbyggings-
planer og hvor eierne ønsker å
bevare hagen som den er. På
uforståelig vis fikk utbygger
med seg administrasjonen i et
forsøk på å ta store deler av
eiendommen til vei formål.

Dette representerer et sam-
røre mellom en profesjonell ut-
bygger og administrasjon som
uansett bør bli gjenstand for

uavhengig granskning. Det var
dette «overgrepet» mot en tre-
djepart, som lå til grunn for at
administrasjonen ivret for en
samlet løsning. Subsidiært at
102 / 45 måtte lage egen bebyg-
gelsesplan / detaljplan.

Nei Vagle, selv fylkesman-
nen så det urimelige i kravet
om detaljplan for 102/45 og
hadde ingen problemer med at
det ble frafalt.

Ditt andre hovedankepunkt
er «svær» eksponering mot
Blindleia. Med respekt å mel-
de, må dette kalles tøv. Hvor-
dan kunne området reguleres
til boligformål i utgangspunk-
tet hvis så var tilfelle? Sant nok

har en arkitektutdannet hytte-
nabo presentert utallige «silu-
ett» tegninger i sitt forsøk på å
stoppe prosjektet alle med det
felles at de representerer be-
visst desinformasjon.

Hadde du satt deg inn i sa-
ken, har jeg såpass respekt for
din dømmekraft at jeg tror du
ville bli sjokkert.

Det vi opplever fra Arbeider-
partiets side i byggesaker, er
en like klar favorisering av
større utbyggere, som en av-
visning av små private pro-
sjekter.

Det er utviklet et regime i
byggesaker som i stor grad fra-
tar Arbeiderpartiets gamle

kjernevelgere muligheten til å
disponere egen eiendom.

Store utbyggere favoriseres.
Samtidig er vi vitne til hvor-

dan privatpersoner risikerer å
henges ut og straffes som mil-
jøkriminelle bare det flyttes
noen stener på egen grunn,
mens kommunen som bøteleg-
ger, selv mudrer med liv og lyst
i våtmarksområder i beste
hekkesesong.

De som i første rekke både har
ønsket og styrt denne utvikling-
en, er Arbeiderpartiet, godt støt-
tet av SV (eller omvendt).

Dette er ikke anvendt miljø-
politikk, det er rasering av
eget velger grunnlag.

Dette Herr Vagle, er ikke et
utidig personangrep. Når du
og dine kolleger har latt dere
velge som våre ombud, må
dere tåle at politikere ikke kan
forlange å være fristilt fra eg-
ne vedtak. Minstekravet må
være at den som fatter et om-
stridt vedtak på vegne av fel-
lesskapet, må evne å forsvare
det.

De som hverken orker eller
gidder det, har så liten respekt
for egne velgere at de i det min-
ste bør tåle en ironisk kom-
mentar.

PAUL WERRING

Nei Vagle, dette ble bare «politikersvar»!

❞
Her er det
innsigelser
mot det meste
TOR AUDUN DANIELSEN 

MENINGER:




