
Høvåg 
Kunsthåndverk

● Bronseplassen - nybakt
keramikk. Åpent søndager.

Underholdning
● Velkommen til fredag-
squizz på Kafé Den Siste
Glæde. PÅ NYKLIPTE
STIER. Thomas M. Petter-
sen og Lars E. Nielsen gir
etter for presset og tar en
siste runde av forestilling-
en som gikk for fulle hus i
sommer.
● Jan Arilds spiller fredag
og lørdag kveld på Bed-
dingen.

Kirke og kristenliv 
● Worshipnight i Filadel-
fia. Lovsanger og solister,
søndagsskolen «Helt Kon-
ge», english translation.
Kafè. Velkommen.
● Gudstjeneste søndag
formiddag. Nye medlem-
mer skal ønskes velkom-
men. Peder Martin Liland
taler. Søndagsskole og kir-
kekaffe. Betels Kvinnemi-
sjon mandag kveld hos
Ruth Larsen.
● Lillesand Frikirke in-
viterer det til storfamilie-
gudstjeneste søndag. Rune
Daltveit taler.
● Bibeltime med Bjørn
Hagen i Justøy kapell
mandag. Alle velkommen.
● HimalPartner, tidli-
gere Tibetmisjonen, in-
viterer til samling på Be-
dehuset med besøk av Bal
Kumari Gurung fra Nepal,
søndag kveld. Sammen
med henne deltar også
Mia og Asbjørn Voreland.

Strikkekafé
● Velkommen til Stikk &
Strikk mandag kveld. Alle
nye og gamle deltakere er
hjertlig velkommen! En-
kel servering.

Barnas Røde Kors
● Treff hver mandag
kveld på Røde Kors-huset i
Lillesand.

Biblioteket
● Bokkafé fredag. Ustil-
ling med Erling Larsen ut
november.

Sport/trim
● Dansekveld på M.A sen-
teret hver mandag kveld i
regi av Lillesand swing
og danseklubb.
● Lillesand svømme-
gruppe har kretskarusell
i Møglestuhallen søndag.
Kiosk under hele stevnet.
Velkommen til alle.
● Lørdagsløpet arrange-
res fra Ketil Moes plass
hver lørdag. Fellesstart på
tidtakning i løyper på ca 2
og 3,6 km. De som vil spa-
sere eller løpe uten tidtak-
ning, starter i forkant av
fellesstarten. Det trekkes
ut 2 fruktkurver på start-
nummerne. Ekstra premi-
er hver måned.
● HUSK JuniorKRIK i
kveld i gym.salen på Bor-
kedalen. Jenter og gutter i
5-8 klasse er velkommen
til å delta i lek- og ballspil-
laktiviterer.
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Fylkesmann Øystein
Djupedal mener det har
oppstått en misforstå-
else mellom hans miljø-
vernavdeling og Lille-
sand kommune om Flø-
renes-planen, og han vil
nå gå gjennom alle
saksbehandlingsruti-
ner. Ordfører Arne Tho-
massen var svært opp-
rørt etter møtet på fyl-
keshuset og mener pro-
sessen har ført til at po-
litikerne er blitt latter-
liggjort.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Temperaturen var høy under
møtet på fylkesmann Øystein
Djupedals kontor onsdag mor-
gen der fire politikere og tre fra
administrasjonen i Lillesand
kommune deltok. Bakgrunnen
for møtet er Fylkesmannens
slakt av kommunedelplanen for
Flørenes der det er blitt frem-
met seks innsigelser. De kraftige
innsigelsene mot planen kom
som et sjokk på både politikere,
konsulenter og saksbehandlere
i kommunen.

Opprørt
Ordfører Arne Thomassen ble
svært opprørt under møtet, og
han forteller at han og de andre
politikerne fra Lillesand ville
ha svar på hvorfor Fylkesman-
nen lot prosessen med kommu-
nedelplanen gå så langt før den
ble stoppet.

– Svaret var at planene måtte
gå så langt før de ble stoppet.

Dette er ikke riktig bruk av sam-
funnsmidler. Her har Fylkes-
mannen hatt 15-20 muligheter
til å si ifra. Det er kommet del-
vedtak fra bystyret underveis i
denne prosessen. Fylkesman-
nen kunne ha kommet med dis-
se signalene allerede etter be-
handlingen av
planprogrammet.
Dialogen mellom
Fylkesmannen og
kommunen har
ikke vært til ste-
de, og dette er å
holde ansatte i
kommunen og an-
dre for narr, sier
Thomassen.

Ordføreren mener det mang-
ler respekt fra Fylkesmannen
overfor saksbehandlere, konsu-
lenter og grunneiere.

– Vi som politikere blir latter-
liggjort. Jeg sa dette til Djupe-
dal. Det er ikke sendt ut signaler
eller så er det sendt ut feil signa-
ler.

Arne Thomassen trekker lin-
jene tilbake til 2006 da davæ-
rende fylkesmiljøvernsjef Rei-
dar Malm kom med innsigelse
og bad om en helhetlig plan for
Flørenes.

– En helhetlig plan gir store
muligheter, og det har den sit-
tende regjering vært tydelig på,
sier Thomassen, som understre-
ker at hans poeng ikke er selve
Flørenes-planen, men prosessen
som har vært rundt planen.

Misforståelse
Fylkesmann Øystein Djupedal
beklager situasjonen som har
oppstått.

– Jeg er lei meg for at det har
vært en så vanskelig kommuni-
kasjon i dette løpet, og at det er
blitt oppfattet som om miljø-
vernavdelingen har gitt en for-
håndsgodkjenning av planen.

Det har oppstått en misforstå-
else mellom Fylkesmannens
folk og kommuneadministrasjo-
nen, sier fylkesmann Øystein
Djupedal på telefonen dagen et-
ter det noe opphetede møtet.

Djupedal er lei for at det har
oppstått en misforståelse, og si-

er at rutinene for
saksbehandling i
slike prosesser
skal gjennomgås.
Samtidig er han
noe overrasket:

– Vi gir ikke
forhåndsgodkjen-
ning, og Lille-
sand kommune

visste at dette er problematiske
områder. Det er kommet innsi-
gelse mot Kvivigbukta tidligere.
Vi mener helhetlige planer er
veldig fornuftig, og det frigjør
store områder til bo-
ligbygging. Vi mener
å ha lagt helhetlige
hensyn til grunn, si-
er fylkesmannen,
som mener Flørenes-
planen gir handlefri-
het og viser til at det
er stort antall boli-
ger i planen som det
ikke er innsigelser
mot.

Øystein Djupedal peker på at
Fylkesmannen har lite å gå på
når det gjelder hensynet til na-
tur og friluftslivsinteresser i
forhold til de nasjonale ret-
ningslinjene.

– Det er blitt innstramminger
år for år uavhengig av hvem som
har satt i regjering. Disse områ-
dene er noen av de viktigste fri-
luftsområdene i Lillesand kom-
mune, som har vært til glede for
byens befolkning i årevis. Inn-
grepene ville være irreversible,
sier Djupedal, som synes det er
fornuftig at både Fylkesmannen
og Lillesand kommune ser på

rutinene sine i kjølvannet av
denne saken.

Sviktet
Varaordfører Tor Audun Dani-
elsen (V), Nils M. Justvik (SV)
og Leif Vagle (Ap) deltok også i
møtet hos Fylkesmannen.

– Målsettingen med møtet var
prosessen rundt planen som vel-
dig mange har reagert på. Et el-
ler annet sted har det sviktet, si-
er Vagle, som ikke ble så mye
klokere etter onsdagens møte.

Også Ap-politikeren er opp-
tatt av hvorfor Fylkesmannen
ikke ga signaler om alle innven-
dingene mot planen tidligere og
viser til alle ressursene som er
brukt.

– Det fikk vi ikke noe konkret
svar på. Mye er sagt underveis,
og jeg ser frem til rådmannens

redegjørelse om spørs-
målene fra formann-
skapet, sier Leif va-
gle.

Ifølge ordføreren
knyttes spenningen
nå til hvilke mulighe-
ter administrasjonen
vil peke på videre når
det gjelder Flørenes.

– Enten kan planen
legges død eller området kan stå
uregulert inntil videre. Det tre-
dje alternativet er mekling med
Fylkesmannen. Det haster med
å få en avklaring, sier Thomas-
sen, som viser til bystyrevedtak
om at bygging skal stoppe ved
Sangereidbakken.

I Ap er det delte meninger om
Flørenes-planen. Partiet har
vedtatt at prosessen skal sluttfø-
res.

– Rent personlig har jeg hele
tida vært fascinert av Flørenes-
planen, men synes omfanget er
noe stort, sier Leif Vagle.

Høy temperatur 
hos Fylkesmannen

MØTE: Fra venstre: Teknisk sjef Gunnar Ogwyn Lindaas, rådmann Jan Henning Windegaard, ordfører Arne Thomassen, fylkesmann Øystein Djupedal,
assisterende fylkesrådmann Knut Berg og fylkesmiljøvernsjef Jan A. Knutsen møttes onsdag.

❞
Det haster med å
få en avklaring

ARNE THOMASSEN

❞
Jeg er 
lei meg 

ØYSTEIN DJUPEDAL


