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● I senere tid har vi fått presentert
gigantplaner for lille idylliske Lille-
sand, våre folkevalgte og andre med
spesielle interesser vil lage en ny
by, ved første øyekast så tenker man
at nå har de rotet med tallene igjen
og påført en null for mye.

Men nei, det skal bygges 2.600 bo-
enheter i en by hvor det fra før er
3.000!

Det er et så høyt tall at man må
sjekke flere ganger om man har lest
riktig.

For å få dette til så må man
sprenge flatt det meste av vårt po-
pulære og uberørte rekreasjonsom-
råde med Fløre-steinen i spissen,
det er vel ingen som kommer til å gå
gjennom flere boligfelt og over bru-
er for å komme frem her.

For å få ankomst til båtplasser så
fables det om fjellskjæringer på 8-9
meter, utfylling i Langedals tjønna
osv.

For oss som har stått på ventelis-
te i x antall år så kan man jo bli pro-
vosert at de i det hele tatt snakker
om båtplasser til fremtidig utbyg-
ging når de mangler 5-600 til oss
som allerede er her.

Man trenger ikke har spesielt god
hukommelse for å få frysninger av å
tenke på våre politikeres håndte-
ring av utbyggingsprosjekter, kan
jo for eksempel nevne skolebygging
og parkeringshus, så nærmer vi oss
vel 10 millioner i «ekstra» utgifter
bare her på grunn av dårlig pro-
sjektstyring, på toppen av dette
kommer andre overskridelser til
skoleutbygning.

Nå skal de altså dra oss ut i et gi-
gantisk prosjekt som man ikke
kommer seg ut av med en liten tur
til forliksrådet, det vil stå store ak-
tører og mye penger bak for å reali-
sere et slikt prosjekt.

Forklaringen på hvorfor dette
har vokst ut av alle pro-
posisjoner er enkel- de
første utkastene viste
naturlig nok en dårlig
gevinst for utbygger
(kostbar atkomstvei,
innløsning av fritid-
seiendommer osv) der-
for måtte man enkelt og
greit «doble» antall boenheter. Ikke
unaturlig strides de lærde om øko-
nomien i hele prosjektet og de ren-
tesatser som er lagt inn virker ure-
alistiske, med siste finanskrise i
friskt minne, hva kan ikke skje på
de 37 årene man har basert seg på
her, trenger jo ikke være spesielt
negativ for å ta med 1- 2 nye finans-
kriser/ økonomiske nedgangstider,
boligbobler eller hva det enn kalles.

De fantastiske områdene vi har

langs gamle E 18 er jo allerede om-
talt av flere, men det fenger tydelig-
vis ikke politikerne, det kan være
det blir komplisert å endre igjen på
ruteplanen til Nettbuss.

Ikke vet jeg men det er viktig at vi
ikke nå lar oss lure og tenker at det-
te prosjektet er for stort og ikke blir
realisert, det er klart at mange er
interessert i å få tak i de beste krem-
tomtene og bygge ut disse, lite vet
man om interessen for resten.

En annen viktig ting
er om vi er interessert i
en slik gigant utbygging,
ønsker vi et ny by med
tett bebyggelse og blok-
ker midt i idyllen vår,
blir det trivelig å dra ut
en tur og fiske eller å
trekke teina når det sit-

ter noen tusen på terrassene og stu-
derer fangsten.

Jeg må jo si at det er merkelig at
ikke «sentrale» myndigheter stop-
per dette her og minner om litt mer
realistiske oppgaver å bruke ar-
beidstiden på.

Tydeligvis er det noen som har et
sterkt ønske om å bygge i strandso-
nen vår, alle husker vel kampen ift
post og teletilsynet og den store
trangen til å være i vannkanten.

Sterkt lokalt engasjement var
med på å påvirke denne avgjø-
relsen. Viktig at man lokalt kom-
mer på banen nå og sier klart ifra
om dette. Det er så mange andre at-
traktive områder å bygge ut frem-
over hvor infrastrukturen ligger
klar og som ligger nærmere de sto-
re arbeidsmarkedene.

Hvor mange biler blir det i 2.600
boenheter og ca 6.000 nye innbyg-
gere, jo ifølge Statistisk sentralbyrå
så er det ca biler 530 biler pr. 1.000
innbygger- altså en tilvekst på ca
3.000 biler i vårt friluftsområde.

Og hva gjør vi når den nye dyre
ungdomskolen blir for liten, har vi
råd til en ny?

Er vel ingen som er imot videre
utvikling og bygging i Lillesand,
men det får da være måte på.

Det blir noe av det samme som om
at Kristiansand hadde fylt hele Od-
derøya med boliger, det var jo noen
få som prøvde å foreslå det, med der
satt noen raskt skapet på plass.

Jeg håper de som styrer, hvem nå
enn det er, kommer på mer jordnæ-
re tanker og ikke roter oss opp i noe
mer tull.

S. Palm

Våkn opp!I forkant av årets budsjettbehandling takket
Høyre ja til invitten fra Fremskrittspartiet,
KrF og de uavhengige representantene om å
sette ned en arbeidsgruppe med sikte på å bli
kvitt eiendomsskatten. De som hadde forvent-
ninger om at dette skulle normalisere det poli-
tiske samarbeidsklimaet i Lillesand tok feil.
Tvert imot virker frontene å være steilere enn
noen sinne.

For observatører var årets budsjettbehandling
i Lillesand en underlig seanse. Det var under-
lig at så mange som 12 representanter stemte
for et budsjettforslag man visste ville være
ulovlig. Underlig var det også at partier som
Høyre, Venstre, Senterpartiet, Arbeiderparti-
et og Venstre kunne samle seg om et felles bud-
sjettforslag til tross for ulike programmer og
valgløfter.

Budsjettbehandlingen er årets viktigste poli-
tiske sak, og det er gjennom prioriteringer og
omprioriteringer her at de ulike partiene kan
vise hva som skiller dem. Når Høyre og Ven-
stre stemmer for eksakt samme budsjett, er det
noe vanskelig å forstå at de samme partiene
kan fly i tottene på hverandre om for eksempel
kultursatsingen i kommunen. På samme måte
er det ikke lett å se hvordan Høyre og Arbei-
derpartiet igjen kan forsøke å fremstille hver-
andre som hovedfiender når det ikke er en
eneste krone som skiller dem ved behandling-
en av et budsjett på over 400 millioner kroner.

Mens mindretallet gjør sitt beste for å tåkeleg-
ge konsekvensene av å ta bort eiendomsskat-
ten, kan det kanskje være grunn til å kritisere
flertallet for å la eiendomsskatten være en so-
vepute og glemme sine ulike valgløfter i prak-
tisk politikk. Samtidig var vinglingen i for-
hold til sykehjemsutbyggingen i Høvåg og Sal-
tholmen-stiftelsen unødvendig.

Vi mener bystyret bør ta lærdom av årets bud-
sjettbehandling og bevilge seg selv lengre tid
fra rådmannens budsjettfremleggelse til ende-
lig behandling i formannskap og bystyre. Fler-
tallet bør være storsinnede nok til å gi mindre-
tallet bedre arbeidsforhold og da vil man også
kunne stille klarere krav til dokumentasjon i
forhold til hva bortfallet av drøye ti millioner
eiendomsskattekroner vil bety.

Lillesand kommune har fått et budsjett til å le-
ve med, men den politiske behandlingen har et
forbedringspotensial man bør ta ut.

Budsjettarbeid ● Det er mange av oss undersåt-
ter som stusser over budsjetter
til kommunen. Skole-prosjektet
blir sikkert tre ganger høyere
enn først budsjettert til 68 milli-
oner og får mest av 261 millioner
i bruttoinvesteringer. Rådman-
nen uttaler at : «Dette er vel det
høyeste investerings-nivået Lil-
lesand noen gang har hatt.», og
så pantsetter han oss undersåt-
ter. Klager fra nevnte bryr han
seg heller ikke om å høre på, for
etter flere høringer, innsigelse
og klager over Møglestuplanen
så banket han gjennom planen
uten å ta hensyn til folks me-
ninger.

Dette gjelder også i miljø-
spørsmål fra nærliggende for-
urensingskilder og fra biltra-
fikk. ROS-analysen er bare et
falsum, de riktige analysene er
ikke kommet frem og trafikkfor-
urensing er ikke blitt målt fra
rundkjøringen ei heller vist til
eksempler målt andre steder.
Meningsmotsetninger blir slått
ned på - om en gikk for en
minnelig ordning så gadd de ik-
ke en gang komme og se. Hvor-
for er det blitt slik og hvem leg-
ger opp til det?

ViaNova gjør ikke en skikke-
lig jobb, de sitter inne i Kristian-
sand og tegner inn på gamle
kart som ikke stemmer med da-
gens terreng. Slik er mange
penger borte, budsjetter spreng-
es og ingen ser ut for å ha ansvar
for pengebruken - ansvaret leg-
ges på oss undersåtter. Kommu-
nen må låne penger til «over pi-
pa» fordi budsjetter sprenges
flere ganger før skolen er ferdig.
Det er vel også flere ganger i ny-
ere tid at kommunen må ut med
million-erstatninger til byggen-
treprenører på grunn av avly-
sing og utsettelse av byggepro-
sjekter. Ingen blir gjort ansvar-
lig og kommunen kan bare fort-
sette i samme leia, dette er uan-
svarlig sløsing med folks skatte-
penger. Kommunen er også hov-
modig eller naiv og skjønner ik-
ke hvorfor folk klager. Det hjel-
per heller ikke å klage etter
plan- og bygningsloven for kom-
munen kan banke igjennom det
de vil uten å ta hensyn til sine
undersåtter, og da følger fylkes-
mannen etter - slik er det om no-
en måtte lure.

De håper sikkert at folk skal
glemme. Det kan en ikke når en
ser NAV-bygget, det står der og
kneiser som en forvokst konge
over sine undersåtter. Det lik-
som sprenger seg plass og tryk-
ker ned de andre sørlandshu-
sene og fortoner seg som om en
skulle ha satt flosshatt på Setes-
dal. Bare kommune og stat kan
tillate bygging av en slik upas-
sende bygning og våre overord-
nede eksteriør-estetiske verne-
myndigheter holder kjeft. Det
samme gjør autoritære arkitek-
ter, men de er vel jobb-relaterte
og vil ikke si noe. Godt gjort får
en si, og en må ha de rette kon-
takter for å få det til. Oss under-
såtter må søke bare en skal skif-
te en dør, og nåde deg om den
slår gale veien eller om et vindu
har en sprosse mindre og nåde
om en skulle ha satt opp ei lita
sommerstue av ferdig fabrikat.

I enkeltsaker står undersåtter
helt alene. Derfor burde det dan-

nes «borgervern» mot egne
myndigheter. På folkemunne
prates det stadig om kommunal
korrupsjon. Litt finere er å si
moralsk fordervelse. Er det for-
di åpenhetskommunen ikke
kan bedre, og at det er noe
undersåtter må leve med, men
respekten for det offentlige min-
ker. Tenk å bygge noe slikt som
NAV inne i en vernet bykjerne.
Forstå det den som kan! 

Hva har kommunen betalt for
Kjerlingland? Tønnevold var
glad da han fikk solgt aksjer i
området. Grimstad kommune
og Ugland eiendom bygger uni-
versitetsby Campus i Tønne-
voldskogen til et anslag av 30.000
mennesker i 2050. Hva kan Lille-
sand stille opp med? Kanskje vi
blir fengselsbyen og sitter igjen
med råd/uråd, trass i dårlig øko-
nomi så er rådmannen den best
betalte i hele fylket. Vi heiste
flagget da vi kom ut av ROBEK-
lista, nå ser det ut for at vi må få
det ned på halv stang og la det
bli der til staten overtar oss.

Nå har vi Kjerlingland, la hel-
ler dette bli en ny bydel. Ny
infrastruktur, E18, ligger der og
her trenger en ikke blande in-
dustri og folk. Kommunen vil da
kunne utjamne sine budsjetter.
Det er drøye to mil til Kristian-
sand, og folk vil nå bo nærmere
naturen og friluftsaktiviteter og
flytte til en koselig liten sør-
landsby. På denne måten kan en
slippe å rasere Fløreneshalvøya
der kommunen nå planlegger
en ny bydel  for 7.000 innbyg-
gere. Vi er nå godt kjent med
kommune-budsjetter, i planfors-
laget over Flørenes så kan det
plusses på en 0 til - 2,7 milliarder.
Dersom en skal kunne forsyne
nye Flørenes med vann, så må
en bygge nytt vannverk og klo-
akkrenseanlegg og bygge ut hel-
sevesen og eldreomsorg. Som
nevnt, en utbygging her raserer
naturen og mange fine bolig- og
fritidseiendommer. Ikke alle er
for planen, men det hjelper ikke
å protestere. Kommunen gjør
som den vil og blir ikke skadeli-
dende av og «TRAMPE» på
undersåtter. Fylkets SV-politi-
ker bor i området og hva sier
hun? Går hun inn for en rase-
ring og nedbygging av unik na-
tur og «grønne lunger»? Legg
Flørenes på is og la heller entre-
prenører starte sine maskiner
og kjør ut og sett igang på Kjer-
lingland. Dette kan hjelpe på fi-
nanskrisa og mange folk vil be-
holde jobben. Kjerlingland kan
bli mulighetenes land med sin
gode infrastruktur og rimelige
traseer for vann og kloakk. La
Flørenes være til fritidsbruk,
men bygg veger til småbåthav-
ner med sjøbuer og fritidshus.

Jeg håper ikke dårlig budsjet-
tering og planlegging skal gå ut
over eldreomsorg og bli en sal-
deringspost slik vi har sett ten-
denser til. Tenk heller fremtidig
og la «gamle» Fagertun skole
inngå i kommende helse og om-
sorg og selg ikke en kvadratme-
ter her oppe, noe som samtlige
partier burde gå inn for. Noe å
tenke på i det nye året!

Gratulerer med en ekstra fin
julepyntet by!

Kurt A. Nilsen, Åbål 

Lillesand kommune 
– tabbebudsjetter

Nyttårstilbud
mandag - torsdag

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

Foto: Opplysningskontoret for kjøtt
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.

9900
Kongekrabbe
Frossen. Øfas.
Pr kg.

6990
Ekte lutefisk
Pr kg.

1990
Roastbiff
Av flatbiff. Fra vår
delikatesseavdeling.
Pr hg.

Indrefilet
Frossen. Import. Pr kg.

19900

Alltid 8 supre kjøp på frukt og grønt! Alltid 8 supre kjøp på frukt og grønt!
Her har du et eksempel: Her har du et eksempel:

5 kg Mandelpotet
Norge. (5,98/kg) Pr pose.

Kålrot
Norge. Pr kg.

4902990

1990

Crispo/Stratos/
Smash
150/160 g. Stor plate.
Nidar. (124,38-132,67/kg)
Pr stk.

2490
Anita Hestesko
1 l. Iskake jubileum.
Hennig Olsen. Pr stk.

Frihet til å velge lute-
fisk:

Premium
kalkun
5-6,9 kg. Hel.
frossen. Prior.
Pr kg.

5990

Fersk
kalkunfilet
750 g. Prior
(172,00/kg) Pr pk.

12900

Frihet til å velge:

Hel kalkun
4,0-7,0 kg.
Frossen. Prior
Pr kg.

2990

Foto: Prior

Husk at kalkunen må
tine i 2 dager før bruk!

❞
Det får da
være måte
på

MENINGER:


