
● Dersom Flørenes-planen skal gjennomfø-
res, må seks eiendommer innløses.

● Fylkesmannens krav om tilgjengelighet
for allmennheten gjør at fem familier mister
sine hytter.
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MÅ INNLØSES: Dette er en av eiendommene som må innløses dersom Flørenes-planen blir godkjent. (Foto: Lillesand kommune)

Millionverdier 
må innløses

● Skal stedet
hete Åbål, Åbåll
eller Aabel. Det
er spørsmålet
Statens Kart-
verk nå skal
avgjøre.

SIDE 3

Navnestrid

Den britiske besetning-
en om bord yachten
Challenger2 oppholdt
seg denne uken over et
døgn i Lillesand, for å
forberede seg til neste
etappe av Tall Ships 
Races 2010.

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

● Søndag går startskuddet for
neste del av årets løp, og ruten er
da fra Kristiansand til Hartlepo-
ol. Challenger2-mannskapet an-
kom Lillesand tirsdag, og dro vi-
dere mot Kristiansand onsdags
ettermiddag.

– Vi hadde litt tid, og benyttet
sjansen til å se mer av norske-
kysten, roper en i mannskapet
fra enden av båten.

Om bord Challenger2 er det 14
engelskmenn og en skotte, som
på grunn av plassmangel fikk
tillatelse til å fortøye ved siden
av den store skuta S/S Svanhild
i Dypvannskaia. «This is lovely»
er svaret på hva førsteinntryk-
ket av Lillesand og Norge er.

– Lillesand er en flott intro-
duksjon til Norge. Vi har seilet
fra Aalborg, og der var det helt
flatt. Dette er ganske annerle-
des, og veldig fint, sier kaptein
Paul Prentice, som tirsdag van-
dret med mannskapet rundt om
på Kokkenes og ut mot Tingsa-
ker camping.

Seiler for seier
Tiden i Lillesand ble også brukt
til å sjekke at alt av seil og moto-
rer er i ypperste orden, for ambi-
sjonen er å komme på første-
plass.

– Målsetningen er å vinne, og
vi har en god sjanse så lenge vin-
den favoriserer oss og ikke de
større skutene. Vi fikk god vind
på den første etappen fra Ant-
werp til Aalborg, og var til tider

oppe i en hastighet på 45 knop.
Dessverre får vår type båt en tids-
straff i forhold til de eldre og stør-
re båtene, så det er en hindring vi
må overvinne, sier Prentice.

Challenger2 er en ti år gam-
mel yacht av stål, som mannska-
pet har seilt verden rundt med
to ganger. Prentice ser fram til å
fortsette ferden med den pålite-
lige båten.

– Tall Ships Races er en stor
opplevelse, siden så mange na-
sjonaliteter konkurrerer og sei-
ler sammen.

Ingen fra Lillesand
På etappen fra Kristiansand til
Hartlepool er det ingen fra Lille-
sand eller Birkenes kommune
som skal delta. Men på den før-
ste etappen fra Antwerp seilet to
ungdommer fra Lillesand og en
fra Høvåg med fullriggeren
«Sørlandet». Daniel Hagen (15)
fra Lillesand var en av dem, og
kan fortelle at det var virkelig
en opplevelse.

– Jeg synes det var kjempeg-
øy. Jeg opplevde mye, og traff
mange hyggelige folk, sier Ha-
gen, som er en av 70 ungdommer
Kristiansand Næringsforening
sponset til å være med på de for-

skjellige etappene av årets løp.
– Det var første gangen jeg

var ute og seilte, og jeg lærte vel-
dig mye. Blant annet det å brette
seil, der man bretter lag for lag
inn til kanten før man plasserer
hele seilet inn i en liten pose.

Hagen sier «Sørlandet» bruk-
te fire dager fra Kristiansand til
Antwerp, og deretter to dager
fra Antwerp til Aalborg.

– Til Aalborg var det kun sei-
ling, men til Antwerp brukte vi
også motoren litt. «Sørlandet»
var veldig fin. Jeg har vært om
bord i den en gang før, da den
kom til Lillesand for noen år si-
den.

Opplevelsen ga mersmak, og
Hagen har lyst til å melde seg på
til neste år også.

– Mannskapet om bord be-
handlet oss veldig bra. Når vi
hadde fri satt vi ofte nede i fel-
lesarealet, spilte kort, snakket
sammen og hadde det hyggelig.
Jeg var litt sjøsyk de første da-
gene, men etter hvert merket jeg
ingenting.

Hagen skal til Kristiansand til
helgen og se på starten av neste
etappe, denne gangen i full sol-
datuniform.

– Jeg er med i Kristiansand

Artillerikompani, og vi skal ha
et show der vi blant annet sky-
ter salutt med kanoner. Vi får i
tillegg besøk av soldater fra Sta-
vern og Danmark.

Lillesand vil også represente-
res på arrangementet av Lille-

sand Sjømannsforening. For-
eningen har bekledd en 20 fots
container, som de skal bruke til
å presentere sin egen sjøfarts-
historie.

På fredag skal de i tillegg
framføre en konsert på scenen

FORBEREDELSER: Kaptein Paul Prentice og mannskapet tok en pit-stop i Lillesand, mens de forberedet seg til andre etappe av The Tall Ships Races
2010.

Pit-stop i Lillesand
Lokalavisen for  Lillesand og Birkenes
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OPPLEVELSE: Daniel Hagen fra Lillesand seilet med fullriggeren «Sør-
landet» fra Kristiansand til Antwerp og Aalborg tidligere denne måneden.
(Foto: Privat ) 

DYPVANNSKAIA: Tirsdag fortøyet
Challenger2 seg ved siden av S/S
Svanhild.

Justøyfamiliens bibelcam-
ping er fornøyd med se-
songen. Det er også Bjørg og
Peer Egon Højrup. De falt
pladask for hverandre da de
møttes på campen i 1967, og
har vært faste gjester siden
den gang.
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Bibelcamp

Bunntetningen i demning-
ene i vassdraget er i en elen-
dig forfatning, og lonene
har nærmest tørket bort.
Thomas C. Wiborg roper
varsku om Kaldvell-vass-
dragets fremtid.

SIDE 13

Forfaller

Trygve og Desiree Raen
måtte bruke nesten 190.000
kroner på støttemur for å
kunne bebygge tomten i
Natveitåsen. Nå mener de
kommunen må ta sin del av
kostnadene.

SIDE 12

Dyr mur



● Som beboer i Flørenes var jeg
onsdag 21. juli tilstede i bystyresa-
len. Alle som var der kan nok være
enige om at det hele ble en voldsom
affære! Sterke følelsesutbrudd pre-
get møtet og man sitter igjen med så
mange tanker. Det ble etterlyst at
flere fastboende motstandere burde
ta ordet. Jeg for min del hører til de
som ikke tør reise seg i en så stor
forsamling. Jeg er ikke redd for å
innrømme det! Derfor prøver jeg
heller nå å skrive noen ord om hva
som rører seg i mitt hode angående
Flørenessaken.

Jeg har tatt mitt standpunkt i de-
batten om utbygging. Jeg velger å
stå på NATURENS side. Store deler
av Fløreneshalvøya er for meg så
ufattelig verdifullt, så utrolig vak-
kert, så rikt, så spennende. Jo mer
jeg vandrer her ute, dess større pris
setter jeg på denne «oasen» vi er så
heldige å ha. Akkurat her – i vår
nærhet! Jeg tenker: Er Lillesands
befolkning virkelig klar over dette,
at her finnes så utrolig ett område?
Jeg vet at en god del mennesker har
funnet det samme som meg, boka
på toppen av fantastiske Flørestei-
nen vitner om det! Men jeg ønsker
at mange, mange flere må få øynene
opp for alle kvalitetene her ute, før
det en dag kanskje kan være for
sent! 

Tenk om vi kunne ha en stor fel-
les dugnadsinnsats dere! For å ryd-
de stiene, merke løypene skikkelig,
fornye kartene. Jeg hører at noen
går seg «vill» her ute, noen tør ikke
helt begi seg inn i skogen, mange er
ikke kjent nok. Det kunne legges til
rette for flotte rasteplasser – møte-
plasser. Buktene kunne rustes opp.
Kjære politikere: det kunne virke-
lig bli Lillesands Bymark! Lille-
sands stolthet! Hvor folk kunne lø-

pe, gå, møtes, få nye bekjentskaper
gledes. I tillegg: stor helsegevinst i
form av god trim og sist men ikke
minst   ro i kropp og sjel! Ta inn
over seg gleden av å vandre i stor-
slått, urørt natur!

Planen som er ute til høring er
for meg skremmende lesning. En
kolossal utbygging! Jeg forstår ik-
ke at det er mulig å rasere dette uni-
ke området! For oss som lever i dag,
for de som kommer etter oss. Det
må ikke skje at motorsagene skal
dure, tunge maskiner rulle inn-
over, boregeitene jobbe seg ned-
over, for så at dynamitten skal fyl-
les i og salvene runge! De vakre fu-
ruene, de flotte kuperte heiene vil
stå helt hjelpeløse mot en slik over-
makt! Fullstendig hjelpeløse! Jeg
vil være tilbøyelig til å kalle det he-
le en voldtekt av naturen.

Det er nå «høy temperatur» og
sterke meninger i debatten. Noe
som tydelig kom frem på møtet.
Mitt ønske er at vi alle som deltar,
går frem på en ryddig og skikkelig

måte! At vi har respekt for hveran-
dre, at vi har toleranse for hveran-
dres synspunkter. At vi på tross av
stor uenighet kan leve, bo og møtes
– som venner! At vi alle kan skil-
le klart mellom person og sak! 

Kjære Arne og dine undersåtter.
Jeg er redd for denne voldsomme
veksten! Jeg forstår ikke at Lille-
sand skal få det så mye bedre ved å
bli så stor! Jeg mener at det må væ-
re bedre å ta små skritt av gangen,
forutsigbare skritt! At kommunen
må vokse, ja - men med beina frem-
deles godt plantet på jorda! I kjøle-
vannet av en slik utbygging vil det,
i tillegg til store inntekter, også
dukke opp mange utgifter som
kommunen må hanskes med. Jeg
er faktisk ganske så redd for akku-
rat det!

La oss alle ta vare på hverandre i
prosessen og på veien videre! Med
ønske om fortsatt gode sensommer-
dager til ALLE!

Hild Lisbeth Repstad

Ad avholdt generalforsamling i Flø-
renes og Grunnesund vel 21.07.2010:

● Det kan ikke være tvil om at en
utbyggingssak som berører lokal-
samfunn (fastboende og hytteeiere)
sterkt, må kunne være fullt legitim
for belysning og debatt i et Vel.
Dessuten , forståelsen av at et Vel er
en interesseorganisasjon, synes å
være almen. Den er upolitisk og
skal ivareta saker av interesse for
distriktets beboere.

Forutsetningene for at møtet
kunne finne sted, virket å være
godt ivaretatt. Det ble raskt klart
at gjennomføringen kom til å bli

problematisk. En mindre gruppe
deltakere syntes å ha sin egen
agenda.

Gjennomføringen av dagsorden
ble en stund hindret av innsigelse
mot at Vellet engasjerte seg i den
aktuelle utbyggingssaken i Flø-
renes. Kritikken av innkallings-
form og av møteleder ble domine-
rende, og gikk inn i en fase som lett
kunne gi mistanke om forsøk på
møtekupp.

Når kritikk og uenighet fremfø-
res i en så affektfull form, blir det
farseaktig. Farse blir det når delta-
kere avbryter, bryter inn og snak-
ker i munnen på, snakker med side-

mannen og synes å ville overta mø-
telederfunksjonen.

Fremmøtet var bra, og det er
grunn til å tro at flere ville ha del-
tatt i ordskiftet, men motivasjonen
forsvinner når «lydnivået» blir så
høyt og ubehaget så påtrengende.
Det er en mekanisme.

På tross av skjemmende møtekul-
tur ble Vellets generalforsamling
brakt i havn, det vil si at vedtektene
ble godkjent og styret valgt. En
rungende akklamasjon avsluttet
møtet.

I den lå alle de tause deltakernes
kraft.

Karen Rikstad

Flørenes-møtet

Viltforvaltningen er et tema som opptar
mange, og en kommunes praksis kan få konse-
kvenser også ut over egne kommunegrenser.
Mellom Lillesand og Birkenes er det dessuten
jaktlag som omfatter arealer i begge kommu-
ner. Lederen av viltnemnda i Lillesand sokner
enda til et jaktlag som sorterer under nemnda
i nabokommunen. Det er ikke nødvendigvis en
ulempe når kvoter skal fordeles at man ikke
har egne særinteresser å ivareta. Men samti-
dig så kan det fremstå noe underlig dersom na-
bokommunen har en langt mer liberal kvote-
tildeling enn det man selv praktiserer.

Det er tradisjon for at man i viltnemndene vel-
ger inn aktive jegere. Det kan gi grobunn for
rykter og dårlig stemning lagene imellom, og
vi husker dragkampen om sammensetningen
av Lillesand Viltnemnd for tre år siden. Det er
ikke første gang sammensetningen av vilt-
nemnda har ført til harde og lange dragkam-
per, men det som var nytt var at skittentøyvas-
ken kom i bystyresalen. Nå vil vi nok påstå at
de dystreste spådommene er gjort til skamme,
og det er først og fremst manglende adminis-
trativ oppfølging som har gjort at nemnda ik-
ke har fått oppfylt alle sine ambisjoner i inne-
værende periode.

I Birkenes ser den administrative oppfølging-
en av viltnemnda ut til å være prioritert noe
høyere enn i nabokommunen. Den aktive
nemndas avgjørelser er imidlertid ikke ukon-
troversielle og vi opplever både i forhold til
fordeling av økonomiske midler og kvoter at
det er delte meninger. For utenforstående vir-
ker det for eksempel noe merkelig at nemnda
kutter i søknader som administrasjonen har
anbefalt, mens andre får mer midler enn man
har søkt om. Vi betviler ikke at det finnes gode
forklaringer, men tror kanskje nemnda har et
forbedringspotensial når det gjelder kommu-
nikasjon med jaktlagene.

Fordi viltforvaltningen i de to kommunene
overlapper hverandre og vedtak i den ene kom-
munen kan få konsekvenser for den andre så
bør kanskje tiden være inne til å diskutere om
Lillesand og Birkenes bør opprette en felles
viltnemnd. I tillegg til at man vil kunne oppnå
en mer helhetlig viltforvaltning i de to kom-
munene, vil det være en fordel at man kan
supplere lokalkunnskapen med en viss profe-
sjonell distanse. Vi har også tro på at et inter-
kommunalt samarbeid vil tvinge de to kom-
munene både sammen og hver for seg til å pri-
oritere nødvendige administrative ressurser
til nemndas arbeid.

Vi har tro på at det vil være faglig utviklende
for nemndene i begge kommuner å få impulser
utenfra, og tror også en større nemnd med bre-
dere deltakelse fra to kommuner vil være det
beste utgangspunktet for en best mulig viltfor-
valtning på tvers av kommunegrensen.

Felles 
viltnemnd?

De dro fra sør til nord.
Med det de hevder er
verdens beste budskap.
Finnmarksvennene kal-
ler de seg, kristne sør-
lendinger fra ulike me-
nigheter og fellesskap
med et spesielt hjerte
for venner der nord.

● Noen av disse vennene bor i
Lillesand. Og de var godt repre-
sentert blant vel tretti Finn-
marksvenner som dro nordover
i sommer. Med dette ene for øy-
et: Å dele det glade budskap om
Guds store frelse med sine med-
mennesker. I sang, musikk og ta-
le.

Her sør er det tett mellom mø-
ter i kirker og bedehus. Men i de
vidstrakte fylkene i nord må
folk ofte reise langt til kristne
samlinger.

– Vi reiser ikke for å få noe,
men for å gi, understrekes det av
Finnmarksvennene. Og det ble
med all tydelighet bekreftet i
samling etter samling i den uke-
lange turen som startet med fly
fra Kjevik via Gardermoen til
Tromsø. Der ble turneen innle-
det med konsert i velkjente Is-
havskatedralen. Blant publi-
kum der var også tyske turister
som lyttet og skjønte budska-
pet: Hele Himmelen er åpen
over meg! Turen gikk videre
med buss til Alta med kvelds-
møte i Betesda, Tverrelvdalen.
Videre til Hammerfest og møte i
Betania der, kveldsmøte i kapel-
let i Billefjord, utemøte på tor-
vet og ved sjukeheimen i Laks-
elv. Og samling på leirsted i Ka-
ralaks der bygdefolk fra fjern og
nær møtte fram. Møte ble det
også på Evangeliesenteret i

Dorvonjarga ved Karasjok og i
Fredheim bedehus i Varanger-
botn, kvelden før kursen igjen
ble satt sørover, med fly fra Kir-
kenes. Med seg tilbake hadde

Finnmarksvennene humørfylte
og rike minner - både fra reise-
felleskap, vakker landsdel og
åpne medmennesker.

Tor Marius Gauslaa 

FLOTT: Fornøyde Finnmarksvenner fra Lillesand, Barbra Dønnestad Mi-
chaelsen og Asbjørn Michaelsen med god utsikt over Hammerfest. 

ISHAVSKATEDRALEN: Finnmarksvennene i Ishavskatedralen.

LANG REISE: Humørfylte og spente Finnmarksvenner fra Lillesand; Hans
Aanon Bergshaven og Barbra Dønnestad Michaelsen under mellomlan-
ding på Gardermoen.

MØTER: Aktive Finnmarksvenner spilte og sang der nord: Her akkom-
pagnerer Thorleif Winge sangfuglene Barbra Dønnestad Michaelsen og
Anne Lise Bue Gauslaa under møtet i Varangerbotn. 

Finnmarks-vennene
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Nå er de norske
bringebærene i butikken!

Enestående smak og fulle av sunnhet. Men fort deg
– sesongen er kort! Les og lær mer på bama.no.

Jesu fortelling om den fortapte sønn (Lukas
15,11-32) har blitt værende og levende i meg de
siste ukene. Jesus gir meg her et bilde av en be-
tingelsesløs kjærlighet som løper den elskede
og bortkomne i møte og omfavner han. Uan-
sett hva han har gjort. Uansett hvor han har
vært.

Den betingelsesløse kjærlighet – som vi jo
på sett og vis alle lengter etter – men som er så
vanskelig for oss å tro på, og ta imot, når vi
møter den. For det handler om kjærlighet og
det handler om nåde.

Forestillingen om at Guds kjærlighet kom-
mer til oss – uten motkrav – uten forutset-
ninger – synes på sett og vis å stride mot alle
våre iboende instinkter. Men det er nettopp
slik Jesus viser oss den. Han viser oss et Guds
rike – en verden som er gjennomsyret av
kjærlighet og nåde. Og så sier han «Guds rike
er midt iblant dere.»

Guds kjærlighet – det finnes ingenting som
diskvalifiserer oss fra den. Gud selv ydmyker
seg, fornedrer seg, springer i møte. Og barnet
får ingen skjennepreken, får ingen krav, kun
glede og fest fordi han har kommet tilbake.

Så var det ikke for å fortelle deg og meg
hvordan vi skal leve at Jesus gav oss denne for-

tellingen; men for å rette opp våre forestilling-
er om hvem Gud er og hvem Gud elsker. Og for
å si at han venter på oss, lengter etter å ha fel-
lesskap med oss.

Gud elsker sønnen som kommer hjem, han
elsker sønnen som alltid har vært der, og han
elsker og lengter etter den sønnen som enda
ikke er kommet hjem. Du og jeg er elsket av
Gud. Uansett hvor vi befinner oss.

Kan du se deg selv med identiteten «den som
Gud elsker»?

Kan jeg se mine medmennesker med iden-
titeten «den som Gud elsker»?

Bare ved å leve i denne identiteten, i denne
strømmen av Guds kjærlighet og nåde, vil jeg
få styrke til å svare med nåde og kjærlighet
overfor andre. Det er viktig å ta det med ut i
møtet med mine medmennesker. Vi må aldri
miste av syne Guds kjærlighet til de bortkom-
ne – vi må aldri avvise mennesker som Gud
har lett og lengter etter!

Vi må aldri gi et annet bilde av Gud enn det
som Jesus viser oss. «Den ene som elsker».

Så får du i den kjærligheten komme hjem,
du får finne din egentlige identitet, du får leve
i den og være med og leve i den kjærligheten
til dine medmennesker. Må Guds kjærlighet
gjennomsyre oss så vi aldri mister den av sy-
ne, verken for egen del eller andres!

Inger-Johanne Vaags 

ORD FOR HELGEN

«Den som 
Gud elsker»

Hva jeg gjerne ville ha 
sagt i bystyresalen



av planen. Det er ingen enkel
kamp å stå mot en kommune
som vil ekspropriere. En må jo
stille spørsmål ved om det er
verdt det for kommunen dersom
det blir flere år i retten på grunn
av dette. Det er selvfølgelig store
tall, men sett i den sto-
re sammenhengen her
er det ikke så mye. Det
handler om å opptre
ordentlig, mener
Gjengset.

Tror på reduksjon
Følgende seks eiendommer vil
måtte innløses dersom politi-
kerne i Lillesand går for Fløre-
nesplanen slik den foreligger:
Gnr.42/bnr.129 som eies av Ståle
Gjengset, gnr.42/bnr.179 der
Bjørn Sigurd og Jorunn Johan-

sen står som eiere,
gnr.42/bnr.113 som eies av Kris-
tin, Elisabeth, Knut Anders og
Trond Hellem, gnr.42/bnr.378
der eier er Torleiv Bjørkestøl ,
gnr.42/bnr.292 som eies av Chris-
tian Thommessen og

gnr.42/bnr.215 der
eier er Kirsti Mette
Digerud. På
gnr.42/bnr.378 står
det ingen bygning-
er.

– Disse eiendom-
mene ligger som

friområde i planforslaget. De er
regulert grønt til fri 3, fri 4 og fri
5 og er i utgangspunktet de tom-
tene som må vurderes innløst
dersom hele planen skal
gjennomføres, opplyser plansjef
Sindre Rørby.

Bjørn Sigurd Johansen er eier
av gnr.42/bnr.179. Han mener
planene for utbygging virker for
voldsomme på nåværende tids-
punkt.

– Jeg tror på en reduksjon i
planen og tror politi-
kerne i Lillesand er
fornuftige når det
kommer til stykket.
Vi skal ha respekt for
de som bor her og be-
hovet for at byen skal
vokse. Samtidig er
det sommereiendom-
mer som har vært
her i generasjoner, og en må vi-
se respekt for at de også har en
plass i Lillesand, sier Bjørn Si-
gurd Johansen, som er medlem
av velet og støtter opp om velets
engasjement i forbindelse med

utbyggingsplanene på Flørenes.
Johansen har vanskelig for å

se at det skal bli over 1.000 boli-
ger på Flørenes og at det blir
ekspropriasjon.

– Jeg er trygg på at det blir en
ålreit prosess. Dette
er ikke en god løs-
ning for noen. Jeg er
ikke imot planen
bare på grunn av fa-
miliens egen hytte.
Jeg har et videre per-
spektiv og håper på
andre løsninger, sier
Johansen.

På finn.no ligger hytte på Krå-
kodden (gnr.427bnr.113) til salgs
med en prisantydning på 6,9 mil-
lioner kroner. Denne eiendom-
men må eksproprieres hvis Flø-
renesplanen vedtas i sin helhet.

I salgsprospektet står det opp-
lyst at området er uregulert, og
at arbeidet med kommunedel-
plan pågår.

– Denne eiendommen har lagt
stille veldig lenge på grunn av
uklarhet i forhold til statusen,
men de siste dagene er det kom-
met flere interessenter på ba-
nen. Jeg har pratet med tre i
dag, og de er selvfølgelig klar
over hva som kan skje med eien-
dommen. Selger er villig til å
selge rakst, men det kan ta kort
tid eller lang tid. Det vil vise seg,
sier eiendomsmegler Bjørn Ha-
gen i Eie eiendomsmegling.

Hagen sitter i bystyret for
Kristelig Folkeparti og kjenner
selvsagt godt til Flørenesplanen
selv om han er inhabil når det
gjelder behandling av planen.

Seks fritidseiendommer
må innløses dersom ut-
byggingen på Flørenes
vedtas i sin helhet. Det-
te vil koste Lillesand
kommune dyrt. Eksem-
pelvis ble eiendommen
Bjørkodden solgt for 8,3
millioner kroner i sep-
tember i fjor, mens en
av de andre eiendom-
mene nå er til salgs for
6,9 millioner.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Seks hyttetomter må etter all
sannsynlighet innløses dersom
hele kommunedelplanen for
Flørenes skal gjennomføres.
Dette må gjøres for å sikre all-
mennheten tilgang til sjøen i
tråd med Fylkesmannens krav.
Debatten rundt ekspropriasjon
av fritidseiendommer i området
har rast lenge, og hytteeiere
samt andre har gitt uttrykk for
sin motstand mot ekspropria-
sjon.

Skikkelig kompensasjon
Ståle Gjengset kjøpte eiendom-
men Bjørkodden i september i
fjor for 8,3 millioner kroner. Nå
er den en av de seks eiendom-
mene som står i fare for å bli eks-
propriert.

– Jeg kjøpte eiendommen før
møtet der kommunen la frem
planene fant sted. Det var i no-
vember. Jeg kjente ikke til pla-
nen før det. Bortsett fra at jeg
selvfølgelig visste at det har
vært snakket om å bygge ut på
Flørenes i årevis. Det er jo et li-
te sjokk når noen sier at eien-
dommen din, den vil vi ha, sier
Ståle Gjengset.

Gjengset mener at dersom Lil-
lesand kommune mener Fløre-
nesplanen er så viktig, så må de
som mister eiendommene sine
kompenseres på en skikkelig
måte.

– De som mister eiendom-
mene sine bør kompenseres
med at en får muligheten til å
kjøpe en tilsvarende fritidseien-
dom i Lillesand kommune. Jeg
kjøpte hytta i fjor, men har feri-
ert i Lillesand i 20-30 år. Jeg
kjøpte hytta fordi jeg ønsker å
være her. Det hadde vært fair av
kommunen å svare ja eller nei
på om de kan kompensere oss
slik at vi får et tilsvarende sted,
men vi får ikke svar på det, sier
Ståle Gjengset.

Hytteeieren mener det er rart
dersom Lillesand kommune vil
ekspropriere hytteeieres eien-
dommer.

– Jeg håper ikke det blir noe

INNLØSES? Denne hytta kan sammen med fem andre fritidseiendommer måtte bli innløst for å sikre allmennheten tilgang til sjøen (foto: Lillesand
kommune).

TIL SALGS: Denne hytta på Kråkodden er til salgs for 6,9 millioner kroner. Den er en av seks eiendommer som eventuelt må innløses. (foto: Lillesand
kommune).

Fem hytter ryker  

HØY VERDI: Ståle Gjengset kjøpte Bjørkodden for 8,3 millioner kroner for snart et år siden (foto: Lillesand kommune). 
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❞
Jeg tror på
en reduksjon
i planen

BJØRN SIGURD
JOHANSEN ❞

Det er jo et
lite sjokk

STÅLE GJENGSET

er navnet på to grupper som
har samlet henholdsvis 103 og
406 medlemmer så langt.
● Det er Brage Simonsen og Miriam Røe
som står i spissen for de to aksjonsgrup-
pene på Facebook. Mest aktivitet er det i
gruppen «Ja til bevaring av Flørenes»,

hvor man denne uken diskuterer Lille-
sands-Postens nettspørsmål.

Lillesands-Posten spør om det kan byg-
ges flere boliger uten at det bygges ny vei.
Gruppens initiativtaker mener nei, mens
Elisabeth Abrahamsen er uenig og me-
ner et nei vil være ja til en 17 meters vei
mellom Fløresteinen og Lille Flørestei-

nen. Kent Orez Nome mener Lillesands-
Posten bommer på spørsmålsstillingen
og mener avisen burde spurt om folk er
for eller mot utbygging.

På den samme facebook-gruppen lev-
ner han selv ingen tvil om at han er sterk
motstander.

– År i skyggen av Kristiansand har

omsider vekket et hensynsløst tanketomt
kommune-monster.

Kommunen har tenkt å sette Norgesre-
kord i å stjele eiendom fra et antall men-
nesker og gi de samme eiendommene til
noen andre. Dette er simpel maktmis-
bruk, er den klare meldingen fra Nome
på Facebook.
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