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Lillesand – Birkenes – Høvåg

Lillesand - Høvåg
Birkenes

Inneh.: Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal

Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Conradi
Begravelsesbyrå

† Hjertelig takk
for blomster og gaver til Sjømannskirken i anledning 
vår kjære mor, Ella Birkelands bortgang. 

Trine, Øivind, Helen og Jon Einar

TAKK:

DØDSFALL:

BIL var best hjemme
mot Grane før pause,
men presterte en sva-
kere innsats i andre
omgang og tapte 2-3 i 3.
divisjon.

ROY ASLE ABRAHAMSEN
red@lp.no

● – Vi var det førende laget i
første omgang og hadde for-
tjent en ledelse midtveis, men

etter pause var Grane klart
best og fortjente seieren til
slutt. Slik oppsummerte BIL-
trener Jørg Johnsen fredagens
spennende match på hjemme-
bane.

Birkenes var i støtet før side-
bytte og tok ledelsen i det 24.
minutt ved Nicolai Aas (17).
Den talentfulle teknikeren sat-
te ballen i mål fra kloss hold et-
ter litt nøling fra Grane-keepe-
ren i forkant.

Vertene fortsatte presset og
var veldig nærme 2-0, men spis-

sparet Kjetil Aamlid (28) og Ni-
colai Aas hadde ikke margine-
ne med seg i det avgjørende øy-
eblikket. Mot spillets gang ut-
lignet istedenfor Grane ganske
så ufortjent like før pause.

I andre omgang var bortela-
get fra Arendal best og gikk
opp i en 3-1-ledelse, før Nicolai
Aas reduserte helt på tampen
av kampen. Scoringen var det
høy klasse over, da han elegant
lobbet ballen over en målvakt
som rett og slett ble rundlurt.

Nico, som han bare kalles i

fotballmiljøet, er dermed topp-
scorer for klubben sammen
med Arve Tønnessen (31). Beg-
ge har seks fulltreffere hver på
samvittigheten så langt denne
sesongen. Spesielt impone-
rende av det 17 år gamle storta-
lentet fra Lillesand.

Førstkommende fredag spil-
ler Birkenes en knalltøff borte-
kamp i 3. divisjon, mot serieto-
er Jerv fra Grimstad.

Birkenes-tap mot Grane

● Ragnar Langfeldt gjør sitt yt-
terste for å diskreditere meg i
sine tilsvar i Lillesands-Posten,
i stedet for å holde seg til saken.

Langfeldt spør retorisk til
mine sitater fra planleggerne:
«Er det da nødvendig at vi har
politikere i det hele tatt?» Gitt
sakens alvor hadde det vært
mer tjenlig for debatten at han
hadde erkjent at  planleggernes
vurderinger er viktige for poli-
tikerne å forholde seg til, og
samtidig kommentert de plan-
faglige rådene som er kommet.
Vi trenger tydelige politikere,
men de beste politikerne lytter
til gode råd fra fagfolk og fra be-
folkningen som påvirkes av be-
slutningene. Langfeldt er kun
konkret på tre punkter som
herved tilbakevises;
● Min artikkel siterte korrekt
fra diskusjonsgrunnlaget for
kommuneplanen. Når Lang-
feldt sier at temamøtet likevel
konkluderte klart for Flørenes,
er det i strid med andre refera-
ter mottatt fra møtet.
● Om sulfidholding grunn på
Sangreid sier ATP-utvalgets
konsekvensutredning : « Sul-
fidholdige bergarter kan være
et potensielt problem, som i ho-
vedsak er knyttet opp mot øko-
nomi. Det antas at områdets at-
traktivitet mer enn oppveier
eventuelle kostnader ved sul-
fidholdig fjell». ATP uvalget går
likevel klart inn for Sangreid.
● Det er underlig at Langfeldt
trekker frem grunneierprotes-
ter på Sangreid, når han bl.a.
gjennom Lillesands-Posten er
gjort kjent med de massive pro-
testene fra grunneierne på Flø-
renes.

Hvis Langfeldt hadde fulgt
min oppfordring om å lese de
mer detaljerte høringsutta-
lelsene før han skrev sine til-
svar, ville han blant annet ha
sett korrekt sitert fra
Plan&Bygningslovens paragraf
3-1 tredje ledd og ikke minst de-
res forarbeider, der det frem-
går:

«Tredje ledd understreker at
planleggingen ikke skal være
mer omfattende enn nødvendig.
Planlegging skal være et nyttig
virkemiddel og ikke et mål i seg
selv. Dette krever at den er realis-
tisk i den forstand at den bygger
på de reelle økonomiske og an-
dre ressursmessige forutsetning-
er for gjennomføring».

Det kan følgelig ikke være
tvil om at bystyret må forholde
seg til de økonomiske realiteter
i et eventuelt utbyggingspro-
sjekt.

Høringsuttalelsene  jeg har
skrevet er også tydelige på hva
som er fakta og hva som er ana-
lyser basert på fakta. For ek-
sempel er det faktum at tomte-
verdiene ikke er innkalkulert i
Rambølls regnestykke. Det er
også faktum at det ikke lenger
er Rambølls 2600 boliger men
snarere 1400 -2300 boliger som
skal bygges. Disse fakta alene
forverrer økonomien i prosjek-
tet med 100-170 millioner.

I sum sår analysene beretti-
get tvil om gjennomførbarhet
og ønskelighet av Flørenespla-
nene. Denne tvilen gjør at jeg
sterkt anbefaler at det gjennom-
føres flere og konkrete konse-
kvensutredninger. Det hadde
kanskje vært en fordel om Rag-
nar Langfeldt også hadde vist
en større interesse for å få sa-
ken grundig belyst, i stedet for

midt i en høringsrunde  å fyre
løs med mange udokumenterte
påstander som grunnlag for  en
tydelig fastlåst holdning til Flø-
renes-planene.

Christian H. Thommessen

BLIR UTFORDRET: Christian Thommessen responderer på Ragnar
Langfeldts innlegg i Lillesands-Posten fredag. 

Flørenes og Langfeldt

BBiirrkkeenneess  --  GGrraannee  22--33  ((11--11))
BBiirrkkeenneessppaarrkkeenn
BBIILLss  mmååll::  NNiiccoollaaii  AAaass  22
GGuulltt  kkoorrtt::  AArrvvee  TTøønnnneesssseenn
BBIILLss  llaagg  ((44--44--22))::  TThhoommaass  SSaallvveesseenn  –– PPeerr
CChhrriissttiiaann  MMøølllleerr,,  JJoohhnn  MMaaggnnee  RRøøyynnååss,,  AArr--
vvee  TTøønnnneesssseenn,,  PPååll  IImmeenneess  –– SSeebbaassttiiaann
HHååkkeeddaall,,  TToorrsstteeiinn  HHååkkeeddaall,,  DDaann  CChhrriissttiiaann
BBiirrkkeellaanndd,,  LLaassssee  AAaammlliidd  –– KKjjeettiill  AAaammlliidd,,
NNiiccoollaaii  AAaass..
BBeennyytttteeddee  iinnnnbbyytttteerree::  EErriikk  PPeeddeerrsseenn,,  RRuu--
nnee  IImmeenneess  oogg  GGrruunnddee  EEiikkeenneess..

KAMPFAKTA
3. divisjon - menn

MENINGER:

397 personer har besvart
spørsmålet på www.lp.no om
hva den nye idrettshallen
bør hete. 47 prosent har
stemt på Holtahallen, 43 pro-
sent på Lillesandshallen og
ni prosent på Lillesandhal-
len.
Denne uken spør vi hva le-
serne mener om fylkesvei
402. Bør den stenges helt, åp-
nes som tidligere eller gjøres
om til miljøgate slik han-
delsstanden og Lillesand
Vekst har foreslått? 

Holtahallen

MEDALJE: Det ble gull til alle. VAKKERT: Helene Bøksle varmet opp publikum med vakker sang. VELKOMMEN: Kirsten Moe ønsket
velkommen på vegne av Civitan. 

Nesten 1.000 mennesker
koste seg med Ketil Mo-
es mosjonsløp i Dyre-
parken søndag.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● – Deltakelsen var mye bedre
enn i fjor. Vi har ikke det nøy-
aktige tallet, men vi var godt
over 900 personer, forteller Brit
Torbergsen i Civitan, som tror
endret løpsdag har hatt en posi-
tiv effekt. Etter 17 år med lør-
dagsarrangement ble årets løp
flyttet til søndag.

– Jeg tror det slo positivt ut.
Nå skal vi ha en evaluering,
men vi tror nok det er lettere å få
folk til å stille opp på en søndag.
Det var imidlertid kjedelig at vi
kolliderte med Lions mars på
Skauerøya. Heldigvis hadde de
også god oppslutning, men vi vil
forsøke å unngå kollisjon til nes-
te år, sier Torbergsen, som kun-
ne konstatere at store og små
storkoste seg i Dyreparken.

Det var Kirsten Moe som øn-
sket velkommen til løpet som
bærer navnet til hennes sønn,
før Thomas Stanghelle overtok
scenen med sangen «Angel of li-
fe» som han skrev som en hyllest
til Ketil Moe. Stanghelle bød og-
så på smakebiter fra «Mathilde
fra Ramsøya» med hans egen

mormor, 92 år gamle Mathilde
Marker som hovedperson.

Finn Bendixen og Johan
Stanghelle fulgte den cystisk fi-
brose-syke Ketil Moe som fysio-
terapeut og lege. De fremhevet
begge Moes gode humør og
idrettsglede og var glad for at lø-
pet den dag i dag kan stå som et

symbol for den kampen Moe
kjempet for å gjøre idretten til-
gjengelig for alle.

Før Bendixen fyrte av start-
skuddet varmet Helene Bøksle
opp publikum med flere sanger
før Thomas Stanghelle ledet an i
allsang av «We are the champi-
ons».

Deretter var det klart for det
unike mosjonsløpet hvor det de-
finitivt er viktigst å delta og
vinne over seg selv. Som seg hør
og bør fikk alle deltakerne gull-
medalje etter ankomst og de al-
ler dristigste snek seg til en
klem av Helene Bøksle.

UNDERHOLDNING: 92 år gamle Mathilde fra Ramsøya sang i showet
som barnebarnet Thomas Stanghelle ledet.   

KOSTE SEG: Publikum koste seg i Dyreparken søndag

Mosjonsfest i Ketil Moes ånd
START: Finn Bendixen hadde lånt lua til politimester Bastian før han sendte mosjonistene av gårde i søndagens løp. 


