
Sparris ønsker deg velkommen til tømmedag mandag 21 desember!

Sparer du til nytt snowboard? Eller ny data kanskje? Sparris hjelper deg
gjerne å spare. Ta med sparebøssa innom banken for å tømme den, så får du
noen gode tips om sparing i samme slengen. Og ikke minst en gave fra Sparris
når du tømmer bøssa!

I tillegg holder Sparris en tegnekonkurranse!

Delta i Sparris spennende tegnekonkurranse og vinn hele 500,- inn på konto.
En heldig vinner trekkes mot slutten av dagen. Vi sees vel?

God jul og sparehilsen fra Sparris!

Les mer om SPARRIS og alt han finner på: lillesands-sparebank.no

GOD
JUL!

NYHETER

Lillesand by- og sjøfartsmuseum 
søker dispensasjon fra frednin-
gen i bygget som huser muse-
umsbutikken.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

Muesumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Om-
dals (bildet) brev til fylkets kulturminnevern 
er en oppfølging av et møte som ble avholdt 
8. desember om det lokale museet. Nå ber 
styreren kulturminnevernet om tilbakemel-
ding på tiltak som ønskes gjennomført i de 
tre rommene innenfor museumsbutikken: 

Det innerste rommet: 

Vi søker med dette om å: 
lsparkle og skrape gulvet lett (ikke slipe) og 
male det i tilsvarende farger som kan ses per 
i dag (brunt eller grå-beige), gjerne Oxanma-
ling, hvis det er å få tak i. 
lbeholde tømmerveggene slik de er nå, men 
rense/pusse/vaske dem forsiktig. Dette gjelder 
både de tre tømmerveggene og ytterveggen 
i trepanel. 
Dessuten vil vi sette opp tak- og golvlister, 
stikkontakter og panelovner på nytt, male 
taket og brannmuren hvit og sette i stand 
vinduene i henhold til tidligere søknad. Sok-
kellistene nede beholdes som de er, men 
males i samme farge som nå (grå). 

Det midterste rommet:

Vi søker med dette om å: 
lfjerne nålefiltsteppe, eventuelt sponplater 
og smale gulvbord, slik at gulvet under kom-
mer på samme nivå som i det innerste rom-
met. 
lmale vegger og tak, om mulig med linolje-
maling. 

Det første rommet bak Museumsbu-
tikken:
Vi søker med dette om å: 
lfjerne nålefiltsteppe, eventuelt sponplater 
og smale gulvbord, slik at gulvet under kom-
mer på samme nivå som i Museumsbutikken. 
lmale vegger og tak, om mulig med linolje-
maling. 

Museet søker dispensasjon
fra fredningsbestemmelser
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