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Har du brann-bilder?
Museumsbestyrer
Anne Sophie Høegh-Omdal jobber
med en utstilling
om ild og brann
som i første omgang skal presenteres på Lillesand byog sjøfartsmuseum
i sommer. Hun er
derfor er på jakt etter bilder fra branner i Lillesand og
håper nå på hjelp
fra publikum.

● Boniteten på skogbrukseiendommen er lav, den
inneholder forholdsvis mye
løvskog av en beregnet kubikkmasse på i alt 4.209 kubikkmeter tømmer. Gunnar
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KLARGJØRER – OPPLAG
Arbeidsoppgaver:
• Klargjøring av nye og brukte båter
• Båtpleie, Vask, polering, stofﬁng
• Henting/Levering
• Mindre reparasjoner
• Sluttkontroll
• Forefallende arbeid
Kvaliﬁkasjoner:
• Førekort klasse BE
• Truckførerbevis
• Erfaring fra båtbransjen er en fordel, men ingen betingelse
Vi ønsker en person som kan jobbe selvstendig og strukturert
i et hektisk og trivelig miljø. Opplæring vil bli gitt.
Konkurransedyktige betingelser.
Send en kortfattet søknad m/CV, gjerne på mail til:
jonterje@suzukibadsenter.no eller Suzuki Bådsenter,
Skrubbedalsvn. 2, 4848 Arendal.
Søknadsfrist 18. februar.

PÅ BILDEJAKT: Jonathan Sanders og Anne Sophie Høegh-Omdal kikker i
Lillesands-Postens bildearkiv. De håper også på hjelp fra publikum.
Lillesand by- og sjøfartsmuseum har en rikholdig samling
av brannslukkingsutstyr fra
gamle dager. Anne Sophie Høegh-Omdal forteller at det er
blitt et skikkelig miljø rundt
temaet, og det er en dugnadsgjeng som jobber med å få de
gamle brannsprøytene i orden.
– Vi avventer klarsignal fordi det undersøkes om sprøytene er enestående i Norge.
Hvis de er det, så er det veldig
strenge regler i forhold til hva
man kan gjøre. Da blir det
snakk om å rehabilitere dem,
ikke restaurere, forteller Høegh-Omdal og legger til at de
har vært i kontakt med Teknisk museum i Oslo, Oslo
brannvesen, Bergen bymu-

seum, Vest-Agder museet og
bymuseet Aalesund for å få informasjon om brannutstyret.
Jonathan Sanders er fra Wales og har bodd i Norge i to år.
Han hadde lyst til å bli bedre
kjent og involvere seg i nærmiljøet og har derfor meldt seg
som frivillig til å hjelpe til på
museet. Sanders og Høegh-Omdal hadde en titt i LillesandsPostens bildearkiv for å finne
bilder fra små og store branner
i Lillesand kommune og fant
endel som de kan bruke til utstillingen.
– Vi håper privatpersoner vil
ta kontakt med oss dersom de
har bilder eller en historie som
er knyttet til en brann, sier de
to.

Nei til ny skogsbilvei

karl.otto@lp.no

TIL SALGS:

VI SØKER

DØDSFALL:

Min kjære, elskede Liv,
vår omsorgsfulle, umistelige
mamma og svigermor,
vår uendelig gode "Mor",
snille søster, svigerinne
og tante

Liv Judith
Thomassen
sovnet stille fra oss i dag,
65 år gammel.
Dyvik / SSA, 12. februar 2011.
Med denne lille hilsen
en engel vil gi bud.
Så sant det ﬁns en himmel,
er mora vår hos Gud.

Myklebostad hadde ikke lagt
ved økonomiske beregninger
ved prosjektet, men fylkesmannen satte opp et regnestykke basert på en utgift på
750 kroner per meter vei.
Med totalt 1200 meter fra
ende til annen, vil kostnaden
bli 900.000 kroner.
Mya av skogen er vanskelig tilgjengelig selv med ny
skogsbilvei. Dessuten må det
beregnes randsoner mot
vann og myrer som vil beslaglegge betydelige arealer
av skogen. Videre er miljøhensynene vurdert, og konklusjonen her er at et slikt
anleggsarbeide med til dels
kraftige stigninger helt opp
mot de maksimalt tillatte 18
proseneten for slike veier,
uten tvil vil legge føre til store terrenginngrep og legge
beslag på betydelige arealer
til veilegeme, skjæringer og
fyllingsskråninger.

Veien vil gå gjennom et område hvor de biologiske verdiene som ligger i traseen vil
bli påført store negative konsekvenser. Det påpekes også
fra fylkesmannen, i likhet
med landbrukssjefen i Birkenes, at det allerede er en
tilfredsstillende skogsbilvei
inn i området, og at den kan
oppgraderes for relativt beskjedne summer for å ta ut de
begrensede skogressursene
som er i det aktuelle dekningsområdet.
Fylkesmannen synes saken nå er vurdert ut fra relevante momenter og i henhold
til gjeldende lov- og forskriftsverk, og finner derfor
ikke grunnlag for å omgjøre
kommunens vedtak om avslag. Vedtaket er endelig og
kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Monika
Linda
Åsmund
Mette
Thomas
Jarle

OVER 800 TITLER • 1,4 MILLION BØKER

OVER 800 TITLER - 1,5 MILLION BØKER

STARTER

Ida Toldbod & Tove K. Lange

Rica Hotels showpakker!
Opplev en uforglemmelig showaften med
hotellovernatting og deilig frokost. Rica Hotels
har en rekke spennende og underholdende
showpakker. Her er det mye å velge mellom!
Se rica.no/underholdning for gode showtilbud
eller kontakt Rica Show og underholdning
på telefon 66 85 45 70.

Jan
Beate
Sigbjørn

Begravelsesbyrå

Frikirken og Lillesand menighet inviterer til

Lillesand - Høvåg
Birkenes - Justøy

Temakveld

Vi besørger alle byråtjenester, og ønsker,
sammen med pårørende,
å bidra til en personlig
og verdig gravferd.

Fredag den 18. februar kl 19.30.
Sted: Frikirken (peisstua)

Barnebarn
Søsken
Øvrige familie
Begraves fra
Vestre Moland kirke
fredag 18. februar kl.11.00.

Conradi
Begravelsesbyrå
Lillesand - Høvåg
Birkenes
Inneh.: Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal

Aut. oppretting og lakkeringsverksted

GRATIS

reparasjon av steinsprut i frontrute
v/kaskoforsikring

Tema: Singel! Enestående! Makeløs!
40% av hustandene består av enslige!

v/Prost Knut. A Eikrem

eller vindusviskere ved
frontruteskifte hos oss !!
Storemyrlia 13 - 4790 Lillesand
Telefon 37 27 28 20/ 984 58 490
mail@customcars.no

Møteleder: Per Jerstad
Samtale
God bevertning - 70 kr.

Før 269,-

februar
22.
- 6.
februar
mars2011
2010
- 6. mars 2010
17. 22.
februar
- 5.
mars

www.bokogmedia.no

Tir 18:00 Minigruppa.
18:15 Jenteklubbene.
Gutteklubben.
Ons 11:30 Konfirmantene.
19:00 Fribu Årsmøte for alle
lederne.
“Utustende lederskap”.
Tor 11:00 Torsdagstreff.
Teodor Teistedal.
Fredag: Temakveld kl.19.30
(Se egen annonse)
www.lillesandfrikirke.no

I kveld kl 19: ÅRSMØTE
Alle medlemmer velkomne
ONS kl 19: VARMESTUA
- åpen for alle! Fellesskap,
kveldsmat, sang, musikk.
Shalomgruppa m/fl deltar.
Vi får besøk av ordføreren
SØN kl 11: GUDSTJENESTE
Alle er velkomne i Betel!

TIL LEIE:
Leilighet i Vestregate
70 kv. 2 sov. 6400,- mnd.
T: 906 31 751

EIENDOM:

Lillesand - leilighet nær sentrum
Pen leilighet m/flott utsikt over Tingsakerfjorden som er
pusset opp de siste 3 år. Stor balkong. Solrikt.

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no

169,I BOKHANDELEN

Alle hjertelig velkommen.

Vi besørger alle byråtjenester

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

89,- Før 149,-

RELIGIØSE MØTER:

Topland

Arne Topland,
Tlf. 37 04 06 76
(Hele døgnet)

M A N D A G

MUMMITROLLETS
BARNAS STORE
Torsdag 17. februar
kl. 09.00
TELLEBOK
LEKEBOK

Lillesand Bok & Media
Storgata 6 - Lillesand
Tlf. 37 27 11 70

Skrubbedalsveien 2, Stoa, Arendal
www.suzukibadsenter.no - Tlf. 464 25 000

Øystein

KARL OTTO TØNNESSEN

REISELIV:

Suzuki Bådsenter AS holder til på Stoa i Arendal og har verksted i Østerhus
Grimstad og på Blakstadheia i Froland, hvor vi har merkeverksted for Suzuki
og Mercury, samt anlegg for vinteropplag av båter. Vi er forhandler av Suzuki
marine, Ibiza, Morgan, Capelli, Beneteau, Askeladden, Skibplast og Uttern.
Suzuki Bådsenter er datterselskap av Grimstad og Kristiansand bådsenter AS,
gruppen omsetter for Nok 180 Mill.

MERETE MOEN

Fylkesmannen konkluderer med at det
ikke gode nok skogbruksressurser til å
bygge en ny og terrengkrevende skogsbil vei fra Kvietjønn
til Øyevann i Birkenes slik Gunnar
Myklebostad har søkt
om. Kommunen hadde allerede gitt avslag.

STILLING LEDIG:

Gjelder til 23. mai

merete.moen@lp.no

● – Vi er interessert i bilder av
alt som har med branner i Lillesand å gjøre, både stort og
smått. Og vi vil også gjerne ha
bilder av brannstasjonen og
brannbiler
opp
igjennom
årene, sier museumsbestyrer
Anne Sophie Høegh-Omdal og
Jonathan Sanders som er frivllig hjelper på museet.
Utstillingen som har fått tittelen «Ild og brann og ildebrann» skal foregå i to trinn. I
sommer blir det en liten utstilling i museet, og så blir det en
større utstilling i 2012.
– Det handler om ild og
brann, og også om selve elementet ild. Vi har fokus på Lillesand og det som har skjedd
her. Vi vil snakke med folk og
vil gjerne høre historier knyttet til branner, og så vil vi bruke historiske årsskrifter. Mye
av årsaken til at dette blir tema
for utstillingen, er den store
samlingen av brannslukkingsutstyr som er på museet, sier
museumsbestyrer Høegh-Omdal.
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Solgt
x

Prisant.:
1.800.000,- + omk.
And.Fellesgj.: 70.897,TOTALT:
1.870.897,- + omk.
Omk.:
kr 3 132,Adresse:
Bergstø 2 B Leil. 18
P-ROM/Bra
75/77 kvm
Fellesutg. per mnd:
kr 2 200,Visning:
Visning kun etter
avtale med megler

PROSPEKT PÅ MOBIL:
SEND ”BOLIG 61611004”
TIL 09999

Oppdragsansvarlig:
Jan Olav Birkenes
T 90 80 27 44
Avdeling: Lillesand
T 94 13 30 00

Lillesand – Birkenes – Høvåg
www.dnbnoreiendom.no

