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En unnværlig juleby
Julekomiteen jobber
for tiden hardt med å
sette i stand et flott program for desember. Julesjef Trine W. Rønnevig lover at Lillesand
skal bli julebyen alle
må se.
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● – Julekomiteen har store ambisjoner, og jeg tror folk begynner å få forventninger. Vårt utgangspunkt er at Lillesand er
en ufattelig vakker by, med en
unik beliggenhet og unike kulisser. Vi skal pynte byen slik at
flere enn bare lillesandsfolk ønsker å oppleve den. Ryktene
skal gå om hvor fint det er her,
sier en ambisiøs Rønnevig.
Programmet og planene er
det i hvert fall ingenting å si på.

Årets største nyhet er en svær
julekalender, der man saumfarer butikkene i sentrum og til
slutt sitter igjen med en sjanse
til å vinne et lillesandskort på
10.000 kroner.
– Lillesand by- og sjøfartsmuseum er julekalenderen.
Hver dag må du bort til museet
for å se hvilken butikk som
skjuler seg bak dagens luke.
Deretter besøker du butikken
og henter tall til konvolutten
din, sier Rønnevig.

Store vinnersjanser
Konvolutten er gratis, og kan
hentes i Strandgata 10 den 30.
november. For å vinne lillesandskortet må konvolutten
inneholde alle de 24 tallene.
I tillegg til den store premien,
får du også anledning til å være
med på butikkenes daglige kalendergave. Hver butikk som er
med har plukket ut en attraktiv
gave til cirka 500 kroner, som
skal trekkes på i løpet av dagen.
– Vinnersjansene er altså
veldig store. Forutsetningene
er at du er til stede hver dag og
er litt utholdende. Vi synes konkurransen er veldig spennende, og gleder oss til å se
hvor mange som deltar, sier
Rønnevig.
Andre aktiviteter er blant annet pepperkakehusutstilling på
biblioteket, lageverksted på
Skiltverkstedet og ponniridning ved Kjetil Moes plass.

Lys

SPENT: Trine Wilhelmine Rønnevig er sjef for årets julekomité,
som skal sørge for julestemning i
sentrum av Lillesand.

Byen skal i tillegg lyssettes til
den store gullmedaljen. I Rådhusgården kommer det et engletre, hvor barnehagebarn
henger opp hvite engler som tåler å henge ute. I Strandhaven
skal det største treet, blodbøka,

BURSDAGSBARNA:

Hipp, hurra for go’gutten vår
Axel B Johannessen
som fylte 5 år 13. november.
Du er virkelig vår glad gutt og vår
solstråle!
Håper du fikk en fin dag med
mange pakker og kaker.
Masse klemmer fra storesøster og
Pysa, mamma & pappa, og farmor
& farfar i Møllebekken.

LYS: Store deler av byen vil i desember lyssettes. Blant annet kommer det
i Rådhusgården et engletre, som skal males hvitt og hvor barnehagebarn
skal henge opp hvite engler. Her fra tenningen av julegrana i 2009.
pyntes opp med masse lys. På
paviljongen ved Beddingen
kommer det et isslott med stjernehimmel i taket, mens det foran over 60 butikker settes ut
juletrær og lykter med kubbelys.
– Det er bare en liten del av
det som skjer. Det skal bli mye
bedre enn i fjor. Vi har til og
med fått tillatelse til å pynte

opp rundkjøringen ved NAVbygget, forteller Rønnevig.
Alt hun håper på nå, er at været spiller på lag med komiteen.
– Vi har jo mørket, men det
ville ikke skadet med litt frost
og knitrende hvit snø. Regnvær
er det som ødelegger mest. Vi
har 24 dager å ta av, så noen fantastiske dager med snø blir det
sikkert.

FØDSLER:

Hipp hurra for go’gutten vår,
Sondre Brovig Aanesland,
som fyller 1 år 15. november.
Vi storkoser oss sammen med deg,
og gleder oss til å feire dagen din.
Mange gode og varme klemmer
fra storesøster, mamma og pappa.

10. oktober 2011 var ventetiden over og Casper kom til verden på
sykehuset i Fredrikstad.
Lykkelige foreldre er Victoria Helen Revhaug og Sven-Thure Lindquist.

STANGEBY
De vedtatte sannheter
Det er noen sannheter som har
vært urokkelige i Norge i
uminnelige tider. Den ene er at
«posten skal fram» og den andre
er at «det går alltid et tog».
I min ungdom kom posten når
den skulle. Man kunne stille
klokka etter postbudet. Nesten
nøyaktig klokka 10 på formiddagen smalt det i kassene bortover
Parkveien. Jeg vet ikke helt
hvordan det er i Parkveien i disse tider, men det er vel sikkert
ikke bedre enn på Ørnefjell tenker jeg. Man vet nemlig ikke
når posten kommer.
I det siste har vi i det hele tatt
lurt på om postbudet har glemt
oss. Har vi havnet utenfor allfarvei, eller er vi glemt av «postmann Pat» og hans kolleger?
I gamle dager gikk de fleste
postbud med veska over skulderen, allikevel kunne man stole
på dem. I dag kommer de i fine
røde biler eller noen merkelige
røde fremkomstmidler som jeg
vil kalle monstersykler. Selv
med dette fine utstyret klarer de
snaut å få levert posten før Dagsrevyen.
Det hender at vi får posten
(det er forresten mest reklame)
mellom 11 og 12 om formiddagen, men da er det sikkert han
postmannen som løper mellom
kassene og som snaut får ropt et
«hei» mellom utpust og innpust
som har vært der. Heldig er de
som har han som sitt faste bud.
Disse ordene ble skrevet sist
fredag. Torsdag kom det ingen
post, men 10 minutter før klokka ni fredags morgen dundra
det i kassa, sikkert posten fra i
går.
Det gamle uttrykket «Posten
skal fram» bør nok i dag endres
til «Posten kommer kanskje
fram i dag eller i morgen».
Så har vi dette med at «det går
alltid et tog»! På Østlandet har
pendlerne slitt med dette uttrykket i årevis. De sier heller
«det går aldri et tog». Ofte har
det vært feil på signalanleggene,
kjøreledninger ramler ned og
gamle togsett blir stående på
stasjonen fordi de rett og slett ikke vil gå.
Stadig har vi sett statsråd
Kleppa på tv, hvor hun gjentar at
de skal ha en «gjønågang» av
heile saka. Men har det hjulpet?
Hele Oslo var stengt for tog i
mange måneder på grunn av
vedlikeholdsarbeid i tunnelene.
Og det første som skjer etter at
trafikken er på igjen, er at en ny
kjøreledning ramler ned.
I Lillesand er vi vant med at
det aldri går et tog. Det har det
ikke gjort siden 1953, men vi er
vant med det og statsråd Kleppa
behøver ikke ta noen «gjønågang» av den saka.
En annen vedtatt sannhet er
at «alle veier fører til Rom». Her
må det gjøres noe. Ingen vil vel
til Roma i disse italienske krisetider.
Samferdselsminister
Kleppa bør nok komme på banen slik at vi kan få en endring
på det. Veiene må snues.
Men det er vel et blindspor!

Kurt Stangeby

PERSONALIA: Bilder må være oss i hende en uke før innrykk. Bursdagsbarn fra 1-15 år. Bilder på e-post må vedlegges i jpg- eller tiff-format.
HUSK for- og etternavn. - e-post: side2@lp.no
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Snikfilmet på solarium
En kvinne ble fredag
snikfilmet, da hun solte
seg på Brun og blid i
sentrum av Lillesand.
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● Kvinnen hadde rukket å sole
seg ferdig og begynt å kle på seg,
da hun i speilet inne i båsen
merket at et mobilkamera kikket ned mot henne. Hun skvatt
til, og gjerningsmannen stakk
da han ble oppdaget.
Hun har sammen med sin ektemann anmeldt episoden, som
skal ha skjedd mellom 10.30 og
10.50 fredag formiddag.
– I det hun hadde gått inn i avlukket og begynt å vaske sengen, hørte hun at noen gikk inn i
avlukket ved siden av. Hun la ikke merke til at den andre solsengen ikke skrudde seg på. Da
hun så kameraet skjønte hun at
hun var blitt filmet hele tiden,
sier hennes ektemann til Lillesands-Posten.
Kvinnen rakk å se gjerningsmannen løpe av gårde.
– Hun sier det var en ungdom
rundt 1,65 meter høy, med mørk
boblejakke og hettegenser. Hetten var tredd over hodet, så hun
fikk ikke sett ansiktet, forteller
ektemannen.
Han er kritisk til at veggene
mellom solsengeavlukkene ikke
går helt opp i taket. Det er veldig
lett å se over lettveggen, dersom
man har noe å stå på.
– Det er veldig ubehagelig
hvor lett det er å gjøre noe sånt.
Båsene burde virkelig gått helt
opp i taket.

INGEN OVERVÅKNING: Det annonseres på Brun og blid i sentrum av Lillesand at lokalene er kameraovervåket, men den siste tiden har kameraene
vært ute av drift. Derfor er ikke gjerningspersonen selv tatt opp på film. Brun og blids bestyrer i Lillesand forsikrer at kameraene vil være i stand igjen i
løpet av kort tid.
Paret forventer ikke at politiet
skal finne gjerningsmannen, og
oppfordrer folk til å være forsiktige. De frykter aller mest at videoen skal havne på nettet.
– Forhåpentligvis blir han
skremt og sletter videoen.

Kjetil Nygård, lensmann i Lillesand, bekrefter at det er opprettet en sak på forholdet. Han
ønsker tips fra publikum som
oppholdt seg i sentrum det aktuelle tidsrommet.
– Dersom vi får inn opplys-

ninger om en mulig gjerningsperson, kan vi ta vedkommende
inn til avhør, sier Nygård, som
ikke kan komme på lignende saker i Lillesand tidligere.
Brun og blids bestyrer i Lillesand ønsker ikke å uttale seg til

Lillesands-Posten, utover det at
de finner situasjonen svært ubehagelig og at de vil vurdere å
høyne skilleveggene helt opp til
taket.

Mange brudd på regelverket i Birkenes
Da Helsetilsynet i
Aust-Agder sjekket
hvordan tilstanden
er for hjemmeboende
eldre over 80 år i Birkenes, avdekket de i
alt 12 kritikkverdige
punkter under
gjennomgangen.
Punktene fordelte seg
i to av spørsmålsgruppene som tilsynet kikket på.
KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Helsetilsynets undersøkelse,
eller systemrevisjon som fagetaten kaller det, hadde til formål å vurdere om kommunen
ivaretar ulike krav i lovgivingen gjennom sin internkontroll
innenfor de temaene tilsynet
omfatter. Videre om tiltakene
følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres. Tilsynet
vurderte også om tiltakene er
tilstrekkelige for å sikre at lovgivingen overholdes.
Birkenes kommune ga ifjor
hjemmehjelptjenester til 64
personer over 80 år, herav 22
menn og 42 kvinner. Brukermedvirkning ble innført innen
tjenesteområdet helse- og om-

sorg, herunder også hjemmehjelpen som i Birkenes er en
egen avdeling, og dette var et
gjennomgående
tema
for
undersøkelsen. En lang rekke
ansatte og også i alt 14 brukere
ble intervjuet i prosessen som
begynte med et formøte i midten av august og avsluttet med
et sluttmøte 29. september. Da
hadde det også vært et åpningsmøte to dager tidligere.
Det ene avviket som ble kommentert var at Birkenes kommune tilstår, endrer eller avslutter tjenester uten å sikre at
regler om saksbehandling følges. Dette fikk i alt åtte merknader. Blant annet identifiserer og dokumenter ikke kommunen alltid klager og søknader ved behov for revurdering
eller endring av tjenester. Søkerne får ikke alltid svar eller
avslag slik at de får muligheten
til å klage.
Det ble også funnet flere vedtak som manglet opplysninger
om mengde tjenester, tidsbruk
og antall besøk brukerne skulle få i uken. I Birkenes er vedtakene innen hjemmehjelpen
tidsbegrensede. Ofte blir disse
erstattet av identiske vedtak,
uten at det er dokumentert at
det er innhentet opplysninger
om eventuelt endrede behov.
Det er også mange ansatte som
ikke er involvert i saksbehandlingen på dette feltet.
Der kommunen reduserer

tjenestenivået eller tar bort en
tjeneste, brukes det ikke skriftlig forhåndsvarsel og det befattes ikke avslutningsvedtak, heter det videre i rapporten.
Bortfall av rengjøring varsles
muntlig og brukerne gjøres ikke oppmerksom på at de har
rett til tjenester også ved bevegelige helligdager og i ferietiden. De får heller ikke hjelp til
dusj på bevegelige helligdager.
Noen brukere får erstattet tjenestene, mens andre opplever
at den bortfaller.
Det påpekes at det er vanskelig å se spor av individuell vurdering ved utmåling av praktisk bistand. I vedtakene brukes det i stor grad standardtekster uten individuelle begrunnelser, og det er lite opplysninger om hva vedtaket bygger
på. Som for eksempel brukerens helsetilstand eller funksjonsvurdering.
Til slutt i dette avviket bemerkes det at tjenestetilbudet i
hjemmesykepleien endres i noen tilfeller vesentlig, uten at
det fattes nytt vedtak. Mye er
basert på muntlig dialog
mellom tjenesteyterne og brukerne.
Det andre avviket omhandlet
at Birkenes kommune ikke har
gode nok systemer for å sikre
brukermedvirkning. Begrepet
defineres ulikt, og myndighetskravene er i stor grad ukjente
for de ansatte. Brukerne har

for eksempel individuelle ønsker om når de vil legge seg eller stå opp om morgenen. Dialogen rundt slike beslutninger
synes ikke å være god nok.
Brukermedvirkning har ikke vært tema for opplæring eller noe som det er arbeidet med
innen hjemmesykepleien i Birkenes kommune. Kommunen
har heller ikke noe skriftlig
materiale å dele ut til brukerne
om hvilke tjenester kommunen kan tilby, bortsett fra om
informasjon om «Serviceleilighet/Bofelleskapet» og «Korttidshybel». Dette har ført til at

flere brukere har vært usikre
på hva de kan forvente hjelp
med.
Tilsynet konkluderte med at
Birkenes kommune har brutt i
alt åtte lovverk og forskrifter
innen helse- og omsorgssektoren. Det er sosialtjenesteloven,
kommunehelsetjenesteloven,
pasientrettighetsloven, forvaltingsloven, to forskjellige paragrafer i forskrift om internkontroll, forskrift om kvalitet i
sosial- og helsetjenesten samt
habiliteringsforskriften.

Vil ikke flytte
● Eieren av Nedreberg 1C vil
ikke flytte til Lillesand kommune, men hevder at boplikten likevel skal oppfylles.
Lillesand kommune har
skrevet til boligeieren etter
årets stikkprøvekontroll av
boplikten i kommunen.
– Det fremgår ikke av folkeregisteret at det er bosetting på eiendommen. Jeg ber
derfor om en redegjørelse for
hvorledes boplikten på eiendommen har vært og er tenkt
oppfylt, gjerne med kopi av
melding gitt til folkeregisteret, i det jeg viser til egener-

klæring av 2009, heter det i
brevet fra saksbehandleren
til mannen som er bosatt i
Stavanger og som nå er besvart.
– Jeg har oppfylt boplikten
siden jeg kjøpte leiligheten.
Ettersom jeg nå er blitt pensjonist fra 1. september 2011,
kommer jeg til å bo et halvt
år i Lillesand og et halvt år i
Stavanger, hvor jeg har jobbet og bodd siden 1975. Det er
derfor helt uaktuelt for meg å
melde flytting til Lillesand,
svarer mannen i et brev til
kommunen.

