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Historiske skilt til Lillesand
l Tollboden og Møglestu gård ble først ute, men målet er å pryde flere gamle hus

FØRST UTE: Ordfører Arne Thomassen avduker skiltet på Tollboden.

Gamle, vernede hus i
Lillesand får informasjonsskilt. Onsdag ble de
to første avduket av ordfører Arne Thomassen.

hild Gulbrandson og Terje Ellefsen
fra historielaget, ordfører og andre
interesserte.

– Flott initiativ

Det er Terje Ellefsen i Lillesand og
Vestre Moland historielag som tok
initiativ til skiltsatsingen, og histoSINDRE HAUGEN MEHL
rielaget, museet og kommunen har
sindre.haugen.mehl@lp.no
gått sammen om prosjektet.
Det er Tollboden i sen– Plasseringen av
trum og Møglestu gård
skiltene er gjort i samsom fikk æren av å være
arbeid med Else Rønde to første byggene
nevig, sier Høegh-Ommed blå informasjonsdal.
skilt.
Ordfører Arne Tho– Vi begynner med
massen sto for den ofto, men målet er at alle
fisielle avdukingen av
historiske bygg i Lilleskiltene på Tollboden
sand skal få slike skilt,
og Møglestu.
sier museumsbestyrer
– Det er et utrolig
Anne Sophie HøeghAnne Sophie flott initiativ og bra det
Omdal ved Lillesand byHøegh-Omdal blir tatt tak i. Jeg tror
og sjøfartsmusuem.
Museumsbestyrer mange vil stoppe opp
Hun var til stede ved
og lese, for det er svært
avdukingen av skiltet på Tollboden viktig informasjon, sier han.
sammen med kulturleder Magne
Terje Ellefsen var først i kontakt
Haugen i Lillesand kommune, Alv- med Oslo Byes Vel, som har ansvar

Målet er at
alle historiske bygg i
Lillesand
skal få
slike skilt

MØGLESTU: Ordfører Arne Thomassen avduket skiltet på Møglestu sammen med Terje Ellefsen fra
historielaget og kulturleder Magne Haugen.
for de blå informasjonsskiltene på
historiske hus i Oslo, og som selger
skilt til andre byer og kommuner.
– Det ble for dyrt, så vi bestemte
oss for å bestille fra et annet sted
og lage vår egen mal, sier han.
Skiltene koster i overkant av
2.500 kroner per stykk.

Planer for flere
Skiltkomiteen har allerede bestemt
hvilket hus som skal bli det tredje
på lista, men vil foreløpig holde det
hemmelig.
– Det er naturlig å begynne med
kommunale, fredede bygninger,
sier Ellefsen.
Mange gamle hus i Lillesand er

privat eid, og komiteen håper å få
tillatelse til å henge opp skilt også
på disse etter hvert.
– De som ønsker å få et historisk
skilt på plass og vil ta kostnaden
selv kan bare ta kontakt med historielaget eller kommunen, så skal vi
ordne bestilling, sier Thomassen.

Osteopattilbud
Leia hud- og fotklinikk
har utvidet.
SINDRE HAUGEN MEHL
sindre.haugen.mehl@lp.no

Osteopat Simen Knutson fra Lillesand har åpnet behandlingsrom på
klinikken Leia hud- og fotklinikk i
Østregate. Knutson driver også osteopatklinikk i Mandal, der han
holder til tre dager i uken. Torsdager og fredager blir han å finne i
Lillesand.
Osteopati er en helseprofesjon
som baseres på naturvitenskapelige
og kliniske fag. En osteopat behandler med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at
muskler, skjelett, bindevev og nervesystem fungerer godt sammen.
– Behandlingen passer for alle
som har plager av noe slag. Vi prøver ikke bare å behandle smerter,
men også finne årsaken til hvorfor
og hvordan plagene oppstår, sier
Knutson, som har tatt den fireårige
utdannelsen på Norsk helsefagskole
i Oslo.

OSTEOPAT: Lillesanderen Simen Knutson synes det er kjekt å endelig kunne tilby behandling i egen hjemby.

