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ANDåS SeremONirOm
Et stille, vakkert og livssynsåpent
rom for gravferdsseremonier,
med eller uten religiøst innhold.
Vår seremonileder står til

disposisjon.

Min kjære sønn,
min gode samboer,
bror, svoger og onkel

Kjell Murray
Hansen

født 2. juni 1944

sovnet stille inn i dag,
Oslo/Lillesand 1. juni 2015.

Alltid kjærlig, god og mild,
aldri vi deg glemme vil.

Borghild
mamma

Liv-Rise
samboer

Torodd Janne

Bjørn Erik
Anne Beate Jens Inge

Øvrige familie

Bisettelse finner sted i stillhet
etter avdødes ønske.

Vår inderlig kjære og
omsorgsfulle mor, svigermor,
farmor og mormor, oldemor,

tippoldemor, søster,
svigerinne og tante

Anna Svendsen
født 20. november 1915

sovnet fredfullt inn i troen på
sin Frelser.

Birkeland, 2. juni 2015.

To strevsomme hender
har nå fått hvile.

Solfrid

Wiggo
Torstein Arne
Roar
Rigmor
Erna
Kari
Yngve

Olaug

Pirkko
Anne

Sandra
Bente

Tormod
Siri

Barnebarn, oldebarn,
tippoldebarn
Øvrige familie

Begraves fra Birkenes kirke
onsdag 10. juni kl. 13.00.
Like kjært som blomster er
en gave til Anna Ministries
barnehjem i India, ktnr.

6321.05.02124.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Hjertelig takk
for alle varme hilsener og deltakelse ved vår kjære
Jan Gunnar Dalhaug sin bortgang.

Eva Ingelin, Ine og Jens med familie
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Vinden snøt ordfører og 
rådmann for gleden med 
å avduke det nye infor-
masjonsskiltet om Lille-
sand-Flaksvatnbanen.

KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

Fotograf Trygve Emil Tønnesen har 
restaurert et gammelt bilde fra 
1898 av stasjonsområdet i Lillesand. 
Bildet er en del av infoskiltet som 
i går ble avslørt.

Initiativet til dette kom fra Anne 
Sophie Høegh-Omdal på museet. 
Foruten henne så har Carl Fredrik 
Thorsager og Trygve Emil Tønne-
sen vært med i skiltgruppen.

Under avdukingsseremonien 
kom det fram mange drømmer og 
vyer knyttet til det å bevare minnet 
om jernbanen.

Den største drømmen er en skin-
negang med lokomotiv og vogner. 
Ordfører Arne Thomassen ser for 
seg at utviklingen av hele området 
må sees i en større historisk sam-
menheng. På sikt må toalettet og 

avfallsanlegget, som skjemmer hele 
stedet, flyttes til et mer egnet om-
råde.

Skiltet består av det flotte bildet 
og et infoskilt på flere språk.

Avduking av infoskilt
l En stor dag for alle de som vil bevare minnet om jernbanen

ORDFØRER OG RÅDMANN: Både Arne Thomassen og Jan Henning Windegaard berømmet de som hadde tatt initiativet til dette.

AVSLØRING: Vinden tok seg av avdukingen av det nye skiltet uten 
at noen kunne forhindre det.

Etter flere purringer 
skal Andreas K.L. Ug-
land nå få nøkkel til 
bommen på veien til 
Kaldvellheia. 

Først etter at pensjonisten fra 
Grimstad henvendte seg direkte 
til ordføreren ser det ut til å bli 
en løsning på saken og Ugland 
få sin nøkkel.

– Etter avtale med Lillesand 
kommune skulle Lillesand kom-
mune sørge for at jeg fikk nøk-
kel til låsen til bommen da til-
gangen til skogen på nordsiden 
av veien går under tunnelen 
under nye E18. Jeg har diverse 
ganger purret på å få kopi av 
denne nøkkel men har ikke 
mottatt dette enda og heller 
ikke fått noen reaksjon i fra 
kommunen for oppfølging av 
den tinglyste avtalen. Da det nu 
kan være aktuelt å rydde i sko-

gen må jeg inn denne veien i 
henhold til avtale. Det er me-
ningsløst at slike enkle ting ikke 
kan følges opp av administrasjo-
nen, skrev Andreas K. L. Ugland 
i sin henvendelse til ordføreren. 

Nå har han fått fra jord- og 
skogbrukssjef Anne Sofie Hav-
stad. Hun lover at Ugland skal 
få sin nøkkel. Hun beklager det 
inntrufne, og forklarer at det 
har vært stor utskiftning av folk 
i administrasjonen etter at mot-

orveien ble bygget. Etter å ha 
undersøkt saken har hun funnet 
ut at Lillesand kommunes nøk-
kel til bommen ved Kaldvellheia 
var blitt lånt ut til driftsavdelin-
gen til CJV, men at denne ikke 
er levert tilbake. 

Havstad bekrefter at kommu-
nen nå har bestilt kopier av nøk-
kelen og at Ugland vil få et ek-
semplar så fort kommunen har 
fått disse. 

Bomnøkkel ble borte

VÅRT VAKRE KALDVELL: Lilla lyng springer ut.

26 Fredag 5. juni 2015


