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Du trenger ikke å være 
høyere enn 1,88 meter 
for å bli kåret til Lille-
sands høyeste mann. Du 
trenger ikke en-
gang være fra 
Lillesand.

CARL CHRISTIAN  
ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Under en flott seremoni 
utenfor Lillesand by- og 
sjøfartsmuseum fredag 
kunne Magne Haugen 
fra kulturkontoret og 
museumsbestyrer Anne 
Sophie Høegh-Omdal 
overrekke diplomet, som fastslår at 
Frode Eldregard Mindrebø fra 
Grimstad er Lillesands største 
mann.

Undertegnede, som måler 1,94 
meter på sokkelesten, ble litt forun-
dret over at en mann på 1,88 meter 
ble kåret til Lillesands høyeste. Det 
viste seg at museet kom frem til 

vinneren på en rimelig uhøytidelig 
måte.

– I fjor sommer arrangerte vi en 
konkurranse, hvor vi satt oss som 
mål å kåre den høyeste lillesands-

mannen. I bakgården 
til museet og under 
Vervendagen lot vi folk 
måle seg og skrive inn 
sin høyde. Den høyeste 
personen som målte 
seg var Mindrebø, smi-
ler museumsbestyrer 
Høegh-Omdal.

Ikke bare er Mindre-
bø ikke den høyeste 
personen i Lillesand, 
han er ikke engang fra 
kommunen. Han er fra 
Grimstad.

– Det stemmer, men 
tre av mine slektsgreiner kan knyt-
tes til Lillesand, forsvarer han seg.

Han påpeker også at en ikke 
bare bør se på hans høyde.

– Du er noen centimeter høyere 
enn meg, men jeg slår deg på vo-
lum og er sånn sett størst, sier Min-
drebø til journalisten.

Konkurransen ble arrangert til 

ære for kjempen Ole Andreas Han-
sen. Hansen, som bodde sine siste 
år på Kokkenesheia i Lillesand, skal 

ha vært 240,5 centimeter høy. Han 
levde fra 1823 til 1877.

– Han led av gigantisme, noe 

som resulterte i at han ikke stoppet 
å vokse, sier Høegh-Omdal.

«Lillesands høyeste 
mann» er fra Grimstad

HØYTIDELIG: Foran en papputgave av 240,5 centimeter høye Ole Andreas Hansen, ble Frode E. 
Mindrebø (t.v.) kåret til Lillesands høyeste mann av Magne Haugen og Anne Sophie Høegh-Omdal.

KINOBILLETTER: Også en barnekonkurranse fra i fjor ble avgjort. 
Dina Macias vant to kinobilletter.

Tre av mine 
slektsgrei-
ner kan 
knyttes til 
Lillesand

Frode Eldregard 
Mindrebø

Arendal Boligbyggelag søker på 
vegne av Dovrehei borettslag om 
fritak for eiendomsskatt. Bakgrun-
nen for søknaden er at boligene i 
borettslaget er et spesielt tilbud for 
en spesiell gruppe: 
*Boligene er prisregulerte for at 
de totale boligkostnadene skal 
holde seg lave. Dette gjelder også 
ved videresalg.
*Boligene er øremerket i vedtek-
tene for eldre og uføre. Leiligheter 
med sosial profil.
*Boligene er etablert i samarbeid 
med Lillesand kommune.
*Vi ser disse boligene som et til-
bud til målgruppen på lik linje med 
boliger i kommunale stiftelser og i 
direkte kommunalt eie. 

Nye adresser 
er tildelt
Den nye Rema-butikken på Tingsa-
ker får adresse Tingsakerbakken 15. 

Leilighetene som skal bygges i eta-
sjene over butikken får alle adresse 
Tingsakerbakken 13. 

Det er Lillesand kommunes av-
deling for oppmåling og geodata 
som står for navnetildelingen. 

Høring om 
transportplan
Fylkesrådmannen anbefaler at fyl-
kesutvalget sender Regional Trans-
portplan (RTP) på høring og of-
fentlig ettersyn. Frist for hørings-
innspill settes til 30. april 2015. 

Det legges opp til at planen kan 
endelig vedtas av fylkestingene i 
juni 2015. Forslag til Regional 
transportplan 2015-27 er utarbeidet 
av Aust-Agder fylkeskommune og 
Vest-Agder fylkeskommune. Planen 
oppsummerer de viktigste innspil-
lene fra Agder til Nasjonal trans-
portplan 2018-27. En referanse-
gruppe med fagpersoner fra Kristi-
ansand kommune, Arendal kom-
mune, Statens vegvesen og NHO 
har kommet med innspill i proses-
sen.

Innovasjon på 
dagsorden
Forslag til Regional plan for innova-
sjon og bærekraftig verdiskaping 
Agder 2015 – 2030, (VINN Agder) 
er utarbeidet av Aust- og Vest-Ag-
der fylkeskommune i samarbeid 
med det regionale partnerskapet 
(kommuner/regionråd, FoU-miljø, 
næringsliv, næringsorganisasjoner, 
representanter fra de ansattes orga-
nisasjoner, regional stat, mv.).

Fylkesrådmannen anbefaler at 
fylkesutvalget sender VINN Agder 
ut på høring og offentlig ettersyn. 
Frist for høringsinnspill settes til 30. 
april 2015. Som en del av VINN 
Agder-planen sendes forslag til revi-
sjon av felles reiselivsstrategi for 
Aust-Agder og Vest-Agder og forslag 
til revisjon av forsknings- og utvi-
klingsstrategi for Agder på høring.

Komiteer i  
fylkestinget
Fylkesutvalget skal på dagens møte 
ta stilling til justering av reglemen-

tet for fylkestinget.  Det foreslås at 
helsesakene (tannhelse, folkehelse 
og helsepolitikk for øvrig) flyttes 
fra utdannings- til kultur- og næ-
ringskomitéen. Det foreslås også at 
disse komitéene gis navnene utdan-
ningskomitéen og kultur-, nærings- 
og helsekomitéen. Den tredje ko-
miteen er samferdsel- og miljøko-
miteen.

Fylkesutvalget har fått fullmakt 
av fylkestinget til å vedta reglemen-
tetet som viderefører komitémodel-
len. 

Ber om utsatt 
klagefrist
Be-Con AS har varslet Lillesand 
kommune om at man vil påklage 
avslaget på søknad om utvidelse av 
brygge for Øygarden 37, men ber 
om utsatt klagefrist. I følge Jarle 
Nilsen i firmaet skyldes det at man 
har behov for å innhente vurderin-
ger fra en tredjepart. 

Be-Con søkte om en utrigger til 
eksisterende brygge på 15 kvadrat-
meter og begrunnet dette ut fra 

estetiske og praktiske hensyn. Lil-
lesand kommune viser imidlertid 
den kommunale bryggenormen på 
12 kvadratmeter og finner ikke at 
det foreligger tilstrekkelig grunnlag 
for å dispensere fra plankravet i 
kommuneplanen. 

Ingen merknad
Arkitektfirmaet Haarklau og Linde-
berg søker på vegne av Sopary og 
Morten Min Aslaksen om dispensa-
sjon for riving og gjenoppbygging 
av tilbygg med kvist til eksisterende 
bolig på nordøstsiden av Kokkenes 
19. Videre søkes det om fjerning av 
fjellmasse som hindrer god tilgjen-
gelighet og oppføring av nytt til-
bygg til garasje. 

Ved fristens utløp var det ikke 
innkommet noen merknader fra 
berørte naboer på tiltaket og arki-
tektfirmaet vurderer at fordelene 
med tiltaket vil være langt større 
enn ulempene. Heller ikke fyl-
kemannen har vesentlige merkna-
der til søknaden. 

Søker fritak for 
eiendomsskatt
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