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Henter hjem tollskapet
l Reagerte raskt da klenodium fra Tollboden dukket opp i dansk nettannonse
I morgen setter ordfører Arne Thomassen
og Anstein Nørsett seg
i bilen for å hente
hjem tollskapet til det
lokale museet.

Århus. Sammen med Anstein
Nørsett, aktiv museumsvenn,
reiser han ned for å hente hjem
skapet.
– Det skjer ikke så mye nå i
juli, så da er det hyggelig å kunne gjøre litt nytte for seg. Det
hadde blitt en stor kostnad om
vi skulle leid et firma til å frakte
THOR BØRRESEN
det fra Århus til Lillesand, sier
thorb@lp.no
Thomassen, som er glad for at
museumsbestyreren og Nørsett
Det var tidligere i sommer at har engasjert seg slik at tollskamuseumsbestyrer Anne Sophie pet nå kan komme hjem igjen.
Høeg-Omdal fikk et tips om at
– Vi fikk kjøpt skapet for
det gamle tollskapet fra Tollbo- 2.000 danske kroner, og da var
den i Lillesand var lagt ut til salg det ikke tvil om at vi måtte slå
gjennom «Den blå avis» i Dan- til, sier Thomassen, som har fått
mark.
inntrykk av at de danske sel– Det var Peter Bak Christen- gerne har gitt et betydelig prissen som sendte meg en link og avslag for å bidra til at skapet
lurte på om det ikke måtte ha kan komme tilbake til sine rette
interesse for museet,
omgivelser og bli en
forteller hun.
del av et aktivt muSlik beskrives skaseum.
pet i annonsetek– Alternativt kunsten: «Antik norsk
ne de auksjonert det
pengeskab med orut til høystbydende,
namenter og rigsvåmen nå har vi sikret
ben. Jern overskab,
oss det, og det må vi
træ underskab. Tre
Arne Thomassen være glad for, sier
indvendige
døre,
Ordfører Thomassen.
samt skuffe»

Det var ikke
tvil om at vi
måtte slå til

Tungt

Erverdig skap
Annonsen
vakte
selvsagt hennes interesse, men med sparsommelige budsjetter var det ikke enkelt
å få økonomi til å kjøpe hjem
skapet.
– Det dreier seg om et gammelt erverdig pengeskap fra Lillesand tollkammer, og jeg så
straks at dette var av verdi for
oss i Lillesand. Men som det fattige museet vi er, så var det ingen mulighet til å kjøpe det. Jeg
sendte derfor ut en forespørsel
til folk rundt omkring, og Arne
Thomassen svarte at dette må vi
ha. Han sa videre at han kunne
selv dra ned og hente det på
dugnadsånd. Ja, sånn en ordfører har vi, sier en begeistret museumsbestyrer, som er glad for
at finansiering og frakt kom på
plass.

Billig
Ordfører Arne Thomassen gleder seg til morgendagens tur til

I Danmark har Lillesand kommune alliert seg med et spesialfirma for å få pengeskapet
ut av huset og ned på tilhengeren. Det tror museumsbestyreren kan være lurt.
– Det er tungt og kan knapt
nok bæres av fire mann, forteller Høeg-Omdal til LillesandsPosten.

HJEM:
Dette pengeskapet dukket
plutselig opp til salgs i Danmark. Nå har Lillesand kommune sikret seg det. I morgen reiser Arne Thomassen
og Anstein Nørsett til Danmark for å hente det hjem.

Har gyldig garasjetillatelse
• Varehenger
• Båthenger
• Yrkeshenger
• Skaphenger
• Hestehenger

fra kr 5.995
fra kr 7.495
fra kr 15.495
fra kr 23.995
fra kr 33.995
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Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere
er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.
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FLERE NYE MODELLER
OG VEKTKLASSER

Arendal, Stoa Maskin . . . . . . . . . . 37 00 53 60
Evje, FK butikken . . . . . . . . . . . 99 33 36 33
Grimstad, FK butikken . . . . . . . . 47 61 04 00
Grimstad Servicesenter . . . . . . . 37 04 15 60
Tvedestrand, FK butikken . . . . . 37 16 69 25
KJØR NORSK

Torstein Wille og Merete
Rimstad kan fortsette
garasjebyggingen i Eineråsen 32 med god samvittighet etter at kommunen først hadde bestridt
byggetillatelsen deres.
THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

Det var i begynnelsen av juli at
plan- og byggesaksavdelingen ba
Torstein Wille og Merete Rimstad
om en redegjørelse etter at man
hadde oppdaget at det er iferd med
å oppføres en garasje i Eineråsen
32. Det vises i den forbindelse til at
en tillatelse faller bort hvis tiltaket

ikke er påbegynt innen tre år og
det ifølge kommunens arkiver ikke
er registrert noen tillatelser siden
2006.
Saken kunne vært pinlig ettersom
Rimstad er varamedlem til planutvalget som nettopp håndhever
plan- og bygningsloven. Etter å ha
lest redegjørelsen fra ekteparet finner imidlertid ikke kommunens
byggesaksavdeling grunn til å forfølge saken og konkluderer med at
ekteparet har gjort sitt til å følge
opp tillatelsen som ble gitt i 2006.
-Kommunen vurderer at dere har
kommet godt i gang med arbeidene og at det hadde vært fremdrift,
således byggetillatelsen er fremdeles gyldig. Vi ville minne deg på at
hver enkel tiltakshaver må sørge
for god orden og ryddighet på byg-

geplassen. Materialer som ikke brukes til daglig, skal lagres. Avfall må
sorteres og kastes i anviste containere, skriver saksbehandler Dalibor
Premovic i et brev til Wille, som i
sin redegjørelse til kommunen
kunne vise til at første del av garasjens ringmur ble oppført allerede
i 2008. Flere uheldige omstendigheter gjorde at fremdriften ikke ble
som ønsket. Forsøk på å forskale på
egenhånd falt ikke heldig ut og
håndverkeren ekteparet hadde avtale med kom ikke til lovet tid. Av
redegjørelsen kan vi lese at Rimstad i forkant av at arbeidet ble
gjenopptatt i 2011 hadde kontaktet
kommunen for å forsikre seg om at
tillatelsen fortsatt var gyldig og at
ny søknad ikke var nødvendig.

