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Taler for kvinnelige rådmenn
Lyngdal-rådmann
Evy-Anni
Evensen er blant dem som skal
tale om temaet «Maktens muligheter» når kvinnelige norske rådmenn skal samles til
rådslag i operaen i Oslo neste
fredag.
Det er KS som arrangerer
rådslaget, i håp om å gjøre arbeidssituasjonen for kvinnelige rådmenn bedre, og for å få
dem til å sitte lenger i stillingene sine.

Per i dag er kun 18 prosent
av norske rådmenn kvinner.
Dette mener KS er for lite, og
har derfor satt i gang et arbeid
for å få økt andelen kvinnelige
toppledere i norske kommuner
og fylkeskommuner.
I Lister er to av seks rådmenn kvinner. Foruten Lyngdal-rådmann Evy-Anni Evensen, har også Kvinesdal
kvinnelig rådmann, i Camilla
Bruno Dunsæd.

Gyland stasjon i fare
Gyland stasjon i Flekkefjord
kan være i faresonen når Jernbaneverket skal gå gjennom
stasjonsstrukturen for hele
landet.
Jernbaneverket har tydelig
uttalt at de i Aust- og Vest-Agder vil se nærmere på fremtiden til stasjonene Gyland,
Marnardal, Audnedal og Vegårshei.
Det er nå satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av re-

presentanter fra Jernbaneverket, NSB, fylkeskommunene
og Statens vegvesen som skal
gå gjennom norske jernbanestasjoner.
Flekkefjord-ordfører Reidar
Gausdal mener det vil være
meningsløst å legge ned Gyland stasjon. Han sier denne er
svært viktig både for Flekkefjord og Sirdal kommuner.

Hva skal
komplekset hete?
Neste vår starter byggingen av
et nytt leilighetskompleks på
taket til kjøpesenteret Amfi i
Flekkefjord. Publikum inviteres til å komme med forslag på
hva komplekset skal hete.
Det skal bygges til sammen
23 leiligheter i størrelsen fra 60
til 140 kvadratmeter på taket
av kjøpesenteret. Prisen vil lig-

ge på i overkant av to millioner
kroner og oppover. Tanken er
at leilighetene skal stå innflyttingsklare i april 2013. Så langt
har flere meldt sin interesse
for leilighetene.
Det er Hellvik Hus som i
samarbeid med Kruse Smith
bygger ut leilighetskomplekset.

Må dekke saksomkostninger
Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling har innvilget et
krav om dekning av saksomkostninger fra advokatfullmektig Mari S. Vestrheim,
Oslo i kjølvannet av en klagesak om tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosial-

tjenesteloven i Flekkefjord. Utgiftene i saken er på 42.968,75
kroner. Disse må dekkes av
Flekkefjord kommune.
Helsetilsynet og Fylkesmannen opphevet det kommunale
vedtaket i saken på bakgrunn
av Vestrheims klage.
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Vindrømmen gikk i oppfyllelse
■ Vingård åpnet besøkssenter
Mange har ristet på
hodet av Knut Helge
Thompsens planer om
en vingård på
Kvelland i Lyngdal.
Om en måned starter
han innhøstingen av
vindruer fra 1.300
trær.
Av Torrey Enoksen
- Dette er en mangeårig drøm
som har gått i oppfyllelse, sier
Thompsen.

Eksotisk
I går opplevde han at et nytt
kapittel i en ti-tolv år gammel
drøm ble realisert, da besøkssenteret i tilknytning til vingården på slektsgården på Kvelland ble åpnet. Sentralt ved
dette senteret blir kortreist
mat og drikke fra egen vingård. Helt nederst ved den sørvendte skråningen, som de siste fem-seks årene er blitt opparbeidet
med
steinmurer,
vanningsanlegg og rader med
planter som han håper skal gi
velsmakende vin, har Thompsen bygde et produksjons- og
besøkssenter.
Ved dette senteret skal mat
basert på lokale tradisjoner og
råvarer fra distriktet serveres
under lukkede og åpne arrangementer. Elg og lammepølse
med lefse, eggesalat og fenalår
av lam fra distriktet er bare
noen av rettene Thompsen og
Øyvind Nese serverte de prominente gjestene som var invitert til onsdagens markering.
– Jeg har fulgt utviklingen
av vingården fra sidelinjen, og
vi er fryktelig stolte over det
du har fått til her. Det blir veldig spennende. Næringssjefen
vår sier at han har aldri møtt
en så offensiv gründer. Denne
plassen er fantastisk, og det du
har fått til her er eksotisk, sa
en mektig imponert Lyngdalordfører, Ingunn Foss.

Gründer
I år 2000 startet Thompsen
utprøvingen av ulike vindrueplanter ved slektsgården på
Kvelland. I 2007 annonserte

han at Innovasjon Norge hadde innvilget en søknad om økonomisk støtte til prosjektet.
Rundt tusen planter, hovedsakelig fra Tyskland, ble året etter plantet ut. De første resultatene av de plantene kan
vinkjennere få smake til våren
når vinen tappes over på flasker.
- Han er en av de tøffeste
gründerne jeg har opplevd, og
har stor kjærlighet fra stedet
han og slekten hans kommer
fra, sier Listerrådets Svein
Vangen som også har ansvaret
for Listerfondet.
– Per dags dato er det ikke
tillatt å kjøpe eller ta med seg
vin og andre alkoholholdige
produkter fra gårdsproduksjon, men jeg vet at landbruksministeren jobber med dette.
En endring av reglene vil være
til fordel for gårdsprodusenter,
mener Innovasjon Norges Håvard Næss Thomassen.

5.000 flasker
På grunn av de klimatiske
forholdene på Kvelland, mener
Thompsen at det 12 mål store
vestvendte området er ypperlig for produksjon av vin basert på tyske drueslag.
– Foreløpig har jeg plantet ut
1.300 planter, men har liggende
ytterligere 500 som skulle vært

Ligger på Kvelland langs
fylkesvei 42, vel fem
kilometer nord for Lyngdal
sentrum.

Sjekk vårt ukentlige tilbud på

www.hydrospa.no
Sjekk med oss før du kjøper massasjebad

Tlf.: 922 12 522 / 38 39 28 88

Lexus,«vår bestselger»
– før 79.900,- Nå kun

37.900,-

Politiet holdt trafikkontoll ved Berge skole
mellom 8.15 og 8.55 onsdag formiddag. Det ble
utstedt ett gebyr for
manglende sikring av
barn i bil.

Tirsdag kveld klokken
21.37 ble en person pågrepet for å ha stjålet
noe på Statoil i Lyngdal.
Han ble satt i arrest i
Kristiansand.

I år 2000 tok Knut Helge
Thomsen hjem de første
30 plantene i et prøveprosjekt. Siden 2004 har han
brutt opp og opparbeidet
et nærmere fem mål stort
område i en skråning
ovenfor slektsgården.
Når opparbeidelsen er
gjennomført, vil området
strekke seg over 12 mål.

Løypeutvalg
i Sirdal
Det er satt ned et eget
skiløypeutvalg i Sirdal.
Løypeutvalget,
som
består av representanter
fra velforeninger, grunneiere, Sirdalsutvalget
og Sirdalsferie skal jobbe med utbedring og forutsigbarhet av skiløypene i Øvre Sirdal. Utvalget har også et ønske om
å være et talerør for de
betalende hytteeierne,
etablere dialog med Sirdal kommune og jobbe
for
harmonisering
mellom grunneiere og
hytteeiere
angående
oppkjøring av skiløyper.
Erling Kindem er valgt
til formann i skiløypeutvalget, som også vil bestå av Britt Heskestad
(nestleder), Siri Fidjeland (sekretær), Martin
Larsen (styremedlem) og
Anita Vik fra Sirdalsferie.

På grunn av høydeforskjellen, er det store
klimatiske forskjeller
mellom det nederste og
øverste området. Kvelland Vingård satser på å
produsere både røde og
hvite viner.

ute. Ved normal produksjon
produserer hver plante i snitt
rundt en flaske. Målet mitt er å
beplante et til sammen 12 mål
stort område som kan inneholde mellom 4.000 og 5.000 planter, sier vingård-gründeren.

Godtar
mudring
Fiskeridirektoratet Region Sør har ingen innvendinger mot Hidra velforenings søknad om å mudre Sundet/ kanalen inn
til Hellevågen. Velforeningen har begrunnet
sin søknad med at innløpet til Hellevågen er et
grunt og smalt sund som
kun små båter kan komme igjennom. I 2008 tok
dessuten en storm ut en
stor stein som nå ligger i
sundet og gjør det meget
vanskelig
å
komme
igjennom.
Kanalen er en del av
Flekkefjord landskapsvernområde. Mudringen
vil omfatte kanalen i
femten meters lengde og
i sin fulle bredde. På
grunn av mye dønninger
anser søkerne det nødvendig med reservedybde ned til rundt to meter.
I dag er dybden rundt en
meter. Omtrent 200 kubikkmeter masse vil bli
mudret opp.
Fiskeridirektoratet
kjenner ikke til spesielle
fiskeriinteresser i området.

Vingårdeieren
serverer ordfører Ingunn
Foss rødvin fra
Kvelland.

Passion – «Vår toppmodell».
7-8 personer 85 jets, alt utstyr.
Inkl. CD/stereo. Før 189.000,Nå kun 84.500,-

Millennium 66 jets, bestselgeren
i USA (luksusmod.) til 5 personer
med stort liggesete
Kr 109.000,Nå kun 59.900,-

Manglende
barnesikring

Tyv pågrepet

Kvelland Vingård

HØSTSALG
Et nytt kapittel i
Knut Helge
Thompsens
drøm om
Kvelland
Vingård er blitt
en realitet etter
at besøkssenteret (i bakgrunnen) ble
åpnet onsdag.
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HydroSpa 35 år i USA og 10 år i Norge

Stratus til 6 personer.
Før 99.000,Nå kun 49.500,-
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Lyngdal-ordfører Ingunn Foss er imponert over vingården Knut Helge Thompsen har fått etablert. Denne vinranken skal her
oppkalles etter ordføreren.

