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Sommerstemning  
på sommermarked

S. 8-9

Startet som  
en bursdagsfest

Midt i oppkjøringen til ny rådmannsjobb i Åseral satser Dagfinn Lauvsland stort 
- i Marnardal.
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Blåser nytt  
liv i Øyslebø
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Sommerminner 
for 19 år siden
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Storfornøyd 
med fjoråret
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NYHETER

Tips oss: 
redaksjon@l-a.no

Dagfinn Lauvsland 
(59) begynner snart 
i ny jobb som 
rådmann i Åseral. 
Likevel kjøper han 
og utvikler 
bankbygget på 
Øyslebø. 

– Nei det har ikke rablet for meg. 
Dette er en langsiktig investe-
ring, og det var nå bygget var til 
salgs, sier Dagfinn Lauvsland.

For jo, det kunne nok forvir-
re etter som ny rådmannsjobb i 
Åseral vil kreve full oppmerk-
somhet. Men om noen år skal 
pensjonisttilværelsen fylles med 
noe meningsfullt, og det er der 
bankbygget kommer inn i bildet 
for Lauvsland.

For om lag 30 år siden var han 
selv gründer i Marnardal. Han 
har tidligere vært økonomisjef  
og rådmann i Evje og Hornnes 
kommune. Han har også jobbet 
i databransjen, vært koordina-
tor for Det Digitale Vestre Agder 
(DDV) og daglig leder for Lin-
desnesregionen.  Inntil fredag 
for en uke siden har han jobbet i 
prosjektorganisasjonen for Nye 
Lindesnes. Og i september tiltrer 
han som sagt, som rådmann i 
Åseral kommune. 

Veksthuset
Nå er Lauvsland i full gang med 
renovering av store deler av byg-
get som han formelt overtar 1. 
oktober. Da blir husets navn 
«Veksthuset». 

– Det blir realisering av en 
idé jeg har hatt en god stund, 
det å kunne tilby kontorplass 
og ikke minst et fellesskap for 
både gründere og næringsdri-
vende, samt pendlere som kan-
skje ønsker seg kortere vei til 

jobben, én eller flere dager i uka. 
Jeg tror bestemt at dette bygget 
er som skapt for en slik virksom-
het, sier Lauvsland.

En separat del av bygget har 
egen inngang og vindu på ga-
tenivå. 

– Her vil det være mulighet for 
annen type virksomhet å etable-
re seg. I bygget for øvrig snakker 
vi om rundt 20 kontorplasser, og 
jeg presenterer de forskjellige 
mulighetene på en egen nettside, 
sier han. 

– Og dermed blir det noe lig-
nende det «CoWorks» og «Work 
at Piren» tilbyr i Mandal, eller 
Bjelland Næringsutvikling gjør 
på Bjelland?

– Det gjør det. Og jeg håper å 
kunne dekke et behov som jeg er 
sikker på finnes i de indre byg-
der. Selv bor jeg i Finsland, bare 
15 – 20 minutters kjøretur herfra. 

Jeg tror dette kan være aktuelt 
for interessenter fra både Fins-
land, deler av Audnedalen, Mar-
nardal for øvrig, og for den saks 
skyld, for andre deler av Lindes-
nesregionen. Noen vil kanskje 
nettopp ønske å arbeide i de mer 
landlige omgivelsene som vi fak-
tisk har her, sier Lauvsland.

– Noen vil kanskje nettopp 
ønske å arbeide i de mer land-
lige omgivelsene som vi faktisk 
har her. 

Mer enn bank
Det var daværende banksjef  
Bjørg Kristiansen som på 80-tal-
let sørget for å få reist bankbyg-
get på Øyslebø.

– Og hun hadde nok større 
vyer enn bare å få satt opp et 
lokale for banken. Et veldig 
flott bygg, både utvendig og 
innvendig, etter mitt syn. Lyse, 

trivelige lokaler med flerbruk i 
tankene. Her må det være gode 
muligheter for at forretningsi-
déer og planer kan få vokse og 
utvikle seg i et kreativt og posi-
tivt miljø, sier Lauvsland.

Ønsker velkommen
Leder i Marnardal Næringsforum, 
Jane Vigemyr Johnsen er invol-
vert i både Byggtorget AG Vige-
myr og i Nærbutikken Øyslebø. 
De blir begge Veksthusets nær-
meste naboer.

– Og selvsagt er det velkomment 
at noen ønsker å satse her i bygda, 
trenden har jo snarere vært det 
motsatte de siste tiårene. Så det 
blir spennende å se hva dette kan 
bli til, sier Vigemyr Johnsen.

DAG LAUVLAND
dag.lauvland@l-a.no

Lager nærings-
veksthus
på Øyslebø

❞Det blir 
realisering av en 
idé jeg har hatt 
en god stund, 

det å kunne tilby 
kontorplass og 
ikke minst et 
fellesskap for 

både gründere og 
næringsdrivende,

Dagfinn Lauvsland 

I store luftige 
lokaler i det 
eldre bankbyg-
get regisserer 
nå Dagfinn 
Lauvsland egen 
framtid.
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LAUVLAND

Mye arbeid gjenstår, men 1. oktober skal Veksthuset være mer enn 
innflytningsklar.

Kontorplassene er allerede klare for bruk i førsteetasje.
 FOTO: ODD ARNE NOMEDAL

Jane Vigemyr Johnsen ønsker Veksthuset velkommen, som både 
nabo og næringsinitiativ.


