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Side 10

Side 4-5

Tilbake på skolen etter
ti dager i karantene

Varsler omkamp
om brøyteanbudet

Side 9

Flere etablerer seg i Øyslebø
Da Frivilligsentralen i Marnardal etablerte seg i det gamle bankbygget i Øyslebø, fikk de følge av flere
aktører. Veksthuset i Øyslebø skaper nå nytt liv i bygda.

ALLE VARER
fredag 27/11
kl 07-10

Side 6-7

Nå er
demningen
på Langevatn ferdig

hele uken

fredag 27/11
kl 17-19
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kl 17-19

÷30% ÷25% ÷30% ÷30% ÷25% ÷30%
Gjelder ikke undertøy

ARTHUR BERGE AS

Torvet - midt i Mandal sentrum - Tlf. 38 26 18 46

Gågata - midt i Mandal sentrum - Tlf. 38 26 18 47

Lindesnes

nyheter

Torsdag 26. november 2020

9

Koronasmitte
på sykehjem i
Bærum
I alt 14 beboere på Stabekk
sykehjem i Bærum er koronasmittet. Smitten har
spredt seg mellom enhetene på sykehjemmet.
– For å være på den sikre siden testet vi alle i helgen. I denne siste runden
fant vi seks smittede, sier
kommuneoverlege Frantz
Leonard Nilsen til Aftenposten.
Én av de smittede er beboer på Stabekk Hospice,
som ligger i et eget bygg
på eiendommen. Flere
beboere som det er vanskelig å isolere på rommene sine, er flyttet til
kommunens koronapost
på Dønski. Det er innført
midlertidig besøksforbud
på begge institusjonene.
(NTB)

Disse skal inn i lokalene: Daniele Duarte (f.v.) med hudpleie- og massasjesalong, frisør Anigona Eminaj, frivillig i Marnardal Frivilligsentral Janne Wigemyr, Jan Tronstad
fra Sparebanken Sør, Ingrid Ukkelberg fra Ingrid og Lises kjøkken holder til over gata og leverer mat, Leiv Arne Åkset fra Åkset Naturfoto får eget kontor, Brit Mjåland,
styreleder i Marnardal Frivilligsentral. I midten står Astrid Leirkjær, daglig leder i Marnardal Frivilligsentral.
FOTO: JENNY OVLIEN FRISHOLM

Nytt liv i Veksthuset
Veksthuset i Øyslebø fylles med aktører
innen forskjellige felt. Det gamle
bankhusets kommende møteplass blir
kafeen som skal driftes av Marnardal
Frivilligsentral.
– Det viktige i dette er at det begynte med et behov, og så ballet
det på seg. Det er veldig gøy at
det skjer så mye positivt rundt
Veksthuset, sier Brit Mjåland,
styreleder ved Marnardal Frivilligsentral.
Mjåland forklarer at Frivilligsentralen i Marnardal lenge
har vært på utkikk etter lokaler
som har passet til behovene deres. Da de hørte at det var ledig
plass i «det gamle banklokalet»
på Øyslebø dro Marnardal Frivilligsentral opp for å se på det,
og fant ut av at det var dette de
hadde lett etter.
– Vi trengte et lokale som
kunne passe til kafé, et kontor
og lokaler til kurs, møter og aktiviteter. Dette bygget har to
etasjer og mange rom, forteller
Mjåland.

Marnardal Frivilligsentral har
fått eget kontor, og skal benytte
den store hallen til kafé og har
fått tilgang til fellesrommene i
hele bygget. Øvrige leietakere
har tilgang til fellesrommene,
som også leies ut til allmennheten.

Et bygg kommer til live

– Det som var gøy var at så fort
vi bestemte oss for å etablere
oss der, forstod folk at det ville
bli noe liv i og rundt bygget. Da
var det flere som våget å leie der.
Leiv Arne Åkset har flyttet inn
med kontor og galleri. Danielle
Duarte og Antigona Eminaj åpner salong med hudpleie, massasje og frisør i begynnelsen av
desember. Det er enda noen ledige kontorer som vi håper vil
fylles opp etter hvert.
Daglig leder
Astrid Leirkjær,
styreleder Brit
Mjåland og
frivillig Janne
Wigemyr fra
Marnardal
Frivilligsentral
brukte lørdagen
på å klargjøre de
nye lokalene til
åpningen i
starten av
desember.

Sparebanken Sør holder til i
ett av de flere kontorlokalene
bygget inneholder. Videre skal
hallen og kafeen som driftes av
Frivilligsentralen samarbeide
med andre om dekorasjoner. Det
vil bli hengt opp fotokunst av
Leiv Arne Ågseth, og Frivilligsentralen får hjelp med planter.
– Vi må ha mye grønt her i
Veksthuset, så plante-kasser
blir snekret av frivillige og vil
være på plass til åpningen i desember, sier Mjåland.
I helgen har Frivilligsentralen
og andre aktører som skal inn
på Veksthuset i Øyslebø lempet
inn frisørstoler og satt opp skillevegger for å ramme inn kafeen
mer. Kjøkkeninnredningen er
også på vei.
Etter planen skal Veksthuset
åpne første lørdagen i desember
med aktiviteter og åpent kafé.

Styrker sentrum

Frivillig Janne Wigemyr er utelukkende positiv til at Frivillighetssentralen nå flytter inn
i Veksthuset på Øyslebø.
– Jeg syns det er kjempebra.
Det er ikke til å stikke under stol
at frivillighetssentralen i Marnardal har strevd noen år med

Tusen
koronasmittet i
Agder

❞

Vi trengte et
lokale som
kunne
passe til kafé.
Brit Mjåland

liten aktivitet. Nå som vi flyttes
til sentrum av Øyslebø kan flere
eldre klare å komme seg dit med
egen hjelp, sier hun.
Wigemyr mener at flyttingen
vil være med på å bidra til et
styrket sentrum.
– Det styrker utvilsomt Øyslebø sentrum. Flere har allerede
booket time på salongen. Det ble
jo bestemt politisk at Øyslebø
skal utvikles som et sentrum,
og da er det viktig at vi fyller det
opp og har litt liv her, sier hun.
MAJA HAGEN TORJUSSEN/
JULIE JOHANSEN
redaksjon@l-a.no

Antigona Eminaj
og Daniele
Duarte åpner
henholdsvis
frisørsalong og
hudpleiesalong i
Veksthuset.

Det nasjonale meldingssystemet for smittsomme
sykdommer (MSIS) viste
tirsdag morgen seks nye
smittetilfeller i Agder.
Det betyr at fylket nå er
oppe i tusen smittede siden utbruddet i mars.

Helsemyndighetene
anbefaler
munnbind
i taxi i hele
Norge
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI)
anbefaler at munnbind
brukes av både passasjer
og sjåfør i taxier over hele
landet.
Dermed forsterker helsemyndighetene de nasjonale anbefalingene for
taxier i smittevernveilederen. Målet er å beskytte
både passasjerer og ansatte mot smitte.
I Oslo ble munnbind i
taxier påbudt for to uker
siden, og flere kommuner rundt Oslo fulgte opp
med samme tiltak. Nå anbefales det altså også for
resten av landet, men lokale råd og anbefalinger
kan avvike fra de nasjonale rådene. (NTB)

