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Heller Urdalsveien
enn Krappedalskleiva
Et stykke vei på Tregde
bør hete Urdalsveien, ikke
Krappedalskleiva, som
navnekomiteen har
vedtatt.
Saken dreier seg om en veiparsell fra Jensebukta til Småbakkan på Tregde med avkjørsel
fra Tregdeveien. Navnekomi-

teen har gjort vedtak om at
veien bør hete Krappedalskleiva, men møter nå motbør.
Stedsnavntjenesten i Språkrådet mener veien bør hete Urdalsveien, siden veien faktisk
går gjennom Urdalen. Krappedalen ligger nordøst for veiparsellen.
Urdalsveien er også i tråd
med anbefalinger i hørings-

Lindesnes

Ønsker forslag til bedre krisehåndtering

runden fra naboer. 13 fritidseiendommer må endre adresse.
Administrasjonen legger
saken fram for navnekomiteen uten forslag til vedtak.
Det navnet komiteen går inn,
går videre til utvalg for drift
og forvaltning.
KJARTAN LAVIK
kjartan.lavik@l-a.no

Regjeringen har satt ned to ekspertgrupper som skal foreslå
hvordan man kan sikre enda bedre analyser og statistikk i forbindelse med kriser.
– Når en krise inntreffer, er det
helt avgjørende at vi har et system som gjør det mulig å reagere
mest mulig effektivt. Vi må raskt
få fram kunnskap både om årsaker til krisen og følgene av den
for å kunne ta gode avgjørelser,
sier statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet.
Den ene gruppen ledes av seni-

orforsker Simen Markussen ved
Frischsenteret. Denne skal se på
effektiv og sikker infrastruktur
for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser.
Den andre gruppen ledes av
økonomiprofessor Mari Rege ved
Universitetet i Stavanger og skal
vurdere juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og
bruk av data og bruk av randomiserte forsøk i kriser.
Ekspertgruppene skal levere
kortfattede rapporter med klare tilrådninger innen 30. juni 2022. (NTB)

Fra venstre, styreleder i Marnardal frivilligsentral (MF), Brit Mjåland, Svein Jarle
Haugland (KrF), Eva Hinlo (SV), daglig leder i MF, Astrid Leirkjær, frivillighetskoordinator i Lindesnes, Ingunn Ulvestad, styremedlem i Mandal frivilligsentral, Jon
Inge Aasen, og leder, Reidun Bruskeland Hinna samt Melvin Kleiven i Lindesnes
frivilligsentral.

Styreleder i Marnardal frivilligsentral, Brit Mjåland, hadde flust av aktiviteter å
vise til i regi av en frivilligsentral, litt ute av en påført dvale.

Rahella S. Nilsen (15) (t.v.), Sindel Holmesland (14) og Kaja Vatne (14, med ryggen til), er klare med en rykende fersk, sunn og delikat pasta

Et gjenoppstått Marnardal friv
Kommunesammenslåing og pandemi
førte først til en frivilligsentral i
tenkeboksen. Men nå er aktivitetsnivået
i Marnardal frivilligsentral skyhøyt.
– Vi har vel, også som politikere, hatt en holdning om at
«frivilligheten greier seg selv»,
så et viktig element for oss i SV
var å få slikt arbeid med som en
vesentlig del av samfunnsdelen
i kommuneplanen. Men i første
rekke var det viktig at Marnardal frivilligsentral ikke skulle
havne «på gaten» som følge av
kommunesammenslåing, sier

Eva Hinlo (SV).
Hun utgjorde den politiske
representasjonen sammen med
Svein Jarle Haugland (KrF).
For nylig møttes Lindesnes-,
Mandal- og Marnardal frivilligsentraler til drodling på Veksthuset på Øyslebø, i Marnardal
frivilligsentrals (MF) nye lokaler.

Gjenoppsto i ny form

Kommunesammenslåing og
pandemi førte egentlig til at
Marnardal frivilligsentral så å
si måtte gjenoppstå, i ny form.
– Plutselig ble vi en del av en
stor kommune med nye politikere, ny administrasjon, nye ansatte, innbyggere og næringsliv
med andre behov og ønsker enn
oss. Disse skulle vi nå samarbeide og dele med, sier styreleder i
Marnardal frivilligsentral, Brit
Mjåland.
– Det var ikke lett?
– Vi har nok lurt på hvordan vi
skal forholde oss til dette, sukka
og stønna litt, men fant fort ut
at vi måtte ta vår plass og finne
vår rolle i den nye kommunen.

Så kom pandemien. Kjente aktiviteter stoppet opp og nye kom
til. Nå har aktiviteten økt voldsomt, og vi velger å tolke det som
en stor tillitserklæring og en bekreftelse på at vi er i ferd med å
finne plassen vår, sier hun.
Det første de måtte gjøre var
imidlertid å finne et nytt, fast
tilholdssted. Så fant de Dagfinn
Lauvslands «Veksthuset» i det
tidligere bank-eide bygget på
Øyslebø.
– Dere er organisert annerledes enn Mandal og Lindesnessentralene?
– Vi er den første sentralen
i kommunen som er blitt «vår
egen» arbeidsgiver og har selv
ansatt og lønner daglig leder.

Men fast tilholdssted og driftstilskudd fra Lindesnes kommune,
er det som gir rammebetingelsene våre. Ny samarbeidsavtale
med kommunen stiller også nye
krav til oss, sier hun.
Internt i Marnardal frivilligsentral har de benyttet «pandemistillheten» til en grundig
gjennomgang og evaluering av
intern drift, samarbeid med skolene, Marnarheimen, lag, foreninger og frivillige.

Utvalgte

Så har de all grunn til å være
stolte. Marnardal frivilligsentral
er én av syv frivilligsentraler i
landet som er invitert til å delta
i et stort pilotprosjekt, finansi-
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Litt nedgang for Lindesnes fyr
Det var en liten nedgang
i besøket på Lindesnes
fyrmuseum i fjor.
I 2020 hadde fyrmuset og Lindesnes fyr rekordbesøk med 98.000
besøkende. I fjor sank tallet med
fire prosent, til 94.600 gjester. Til
sammenligning var 84.300 personer innom i 2019.
Koronaepidemien har spilt en
stor rolle for besøket det siste
par årene, påpekes det i årsmel-

dingen for Stiftelsen Lindesnes
fyrmuseum. I fjor var det nedgang i gjestetrafikken både i
juni og juli, men sterk økning i
august. Det kan blant annet tilskrives økt tilstrømming av europeiske gjester på sensommeren.
Gjestetrafikken fordeler seg
grovt sett i en åtti/tyve-balanse
mellom de tre sommermånedene
juni, juli, august og resten av
året. Også i 2021 var enkeltgjesten det viktigste besøkssegmentet. Utover høsten økte gruppe-

besøkene fra både turoperatører,
bedrifter, skoler og universitet.
Selv med lavere besøk, var
den samlede omsetningen opp
i 2021 sammenlignet med året
før. Lindesnes fyrmuseum tiltrekker seg også digitale gjester.
På Instragram og Facebook har
fyrmuseet nesten 13.000 følgere
som får nærmest daglige postinger i begge kanaler.

Lindesnes
fyr opplevde
rekordbesøk
i 2020, men
måtte tåle
en liten
nedgang i
fjor.

KJARTAN LAVIK
kjartan.lavik@l-a.no
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Mange abbonsenter fikk ikke Lindesnes avis i postkassen tirsdag.
FOTO: JULIE JOHANSEN

Mange fikk ikke
avisen tirsdag
Tirsdag sto et par hundre
abonnenter uten papiravisen på grunn av
tekniske problemer.

asalat. Nå er det «Kompis».
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villigsentral
ert av Bufdir. Pilotprosjektet
Aktive Sammen skal bidra til
at alle barn og unge som ønsker
det skal kunne delta i fritidsaktiviteter.
– Vi jobber for å finne en mulighet for å kunne videreutvikle og etablere arbeidsmetoden i
Lindesnes kommune. Dette har
vi verken rutiner eller tradisjon
for, men vi ser at lokale lag og
foreninger, ansatte på Laudal og
Bjelland skoler og seniorer tar
utfordringen og prøver ut nye
måter å jobbe sammen på.
Det er MF som leder arbeidet
med prosjektet.
Parallelt har MF blitt én av de
tre utvalgte til et annet prosjekt
i regi av Norges Frivilligsentra-

ler og Nasjonalforeningen for
folkehelsen Agder fylkeslag,
nemlig «Kompis». I Marnardal,
et samarbeidsprosjekt med Øyslebø helselag. Prosjektet er utviklet etter helt konkrete innspill fra ungdommen selv, etter
at prosjektet først bli presentert
for elevrådet. Ungdom og voksne
inviteres inn til uformelle treff i
Veksthuset, etter skoletid.
– Ungdommene ønsket seg et
sted hvor de møter voksne, kan
treffe venner, slappe av og få et
godt måltid mat. Maten blir tilberedt av ungdomsskoleelever
som har valgfaget «Innsats for
andre» på sin timeplan. Klassen
handler inn, tilbereder og serverer et varmt måltid til Kompis-

gjengen, sier Mjåland.
Pilotprosjektet er avsluttet,
men drives videre fram til sommeren. Men MF har søkt om, og
håper på kommunal støtte til videre drift og utvikling.
– Som bonde vet jeg at enhver
stor og sterk plante har startet
sitt liv som et lite frø. Godt og
riktig stell av den lille spiren gir
en sterk og stødig voksen plante,
sier Mjåland.

DAG LAUVLAND
dag.lauvland@l-a.no

De tekniske problemene som
avisen har hatt de siste dagene
forplantet seg også til tirsdagens avisdistribusjon. Dermed
er det en del kunder som ikke
fikk avisen tirsdag. Dette gjelder i hovedsak kunder som benytter seg av avtalegiro.
– Det er sterkt beklagelig at
noe sånt skjer. Vi oppdaget feilen og ryddet opp i det raskt,
men det er alltid kjedlig når det
berører abonnentene, sier Sverre Johnsen, direktør for brukermarked i Polaris Media Sør.
I løpet av helgen ble rundt
400 abonnenter kastet ut av
Lindesnes’ systemer. På grunn
av dette fikk trykkeriet mandag feil liste over antall abonnenter og endte derfor opp med
trykke for få eksemplarer av
tirsdagsavisen.
– Det ble trykket for få aviser i natt. Det printes alltid opp
noen ekstra eksemplarer. Disse
har vi forsøkt å fordele ut til
alle vi kan, men det er ikke nok
til alle, forklarer Johnsen, og
henviser til bruk av e-avisen.
Johnsen påpeker at dette
problemet er et engangstilfelle
og er en følge av at Lindesnes

❞

Vi krysser alt
vi har for at
det skal være i
orden til neste
distribusjon
på torsdag.
Tom Helge Isefjær,
logistikkansvarlig i Polaris
Distribusjon Sør.

avis nylig byttet abonnementssystemer.
– Alle kundene som ble urettmessig kastet ut av systemene
har blitt identifisert og er lagt
inn på nytt. Vi krysser alt vi
har for at det skal være i orden
til neste distribusjon på torsdag, sier Tom Helge Isefjær, logistikkansvarlig i Polaris Distribusjon Sør.
Ifølge Isefjær var det et par
hundre abonnenter som ikke
fikk papiravisen tirsdag.
JULIE JOHANSEN
julie.johansen@l-a.no

