
tirsdag
16. oktober 2012

Nr. 241 – 122. årg. Uke 42
Løssalg kr 15

KORT OG LOKALT

Nobelkomiteen bur-
de skjemmes!

NILS MOSEID 
I LESERBREV SIDE 6

DAGENS MENING

’’

0-visjonsleder Torstein Salvesen er ikke veldig imponert over bruken av blinklys i rundkjøringer i Farsund.
FOTO: BJØRN HOEL

KUN 6 AV 43 BILER som passerte
rundkjøringen ved Nordkapp i 
Farsund brukte blinklys, viser et
filmopptak Farsunds Avis gjorde 
en torsdag ettermiddag.

MED 2.000 KRONER i bot for hver
overtredelse kunne staten sopet inn
74.000 kroner på filmens ti minutter,
eller 444.000 kroner i løpet av en
time. 

SIDE 4 OG 5

– FARSUND: Skolenes tilstandsrapport – side 9

– LYNGDAL: Talenter viste seg fram – side 12

Få blink å se  

– fra hav til hei siden 1889 –

�

� �

�

reparasjon og service av alle bilmerker 
38 39 18 88
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Kjøkken

99009900
For andre tilbud. Se vår nettside:

www.pricefarsund.no

Knivkubbe
m/ 5 kniver
bakelitthåndtak

KUN

Hvem er best? 
Det er duket for en skikkelig giver-
duell mellom Lyngdal og Farsund i
forbindelse med TV-aksjonen
førstkommende søndag. 

SIDE 3

2,22 milliarder 
Det er den samlede skatten for
skattytere i Lister-regionen i 2011.
Hvor mye det ble betalt inn per
kommune – og hvor mange som
fikk penger til gode eller baksmell,
samt samlede beløp, kan du lese i
dagens avis.

SIDE 8

Vinnerkupong 
Lørdag gikk de sju Lotto-tallene
inn for en kvinne som hadde kjøpt
kupongen hos Rema 1000 i
Lyngdal via den såkalte «spill-i-kas-
se»-ordningen. 

SIDE 2

Moro med mel 
Hvordan klarte folk i gamle dager
å gjøre korn om til mel? Det fikk
kommunens 3. klassinger nylig
svar på da de besøkte Hervoll
møller i Farsund. 

MIDTEN

FIL-trener Paal Meyer
var svært skuffet etter
at hans lag tapte kvalik-
kampen for opprykk til
4. divisjon i går kveld.
Kampen endte 5-3 til
Donn2. Dermed spiller
FIL i 5. divisjon neste
sesong også.

SIDE 13

4. divisjonsdrømmen brast

En skuffet 
FIL-trener 
Paal Meyer 
etter gårsdagens
fotballtap.
FOTO: 
TORREY ENOKSEN


