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Grunneiere krever dokumentinnsyn 
Eierne av grunnen som den omstridte
steinen som Olav B. Løland har lagret på
Bergsaker, Svein Byremo og Arvid
Augland, mener de har partsrettigheter i
steintomtsaken.
Av Torrey Enoksen

Gjennom sin advokat Åshild Schmidt, mener de at
har rett på dokumentinnsyn i saken. 

– Som grunneiere mener Byremo og Augland at de

har partsrettigheter i saken som gjelder kommunens
midlertidige tillatelse til lagring av steinmasser på
ovennevnte tomteareal, og i prosessen knyttet til på-
legg om fjerning av steinmassene. 

På Byremo og Augland sine vegne ber jeg om å få
tilsendt samtlige saksdokumenter vedrørende stein-
tomta fortløpende. 

Jeg ber også om at grunneierne blir hørt dersom
det for eksempel i fremtiden skulle bli aktuelt å drøf-
te om noen del av steinmassene kan forbli på tomta
som ledd i at arealet tilbakeføres til landbruksformål
i tråd med krav fra Fylkesmannen i Vest-Agder, skriver

advokat Åshild Schmidt i et brev til Lyngdal kommu-
ne.

Advokat Schmidt ber også om å få tilsendt kommu-
nens brev til Agder Veitransport AS av 3. april 2013. I
tillegg ber hun om å få tilsendt vedtaket kommune-
styret fattet 21. mars i år der det ble vedtatt at stein-
massene på Bergsaker måtte fjernes, samt kommune-
styrets vedtak fra 10. oktober i fjor der det ble slått
fast at Olav B. Løland måtte levere en plan for hvor-
dan steinene skulle fjernes fra området.

Ønsker mer samarbeid 
� Vil fokusere på rettigheter istedenfor å finne verstingen

Nullvisjon Lister
og sykkelklubber
på Sørlandet
ønsker mer samar-
beid mellom
syklist og bilist.
Istedenfor å lete
etter verstingen,
bør man opplyse
om hvilke rettighe-
ter man har i tra-
fikken. 

Av Thomas Grønvold

Det vært skrevet og fortalt
mye om forholdet mellom sy-
klist og bilist i trafikken. Le-
serinnlegg hvor bilist skylder
på syklist og omvendt er ingen
god dialog. Torstein Salvesen i
Nullvisjon Lister, Atle Homme
medlem i sykkelgruppen Team
Sørlandsbadet og leder av
Lyngdal sykkelklubb Jan Ei-
nar Sævik ønsker et godt for-
hold mellom syklist og bilist.

– Det har vært tre sinte bilis-
ter som har henvendt seg til
meg i det siste. De blir hindret
av trimsyklister i trafikken.
Nå er det viktig å få til et posi-
tivt samspill der begge parter
tar hensyn. Det må være løs-
ningen, sier Torstein Salvesen
i Nullvisjon Lister.

Flere syklister 
Regjeringen ønsker i Nasjo-

nal Transportplan å doble an-
tall syklister. Med flere syklis-
ter på veien, trengs det gode
holdninger for å unngå tra-
fikkfarlige situasjoner. Salve-
sen og Homme er mye ute og
sykler på veiene med sykkel-
klubbene de er medlemmer av.
Deres egne erfaringer er at det
har blitt en bedring for syklis-
tene på veien. De forteller at
sykkelklubbene bruker mye
tid på holdningsskapende ar-
beid, for at syklistene som tre-
ner sammen skal fungere godt
i trafikken. Samtidig er det
viktig at bilister og syklister er
klar over hvilke rettigheter
begge kjøretøyene har på
veien.

– På ordinær veibanen skal
syklisten ut en meter fra den
hvite stripa. Hvis syklisten sy-

kler langs stripa, blir det fort
fristende for bilisten å presse
seg forbi. Bilister kan ofte tenke
at syklistene bruker for mye av
veibanen når de er ute å sy-
kler, og irritere seg hvis vi lig-
ger to i veibanen. Da blir sy-
klistene bredere, men samtidig
blir det kortere for bilister og
kjøre forbi, enn hvis vi skulle
syklet en og en på ei rekke, for-
teller Jan Einar Sævik i Lyng-
dal sykkelklubb.

Bilistene som har klagd på
syklistenes atferd i trafikken
til Nullvisjon Lister, sier at sy-
klistene har blant annet ligget
fire i bredden. Sist Torstein
Salvesen så en kø med bilister
etter syklister langs veibanen,
oppsto det ingen farlig forbi-
kjøringer.

Bygge en kultur 
– Da tok bilistene hensyn,

men poenget er at begge må ta

hensyn i trafikken, sier Salve-
sen.  Atle Homme har skrevet
blogginnlegg om hvordan han
opplever trafikken som sy-
klist. Han har blitt servert
mynter, ølbokser og kanskje
den mest klassiske, spylevæs-
ke etter at biler har kjørt forbi. 

– De fleste syklister er også
bilister, så man bør kunne
klare å sette seg inn i bilis-
tenes situasjon, men vi ser jo
at det er syklister som ikke
klare å oppføre seg i trafikken.
Derfor må vi bygge en god kul-
tur i sykkelklubbene, sier
Homme.

Ny brosjyre 
Statens vegvesen har i sam-

arbeid med Syklistenes Lands-
forening utgitt et hefte med in-
formasjon om trafikkregler for
syklister. Brosjyren gir også
informasjon til andre trafikk-
grupper med råd til hvordan

de bør forholde seg til syklis-
ter. I tillegg lages en reklame-
film for Statens vegvesen, for å
skape bedre holdninger i tra-
fikken.

– Det er bilister som vil jage
syklistene opp på gangfeltet,
for de mener det er der de hø-
rer hjemme, men sånn er det
ikke. Der må syklistene forhol-

de seg til gåendes premisser.
Det passer ikke trimsyklistene
og deres hastighet. De er kjø-
retøy og skal bruke veibanen,
forteller Salvesen. 

– Det er viktig å opplyse hvil-
ke rettigheter bilister og sy-
klister har. Istedenfor for å lete
etter den verste i trafikken,
sier Sævik.

Jan Einar Sævik, Atle Homme og Torstein Salvesen vil at syklister og bilister skal ta hensyn til hverandre i trafikken.

Sykkelvettregler

De åtte sykkelvettreglene for smarte syklister

Er synlige i trafikken.
Gir tydelige tegn.
Ser andre trafikanter i øynene.
Lytter til trafikken, ikke musikken.
Venter på grønt.
Gir fotgjengere førsterett på fortauet.
Bruker lys i mørket.
Bruker hjelm.
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