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KORT OG LOKALT

To ting jeg har håpet
på det siste året er at

Obama skulle bli gjen-
valgt, og at du Stein,
skulle bli vår nye biskop.

SANDER T. SANDERSEN 
I LESERBREV PÅ SIDE 6

DAGENS MENING

’’

I rute med ny
ungdomsskole 
Entreprenørene er i rute med
Lyngdals nye ungdomsskole, og
førstkommende torsdag skal det
holdes kranselag.

SIDE 3

Glatte veier 
i Farsund
Speilglatte veier og fortau domi-
nerte gatebildet i Farsund i går. I
Lyngdal løste man det
utfordrende helgeværet på en litt
annen måte. 

SIDE 8 OG 9

Koselig i 
juletreskogen 
Juletrekjøperne som lørdag tok
turen til Kjørrefjord i Farsund
synes det er noe helt spesielt
med å få velge ut og sage ned
sitt eget tre.

MIDTEN

NULLVISJONSLEDER Torstein Salvesen
har to ganger opplevd at en bil har lagt 
seg over i venstre kjørefelt når den har
kommet over bakketoppen ved bomstasjo-
nen på Milekrossen mellom Lyngdal og
Farsund. – Disse bilistene setter en pris på
sin egen og andres sikkerhet på 25 kroner,
sier han.

– VI TAR BILDE av alle – både forfra og
bakfra – og sender ut regning for passring-
ene, også om man kjører i motsatt felt, opp-
lyser Oddveig Kipperberg, daglig leder i 
Vegamot AS. Ifølge politibetjent Lasse Moe
risikerer man dessuten anmeldelse og
førerkortbeslag.

SIDE 4 OG 5

– FARSUND: Holmelid på Alcoa-besøk – side 12

– LYNGDAL: Treffsikker lyngdøl – side 14

Bomsnikerne
felles bakfra

– fra hav til hei siden 1889 –
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Alt i elektriske installasjoner
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INTERIØR ● HÅNDVERK

  

   

MAN - TOR 8-18
FREDAG 8-17
LØRDAG 9-15
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Tlf. 38 39 02 63

 

  

Handelshus
Stedet der alt bare blir billigere og billgere

Disney

«Min første ski»
Cars/Prinsess skipakke
70/80 cm ski + staver + binding

299,-299,-
KU

N

ÅRETS JULEGAVE

Så lenge beh. rekker

Nullvisjonsleder Torstein Salvesen (til høyre) og politibetjent Lasse Moe frykter ulykker som følge av kjøring
i motsatt felt forbi bomstasjonen på Milekrossen. FOTO: VIDAR FALKUM


