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KORT OG LOKALT

Kan den vakre og
velsmakende rammen
rundt Handelsparken in-
spirere til å lage et mer
frodig og fantasifullt
handelsmiljø enn grå
vegger og hard asfalt?

TRYGVE OMLAND
I LESERINNLEGG PÅ SIDE 6

DAGENS MENING
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Steintomta
havner i retten?
Dersom kommunestyret i Lyngdal
setter i verk sitt vedtak om at
steintomta på Bergsaker skal
fjernes, kan kommunen bli truk-
ket inn i en rettssak om hvem
som skal ta regningen. Det
frykter varaordfører Sigmund
Abusland.

SIDE 9

Venteliste
for Dyrskue
Interessen for å stille ut under
Dyrskue har aldri vært større,
forteller Thor Ove Aas i Lyngdal
Markedsforening. Flere har måtte
stått på venteliste for å få plass.
Det har aldri skjedd før.

SIDE 3

Stand med
3D-modeller
Moderne teknologi er tatt i bruk
når Lister-regionen frontes på ol-
jemessa i Stavanger – ONS Nor-
way 2013. Ti bedrifter fra hele re-
gionen er representert gjennom
allianse Lister Alliance.

SIDE 2

Nordvesten har
fått dirigent
Sangkoret Nordvesten har vært
uten dirigent, men nå er dette
problemet løst. Per Inge Almås
har nemlig sagt seg villig til å
være gjestedirigent for Farsund-
koret på fast basis denne høs-
ten.

MIDTEN

Hilde Synnes Drønen i Farsund kommune og Torstein Salvesen i Nullvisjonen ber
bilistene i Farsund tenke på de myke trafikantene når de parkerer.
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– LYNGDAL: Vil innføre mammalønn – side 3

– FARSUND: Musikk for de aller minste – midten

– fra hav til hei siden 1889 –

Lyngdal
Handelsparken 38 33 07 00
Farsund
Lundevågsveien 38 39 02 00

Myke trafikanter
tvinges ut i veien

– NÅR DET par-
keres på fortau,
tvinges rulle-
stolbrukere, bar-
nevogner, syklis-
ter og svaksynte
ut i selve veiba-
nen for å i det
hele tatt kunne
passere, sier Tor-
stein Salvesen i
Nullvisjonen.
Han og Hilde
Synnes Drønen
ber farsundbilis-
tene ta mer
hensyn til myke
trafikanter.

REIDAR
FRANCKE, led-
er i Farsund og
Lyngdal handi-
kaplag, forteller
at han ble
tvunget ut i
kjørebanen to
ganger på en
halv time man-
dag. – Det som
ofte skjer, er at
jeg må finne en
plass hvor jeg
kan kjøre til side
sånn at annen
trafikk får
passere, sier
Francke.
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