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  MØTEPROTOKOLL FRA  LILLESAND BARNE OG 
UNGDOMSRÅDS MØTE   

 

 
Møtested: Bystyresalen Lillesand Rådhus 
Møtetid: Mandag 9 november Kl. 15:15 – 17.00 
 
Møteinnkalling var sendt ut 4 november. Møtet ble fremskyndet av hensyn til 
smittevern.  
 
Til stede:     Adrian Holm, Espen Sire, Vilde Unander, Emma Bergmann, Maren 
Røstad, Sigrid Aslaksen, Malene Songe, Anniken Kielland, Johanne Lauritzen 
 
Forfall: Julianna Arntzen, Jakob Jonassen, Markus Nilsen 
 
Varamedlemmer som møtte:           
 



  - 2 - 

Lillesand kommune 
Postboks 23, Østregate 2 
4791 LILLESAND 

Bankgiro: 2801 55 44440 
Organisasjonsnr.: 964965404   

Tlf 37 26 15 00 
Faks: 37 26 15 99 

postmottak@lillesand.kommune.no 
www.lillesand.kommune.no 
 

 

 

Fra administrasjonen møtte: Kristin Uleberg  
 
 
1/20 Møteinnkallingen og referat fra forrige møte ble godkjent.  
 
 
2/20 Ungdommens fylkesting i Kristiansand mandag 18 – tirsdag 19 januar på 
Clarion Hotel.  
 
Koordinator sikrer at kommunen kan sende tre ungdommer fra rådet. Vi avgjør hvem 
som drar på siste møte før jul 26 november. 
 
 
3/20 Skolesak sentrumskole.  
 
Adrian Holm vil bruke LBUs taletid før Bystyret onsdag 2 desember kl 17.00 
Rådet diskuterte innspill fra blant ordfører. Representant fra Brentemoen og 
medlemmer av rådet som tidligere har vært elever ved Brentemoen var tydlig på at 
elevene ønsker en sentrumskole. Representant fra Borkedalen og tidligere elever 
ved Borkedalen var tydelig på at skolen også er lovet ny gymsal. Holm tok alle 
innspillene med. Han vil skrive en tekst som blir sendt ut på mail slik at medlemmene 
kan komme med kommentarer.  
 
4/20 Plan Sangereidåsen 
 
Kristin Uleberg som er arealplanlegger i kommunen forklarte planen som er ute til 
offentlig høring. LBU er bedt om å komme med en kommentar: 
 
LBU mener at snarveien ( sti, gangvei )  i planen fra byggefelt til riksvei og busstopp 
må ivaretas. Området LEK5 med opprinnelig trær må vernes. 
 
5/20 Politisk møter 
 
LBU gikk gjennom sakslisten til bystyret. LBU har valgt å si noe disse sakene 
 
138/20 LBU støtter innbyggerforslaget og mener at det bør bli en ny behandling av 
vindkraftverket på Nordbøknuten. Rådet var særlig opptatt av vern og hensyn til fugl 
og dyreliv i området. 
 
142/20 Flerbrukshus Ungdom. LBU har ikke deltatt i prosessen eller blitt spurt om 
hva vi mener om de tre forslagene som nå blir fremmet. Det er derfor vanskelig å 
uttale seg om fordeler eller ulemper. Rådet stiller seg positive til et ungdomshus i 
sentrum kanskje er løsningen 1 og 2 best. I alle forslagene er rådet  er opptatt av at 
naboer til et ungdomshus blir spurt.  
 
6/20 EVENTUELT 
 
Til neste møte 26 november avgjør vi hva vi skal bruke penger fra Lillesands 
Sparebank til.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Signe Idsøe Røed 
utvalgssekretær 
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