FLO OG FJÆRE

DAGEN I DAG

SOLEN OPP

SOLEN NED

VÆRET I MORGEN

KL. 0.59 – KL. 13.14
KL. 7.08 – KL. 19.30

er 4 min. og 48 sek.
kortere enn i går

kl. 6.02

kl. 21.04

Delvis skyet.
Laber bris, 6 m/s
fra sørvest.
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ÅPEN

på tampen

LINJE

Sint? Glad? Undrende?
Slå på tråden til Lindesnes

91 700 100
– Unødvendig
av politiet
Håkon Johannessen
ringer åpen linje og er
oppgitt over politiets
framgangsmåte da han
nylig ble stanset i Kallhammerveien.
– Jeg kom kjørende
stille og rolig oppover
Kallhammerveien. Jeg
registrerte at det sto en
politibil på andre siden
av veien og kjørte rolig
videre. Plutselig kommer de opp bak meg
med blålys og skulle
sjekke om jeg hadde
sertifikat og legeattest.
Selvsagt hadde jeg det!
Jeg har hatt sertifikatet
siden 1949 og aldri opplevd makan. Jeg synes
det var unødvendig av
politiet å sette på blålysene bare fordi de så en
eldre mann i bil. Jeg følte meg jo som en kriminell, sier Johannessen,
som håper de velger en
annen og mindre diskret måte å stanse folk
på i framtiden.

Får
bygge
MANDAL: BRG Entreprenør
AS har fått igangsettingstillatelse for oppføring av næringsbygg i Sommerkroveien 3. Tillatelsen omfatter
grunn- og betongarbeider.
TT Anlegg skal utføre rivningsarbeidet, samt terrengarbeid og legging av rør.

Kjempeglad:
Tross et turbulent
2012, er ordfører
Tore Askildsen
glad for nå å se at
Mandal slett ikke
gjorde det så verst
i fjor likevel.
Foto: Dag Lauvland

Mandal nest best i Agder
Mandal kommune har
rykket 20. plasser opp på
barometeret som tar
temperaturen på
kommune-Norge.
Av

ChristinA Quist
LINDESNESREGIONEN: – Dette er vi veldig godt fornøyde
med, jeg er faktisk imponert,
jeg, sier Mandals øverste leder,
Tore Askildsen.
Mandal kommune er i årets
kommunebarometer rangert
som landets 20. beste kommune.
Dette er 25 plasser bedre enn i
fjor, da Mandal lå på en 45. plass.
I Agder er Mandal faktisk num-

mer to av alle kommunene.
– Dette er først og fremst på
grunn av en helhjertet innsats
og den dyktige staben vi har i
kommunen, sier ordføreren.

Rangering
Kommunebarometeret
sammenligner alle landets kommuner ved hjelp av sentrale nøkkeltall. Disse er blant annet tall
innen grunnskole, pleie og omsorg, barnehage og økonomi.
Det er ikke en vurdering av om
tjenestene fortjener et stempel
som god nok eller ikke, men heller en rangering av hvordan
kommunen drives.

Dårlig på økonomi
Tore Askildsen forteller at tallene viser at kommunen gjorde

Hva skal du i helgen?

det bedre på tjenestetilbudet i
2012. Og det på tross av en
skrantende økonomi. For det er
nemlig kun på området økonomi og kultur Mandal scorer dårlig. Her ligger de på henholdsvis
337. og 345. plass.
– Økonomien påvirker ganske mye. Den er nok også grunnen til at vi scorer dårlig på kultur, fordi vi ikke har midler til å
gi tilskudd til lag og foreninger,
mener Askildsen.

Men disse er best
På tross av Mandal kommunes
gode resultater, kan de ikke måle seg med den grønne kommunen litt lengre inn i landet. Audnedal kommune troner nemlig
helt på toppen i Agder og er også rangert som den sjette beste

av landets 429 kommuner. For
to år siden, i 2011, ble kommunen kåret til den aller beste
kommunen i landet. Den har i
alle de fire årene kommunebarometer har eksistert, ligget i
toppsjiktet i Norge.
Det lyktes ikke Lindesnes å
komme i kontakt med ordfører i
Audnedal, Tønnes Seland.

FAKTA
Våre kommuners
rangering i Agder:
(landsbasis i parantes)
Audnedal 1 (6)
Mandal
2 (20)
Marnardal 3 (28)
Lindesnes 4 (53)
Åseral
5 (251)

Av frøyA desire brAttfjord

Thor Andre Wagner (16),

Jan Audun Omdal (35),

Ragnar Moi (66),

Ragnhild Krogseth (72),

Eva Rør (72),

skoleelev, Mandal
– Jeg skal ha konsert på Åpenbar kafé på fredag. Så skal jeg
sikkert skru litt på mopeden,
regner jeg med.

offshore, Vikeså
– Vi skal til dyreparken i
helgen på en liten familietur,
og overnatte. Så skal vi også
ta knekken på sjørøverne.

pensjonist, Rogaland
– På fredagen skal vi på
dansing. Og ellers skal vi reise
hjem igjen etter en god ferie.

pensjonist, Oslo
– Helgen min skal jeg tilbringe
alene på hytta. Der skal jeg
slappe av hele helgen.

pensjonist, Rygge
– I helgen reiser vi hjem igjen
fra hyttetur på Sørlandet. Men
vi kunne godt vært her litt
lengre.

