DIN NYE
KOMMUNE?
FRAMOVER

AUDNEDAL

SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING

PÅ LAG MED FRAMTIDA

VI VIL – VI VÅGER

HÆGEBOSTAD

LINDESNES

LYNGDAL

STERKERE SAMMEN!

DET HANDLER OM UTVIKLING,
SAMARBEID OG KVALITET
Det sies at helheten alltid er større enn summen av delene.
Et utsagn som absolutt har gyldighet for «Lyngdal 4». De
fire nabokommunene Audnedal, Hægebostad, Lindesnes
og Lyngdal samarbeider godt allerede. Fire kommuner som
står hverandre nært hva gjelder størrelse, historikk, næring
og kultur, og som opplever det naturlig og fornuftig å forene krefter. Slått sammen til én kommune med nær 17.000
innbyggere, strategisk plassert på Agder med jernbane,
stamvei og havnefasiliteter, snakker vi om en slagkraftig enhet og et fyrlys i regionen. En region som legger grunnlaget
for høyere innbyggerkvalitet, sterkere utvikling, større gjennomslagskraft, vekst og attraktivitet. Som den andre siden
på dette infoskrivet viser, har da også alle de fire kommunene hver på sitt vis, nedfelt i sine slagord at de har vilje til å
satse, er opptatt av å se framover og å være i bevegelse!
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HVORFOR EN NY STORKOMMUNE?
Den som ikke selv styrer utviklingen, blir selv styrt av utviklingen.
Det er mer enn femti år siden forrige store kommunereform i Norge, og tiden er i ferd med å løpe fra dagens
kommunekart. Kommunene i regionen vil selv ha en hånd på rattet, og prosjektet «Lyngdal 4» er resultatet. Dette
handler om å rigge seg for framtiden, og å ta en beslutning som kanskje skal vare i de neste halvt hundre år.

DETTE VIL VI
• Kommunens navn blir Lindesnes.
• Barnehager, skoler, omsorgstjenester med mer skal fortsatt være i nærheten av der folk bor.
• Innbyggerne skal høres.
• Det skal legges til rette for næringsutvikling og vekst i alle deler av kommunen.
• Idrettsliv og frivillig sektor skal gis gode rammebetingelser.
• Varierte og spennende tilbud skal øke bosettingen og strømmen av besøkende.
• Det arbeides for å ha lav eller ingen eiendomsskatt i den nye kommunen.
• Lyngdal er utpekt som administrasjonssenter, men det skal fortsatt være aktivitet i alle fire rådhusene.
HVA MENER INNBYGGERNE?

FRODE SIMONSEN (39)
Kjøpmann, Vigeland
– En kommunesammenslåing
ser jeg på som positivt i seg
selv. Det er i utgangspunktet
fornuftig. Jeg håper det blir bra
med stordriftsfordeler, og med
én kommuneadministrasjon i
stedet for tre eller fire. Det jeg
frykter mest, uansett valg, er
at vi skal bli en utkant i en ny
storkommune.

ALF HELGE ROSFJORD (38)
Skiftleder, Kvås
– Er egentlig ikke veldig opptatt
av hvor kommunegrensen går,
så lenge det er greit der man
bor. For meg betyr det mest at
det er gode skoleog omsorgstilbud i nærheten.
Dessuten ønsker jeg ikke
eiendomsskatt. Det er helt
uaktuelt.

ELIN RO EIKELAND (44)
Regnskapsfører, Snartemo/
Birkeland
– Dette har jeg ikke reflektert
veldig mye over. Jeg regner
med at de som steller med
dette gjør det beste for bygda.
Mannen min sitter i kommunestyret, så jeg stoler fullt og
helt på han. Det viktige er at
vi er sikret god skole og god
eldreomsorg, og at vi har gode
idrettsanlegg.

?

MALENE FLOTTORP (18)
Skuleelev, Byremo
– Det er godt å bu i Audnedal.
Dei andre kommunane veit eg
ikkje så mykje om, men trur det
er smart at i utgangspunktet
like kommunar samarbeider.
Sjølv er eg veldig glad for at eg
har høve til å ta vidaregåande
utdanning her i heimbygda, og
at me har andre gode tilbod
i nærleiken. Planen min er å
bli lærar, og aller helst få meg
arbeid her i indre bygder.

Har du spørsmål, ta kontakt med din ordfører:

Les mer om «Lyngdal 4» og ny kommunestruktur på:
www.lyngdal.kommune.no/kunngjoringer/ny-kommunestruktur/
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