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SØRLANDET RUNDT
Harald Flå fikk Kongens fortjenstmedalje
Harald Flå (73) fikk onsdag
Kongens fortjenstmedalje
for sin innsats for fremming av friluftsliv og sosialt
arbeid.
KRISTIANSAND
Medaljen ble overrakt av ordfører Arvid Grundekjøn på Rådhuset, der flere var samlet for å hedre Flå.
– Antrekket er et tydelig bevis

på at dette kom overraskende, sa
Flå med tanke på den blå og røde
t-skjorta fra Turistforeningen.
– Men det begynte å ane meg
etter hvert. Det frivillige arbeidet
har vært en glede, for er man med
og yter så får man alltid mye tilbake. Det er ikke til å stikke under en stol at jeg er stolt av dette,
avsluttet han.
Det var Egil Bjørgum som sendte inn forslaget til Slottet om hedersmedaljen.

På Flås lange cv kan man lese
at han var speider i over 30 år
(og æresmedlem av Blå Kors), leder av Vågsbygd Vel og av Odderøyas Venner. Hans frivillige engasjement for Turistforeningen
har også vært omfattende. Der
har han blant annet har vært turleder, foredragsholder og artikkelforfatter. Han var også leder
av Terrengkarusellen, og er utnevnt til kasserer på livstid.
HENRIK IHME

Medalje og blomster ble overrakt av ordfører Arvid Grundekjøn.
FOTO: HENRIK IHME

FRUKTHAGE. Den første kommunale i sitt slag

Liv signet plommetreet
Etter som begge
tenkte samme tanke, gikk de sammen
om å gjøre det.
De plantet Kristiansands første kommunale plommetre.
KRISTIANSAND
– Med dette treet vil gjøre kjent at
Senterpartiet er opptatt av at hver
kvadratmeter matjord i Kristiansand skal bevares, sa Ole Magne
Omdal, tidligere ordfører i Iveland og nå Senterpartiets førstekandidat i Kristiansand.
– Da partiet luftet sin idé med
parkvesenet svarte vi at utplanting av frukttrær og bærbusker
har vært planlagt lenge, og at de
ti første plommetrærne skal i jorda om et par ukers tid, sier rådgiver Hanna Katinka Hofgaard.
Om det var til ære for Liv Signe Navarsetes besøk at det første
kom i jorda torsdag, skal være
usagt.
I alle fall plantet hun plommetreet, av typen Opal.
Så roste stortingsrepresentanten Kristiansand for den planlagte frukthagen, og uttalte:
– Andre kommuner bør se hva
som gjøres i Kristiansand. Kanskje de lar seg smitte.
Eller bestøve, for å si det sånn.
FØRSTE I NORGE
Uansett er ikke treet bare det første kommunale plommetreet i
Kristiansand.
Det er plantet i et felt som skal
bli den første kommunale frukthagen i Norge.
Plommetrærne skal stå langs
elvebredden vest, mellom endepunktene for Henrik Wergelands
gate og Gyldenløves gate.
Litt lenger sør kommer busker
med i alle fall solbær og rips.
Og går enda litt lenger i retning
havet om ett år eller to, kan du se

Parkvesenet, ved Hanne Katinka Hofgaard (i midten), plantet det første kommunale plommetreet sammen med tidligere Sp-leder Liv Signe
Navarsete og partiets lokale listetopp, Ole Magne Omdal. FOTO: LARS HOLLERUD

de første epletrærne by på sine
kommunale frukter.
Alt dette har altså parkvesenet
i lenge tid syslet med, i samarbeid
med Naturvernforbundet og gartner Morten Bragdø.
FOR ALLE
Tanken, som også Ole Magne
Omdal tenkte og ga uttrykk for,
er at hvem som helst skal kunne
nyte både syn og smak av alt som
kommer.
– Når presidentfrue Michelle
Obama kan plante grønnsaker
utenfor Det hvite hus, kan vel vi
plante frukttrær i Kristiansand,
sa Omdal, og la til:
– Dette har også med helse, rekreasjon og trivsel å gjøre.

På spørsmål om det er problematisk for en kommunal etat å
samarbeide med et politisk parti,
svarer Hanna Katinka Hofgaard:
– Vår rolle er å orientere bredt
om våre planer og spille på lag
med alle som vil bidra med å oppfylle dem.
Planene for den vestlige bredden av Otras siste etappe mot havet, omhandler også opparbeidede lekeplasser og en ny rampe for
hjulavhengige.
– Når blir elveparken helt ferdig?
– Det skjer nok aldri.
TEKST: LARS HOLLERUD
lars.hollerud@fvn.no - 90870710

Rådgiver i parkvesenet, Hanna Katinka Hofgaard, viser området ved elvebredden som snart blir en fruktlund. FOTO: LARS HOLLERUD

