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Leder

På Twitter:
twitter.com/ 
farsundsavis

På Facebook:
facebook.com/ 
farsundsavis

På Instagram:
instagram/lister24

Følg oss på  
sosiale medier 

Lister arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk. Den som  
mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med  
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan, oppnevnt av Norsk 
Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. 
 
PFUs adresse: Rådhusgata 17, 0158 OSLO
Telefon: 22 40 50 40    E-post: pfu@presse.no

Om avisen
I mai 2014 endret Farsunds Avis  
utgivelsesfrekvens på papiravisen  
fra seks til fire dager. Samtidig skiftet 
avisen navn til Lister alle dager.  
Endringen ble gjort for å komple-
mentere en større regional satsing  
på digitale flater gjennom nett- 
avisen Lister24. Avisen Lister dekker 
Farsund,  Flekkefjord, Lyngdal,   

    
Kvinesdal og Hægebostad, er politisk  
uavhengig og kommer ut som  
morgenavis. Godkjent opplag  
i 2015 var 5.027. Avisen distribueres 
imidlertid til over 13.000 husstander i  
regionen annenhver torsdag.  
Avisen trykkes hos Schibsted Trykk 
AS i Oslo.

Abonnement: Tast         

• Bestilling av abonnement
• Uteblitt avis
• Adresseendring

E-post: abonnement@lister24.no
Web: kundesenter/lister24.no

Chat med kundesenteret  På Lister24s «Min side» 
Åpent hverdager fra 07:00 til 19:00. Lørdager fra 08:00 til 12:30

Annonser: Tast        eller  
• Forretningsannonser
• Private rubrikkannonser
• Annonser for lag og foreninger

E-post: rubrikk@lister24.no 
kundesenter/lister24.no

Redaksjonen: Tast  
E-post: redaksjon@lister24.no
 
Ansvarlig redaktør:  
Fridtjof Nygaard,  
fridtjof@schibsted.com,  
mob. 905 48 988
 
Nyhetsredaktør:  
Svein Morten Havaas,  
svein.morten@lister24.no,  
mob. 917 24 408

1 21 2 3 43

Sentralbord

38 39 50 00
Tipstelefon

38 39 50 24

Besøksadresser: Farsund: Barbros gate 19        Lyngdal: Agnefestveien 10.    
Postadresser: Postboks 23, 4551 Farsund         Postboks 80, 4575 Lyngdal

Kundesenteret er åpent hverdager fra 07:00 til 17:00. Lørdag fra 08:00 til 11:00.

Sissel Haddeland liker å skape noe med 
hendene, og bruker deler av tiden på å lage 
smykker og figurer.

– Har du noen spesielle planer for våren?
– Ja. Jeg har nettopp startet en mini-smyk-
kebutikk med verksted. Etableringsfase 
delux.

– Hva liker du best med hjemkommunen?
– At vi har stort sett alt vi trenger her i byg-
da. Jeg bruker mest Shape. I fremtiden tror 
jeg det er en selvfølge og trene.

– Hva liker du minst med hjemkommunen?
– At ikke kommunen tilbyr redusert sfo-
betaling til de som trenger det.

– Hva gjør du i jobben din?
– Selger mat, ting og posttjenester på Extra 
Flekkefjord. Min egen butikk: egenprodu-
serte smykker og figurer, fikser, og bygger 
om smykker folk er litt lei av.

– Hvorfor valgte du yrket ditt?
– Fordi jeg liker salg, kunst og det å skape 
noe med hendene.

– Hvis du måtte valgt et annet yrke, hva had-
de det vært?
– Gullsmed før jeg fikk barn, eller hjelpe-
pleier.

– Hvilken middagsrett liker du best å lage?
– Pølser i brød.

– Hvilken middagsrett liker du best å få servert?
– Laks med risotto og grønnsaker.

– Hvem fortjener mer skryt?
– Barnas Trygghet.

– Hvis du kunne spist middag med en valgfri 
historisk person; hvem og hvorfor? 

– J. K. Rowling. Kvinnelig gründer, som 
også jobber med frivillig arbeid.

– Hvilken app bruker du mest?
– Facebook.

– Hva synes du Lister burde skrevet mer om?
– Nyttige tips til alt mulig?

– Hvordan er en perfekt start på en vanlig 
dag? 
– Når litla har kledd seg i noe vedågslig, 
sola skinner, godt pålegg, god tid og noe og 
glede seg til den dagen.

Av Åse Astri Bakka 

  ■ SISSEL  

HADDELAND

Alder:  43 år

Bosted:  Kvinesdal

Sivilstatus:  Alenemor

Stilling:  Butikkmedarbeider

Livsmotto:  Det er i motbakke det går oppover

 ”
Jeg har nettopp startet en mini-smykkebutikk med verk-

sted

V
indmøller er i vinden i Lister – bokstavelig talt. Nye 

vindkraftprosjekter dukker opp som paddehatter 

flere steder i regionen. Mottakelsen er mildt sagt 

delte – ikke minst blant de som blir direkte berørt. 

Paradoksalt nok er dessuten de som har grønne verdier som 

parole som også er blant de argeste motstanderne til den 

grønne utbyggingen. Naturvernforbundet, for eksempel. 

Når naturverdier må ofres for vindkraftindustrien, kan 

kraftproduksjonen være så grønn den vil.

DET ER IKKE  til å under-

slå at det politisk ønskede 

såkalte grønne skiftet med 

sine grønne sertifikatord-

ninger og fokus på utbyg-

ging og tilrettelegging for 

fornybar energi nok åpner 

for kortsiktig profitt for utbyggere med penger. I 2021 er det 

slutt på grønne sertifikater som gir statlig støtte til utbyg-

ging av fornybar energi. De mange vindkraftprosjektene 

som nå planlegges – også i Lister – er det naturlig å betrakte 

i lys av dette.

ETT AV DE mest omdiskuterte vindkraftverkene er tenkt 

lokalisert på Kvinesheia. Et enstemmig Lyngdal kommu-

nestyre har sagt nei til Statkraft Vind Utviklings planer 

om bygging av 17 gigantiske vindturbiner. Lyngdølene er 

imidlertid bare høringsinstans i denne sammenhengen, 

siden brorparten av utbyggingsområdet ligger i nabokom-

munen Kvinesdal. Der skal kommunestyret behandle saken 

13. mars. Rådmannen har i sin innstilling pekt på at kunn-

skapen om virkningene av økt turbinstørrelse fra en høyde 

på 120 til 175 meter er for dårlig. Også politikere har ytret 

at de trenger mer informasjon. Det bør de også kreve. Man 

trenger ikke dra lenger enn til Lista for å høre om store om-

kostninger for nærmiljøet. Flere av de argeste forkjemperne 

for vindkraftutbyggingen der har nå snudd. Ulempene ble 

utvilsomt større enn fordelen, er deres budskap.

NÅ ER DET PÅ TIDE å se til havs når det gjelder vindkraft. 

Direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og profes-

sor i oseanografi ved Universitetet i Bergen, Tore Furevik 

tok til orde for dette i forrige uke. Han har rett. Lokalt vil 

et slikt fokus også kunne gi ringvirkninger i form av sys-

selsetting. Det lokale selskapet Amon har planene klare 

for produksjon av betongfundamenter for slike vindmøller 

i Lundevågen. Dessverre glapp piloprosjektet deres på Si-

ragrunnen i 2016. Men de har ikke gitt opp. Det er å håpe at 

sjansen byr seg i nær fremtid.

 ”
Nå er det på tide 

å se til havs når det 
gjelder vindkraft.

På tide  

å se til havs

Lister24 i dag

Lokaloppgjør
Lyngdal spilte i går kveld 
treningskamp mot Giv Akt. 
Kampen ble spilt etter dead-
line på papir, men du finner 
sak på Lister24.

Kjøp og salg
Vårt interaktive kart gir deg 
muligheten til å fortløpende 
sjekke salg og kjøp av eien-
dommer i Lister de siste 30 
dagene. 


