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Anders Sveaas' og hustru Granvilde  
f. Knudsen Mandalsfond har tidligere i 
sommer innvilget én million kroner til 
en rekke prosjekter i Mandal. Nå gir 
fondet en ekstragave på én million 
kroner i forbindelse med Mandal bys 
hundreårsjubileum.

– Det er stiftelsens grunnlegger 
Christen Sveaas som har gitt en 
sjekk på én million kroner som 
skal gå til større prosjekter i for-
bindelse med byjubileet. I for-
bindelse med dette har vi hatt 
dialog med flere aktører i Man-
dal, og det kom inn flere gode 
prosjekter som vi har vurdert og 
som vi ønsker å støtte, sier styre-
leder Jonas Tjersland i Anders 
Sveaas' og hustru Granvilde f. 
Knudsen Mandalsfond.

Mandal Byselskap får 210.000 
kroner for å etablere en stein-
trapp for adkomst til utsikts-

punktet Møllebakken. Det lig-
ger bak det gamle fiskelaget og 
Verven i Mandal sentrum.

– Vi har tenkt på å gjøre dette 
lenge, og vi har snakket om at 
den må gli inn i terrenget, sier 
Unn Liestøl Larsen i Mandal By-
selskap.

For å komme til utsiktpunktet 
må man opp en kort, men bratt 
og usikret sti. Nå er planen å 
lage en steintrapp som gjør det 
kommunale området mer til-
gjengelig for allmennheten.

– Det er jo utrolig fint her 
oppe. Det er en fin tur for både 

for mandalitter og de som ligger 
i båthavna, sier Larsen.

Byselskapet jobber blant an-
net for at kommunale områder i 
bybildet skal være tilgjengelige 
for allmennheten, særlig de med 
en historisk verdi eller fine ut-
kikkspunkt.

Takknemlig
Lindesnes kommune får totalt 
540.000 kroner til 
tre ulike prosjek-
ter. Ordfører i Lin-
desnes kommune, 
Even Tronstad Sa-
gebakken (Ap) er 
takknemlig for at 
Mandal har et fond 
som vil tilretteleg-
ge for å pynte opp 
byen og ta vare på trehusbebyg-
gelsen.

– Dette er tiltak som kommu-
nen ikke ville hatt råd til i våre 
budsjett. Samtidig er det tiltak 
som er med på å øke kvaliteten 
med å gå i sentrum, det legger til 
rette for møteplasser og bygger 
opp om historien, forteller han.

Han minner om at kommunen 

fikk midler fra Mandalsfondet 
til opprustning av roseparken i 
Skriverhaven.

– Dette har mye å si for byen, 
understreker han.

Skaper liv
Et av prosjektene er en vannin-
stallasjon på Gierts Karis plass. 
Det tror Tronstad Sagebakken 
at vil hjelpe til å skape liv på 
plassen.

– Levende vann fascinerer 
folk, så jeg tror det vil bli en na-
turlig møteplass. Gierts Karis 

plass brukes til mye positivt og 
det skal vi klare å kombinere, 
sier ordføreren.

– Vi har mange fine plasser i 
byen vår, for eksempel Torvet. 
Det var lenge et område som folk 
bare gikk forbi, men i sommer 
satt det folk på de nye benkene 
og barn brukte lekeanlegget. 
Det er viktig i et byrom å skape 
møteplasser, og vanninstalla-
sjoner vet vi er med på å skape 
det, sier han.

Dersom noen av tiltakene 
skulle behøve mer økonomiske 
midler enn det som er bevilget, 
mener ordføreren at det er vik-
tig å forsøke å finne midler via 
andre fond eller næringer.

– Hvis vi må ta det inn i bud-
sjettet må det prioriteres opp 
mot mange andre ting, sier han.

MARIANNE FURUBERG
marianne.furuberg@l-a.no

Unn Liestøl Larsen i Mandal Byselskap forteller at steintrappa har vært påtenkt en stund, men at det er først nå når ekstrabevilgningen fra Mandalsfondet kommer at 
den lar seg realisere. FOTO: MARIANNE FURUBERG

FAKTA∂SLIK BLIR 
GAVEN FORDELT

 ● Mandal Byselskap får 
210.000 kroner for å 
etablere en steintrapp for 
adkomst til Møllebakken, 
som ligger bak det gamle 
fiskelaget og Verven i 
Mandal sentrum. Mandal 
Byselskap ønsker å gjøre 
utsiktspunktet mer 
tilgjengelig for publikum. 

 ● Lindesnes kommune 
får totalt 540.000 kroner 
til tre ulike prosjekter 
som ønskes igangsatt. 
Kommunen får 200.000 
for å etablere en laksestige 
i rundkjøringen ved St. 
Helenas vei/Skarvøyveien. I 
tillegg skal det beplantes i 
rundkjøringen. 

 ● Videre får kommunen 
240.000 kroner for å etablere 
en vanninstallasjon på Gierts 
Karis plass. Målet er å skape 
en attraksjon som skaper 
mer liv i byrommet gjennom 
prosjektet «Vannkuler». 

 ● Kommunen får også 
100.000 kroner til nye 
benker som skal utplasseres 
på Adolph Tidemands 
plass i sentrum. Benkene 
skal komplettere de store 
krukkene som allerede er gitt 
fra Mandalsfondet. 

 ● Mandal Handel og  
Serviceforening får 150.000 
kroner til innkjøp av ti 
kvalitetsbenker som skal 
bidra til økt trivsel og miljø i 
byens viktigste handlegate. 

 ● Mandal museum og  
Andorsengården får 100.000 
kroner for å etablere god 
belysning av gårdens fasader 
og uteområder. Prosjektet 
heter «Frem i lyset» og 
inngår i Mandal kommunes 
kulturminneplan. 

Mandalsfondet gir  
en million kroner  
ekstra til byjubileet

Videre får kommunen 240.000 kroner 
for å etablere en vanninstallasjon på 
Gierts Karis plass. Målet er å skape en 
attraksjon som skaper mer liv i 
byrommet gjennom prosjektet 
«Vannkuler». 

Kommunen får 200.000 for å etablere 
en laksestige i rundkjøringen ved St. 
Helenas vei/Skarvøyveien. I tillegg skal 
det beplantes i rundkjøringen.

Mandal 
museum og 
Andorsen-
gården får 
100.000 
kroner for å 
etablere god 
belysning av 
gårdens 
fasader og 
uteområder. 

Det skal lages en 
vanninstallasjon 
på Gierts Karis 
plass som etter all 
sannsynlighet kan 
flyttes for ikke å 
stå i veien for alle 
arrangementene 
på stedet.


