
Reiste laksestige i sentrum 

Torsdag ble Mandals nyeste installasjon, en laksestige, reist i en rundkjøring i Mandal 
sentrum. 

 
Torsdag kom Mandals helt nye laksestige på plass i rundkjøringen ved 
Øvrebyen. FOTO: JENNY OVLIEN FRISHOLM 
Julie Johansen 
Sist oppdatert: 2 timer siden 

– Mange forbinder jo laksestiger med Mandal. Rundkjøringen skal også beplantes slik at 
rundkjøringen kan gi et helhetlig uttrykk. Det er et initiativ for å forskjønne kommunen, sier 
Tormod Try, avdelingsleder for kvalitet og utvikling i Lindesnes kommune. 

Beplanting 
Han forklarer at kommunens egen avdeling for vei og grønt skal stå for beplantingen. Det 
skal på plass blomster som skal gjenspeile elva og sjøen. 

– Det helhetlige utrykket kommer først når alt er ferdig plantet. Vi håper befolkningen setter 
pris på dette, sier Try. 

Han regner med at beplantningen er ferdig om kort tid, slik at alt står klart til vår- og 
sommersesongen. 

Mandalsfondet 
Det er midler fra Mandalsfondet som har gjort det mulig å få planene om laksestigen til live. I 
fjor sommer søkte kommunen midler, og kort tid etterpå fikk de innvilget søknaden med 
200.000 kroner i støtte. 
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Denne skissen fra kommunens søknad er utgangspunkt i hvordan den ferdige rundkjøringen 
skal se ut. FOTO: SKISSE/LINDESNES KOMMUNE 
 

 
Det var i løpet av torsdagen mye aktivitet i rundkjøringen ved Øvrebyen. FOTO: JENNY 
OVLIEN FRISHOLM 

Det er Landskapsentreprenørene som har fått oppdraget med å reise laksestigen. 



– Det er litt spesielt oppdrag som vi fikk av kommunen. Det er artig å få være med på å lage 
noe som er et så stort kjennetegn på byen, sier Thor Herman Larsen, avdelingsleder i 
Landskapsentreprenørene. 

Han forklarer at de kjente laksestigene ved innseilingen til Mandal har vært modellen for 
stigen som nå er på plass i rundkjøringen ved Øvrebyen. 

– Vi har allerede fått et par - tre positive kommentarer. Det er godt med noen nye elementer 
i byen, det skjer ikke nødvendigvis så ofte, sier Larsen. 

 
Rundt laksestigen skal det plantes blomster. FOTO: JENNY OVLIEN FRISHOLM 
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