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Naboer på Steinsfoss ber om 
at det ryddes opp langs fri-
luftsområdet på vei til Ekorn-
fossen, som grenser til 
Setesdalsbanens område.

b FORSØPLING

Kommunen har oppfordret til at 
man melder inn områder som 
er forsøplet.

Beboere på Steinsfoss har nå 
sendt bilder til kommunen av 
det de mener er en kraftig for-

søpling av et flott turområde. 
Når man har passert bommen 

som er satt opp ved Setesdals-
banens verkstedbygg, følger 
man veien sørover, mot Ekorn-
fossen. På vei mot det flotte tur-
området, ligger det masse søp-
pel og rot, samt gamle vogner 
og lekeapparater. Også gamle 
og farlige lekeapparater er satt 
vekk her. Det bes nå om oppryd-
ning i det som kan være et flott 
område.

b Anne Jeppestøl Engedal

Melder inn forsøpling

LITE INNBYDENDE: Slik ser et av skurene ut, på vei mot Ekornfossen.  
(FOTO: PRIVAT)

Jan Gerhard Stømne har 
vært tett på bølgene av 
flyktninger som har kom-
met gjennom tre tiår. 
Ansikter og skjebner har 
festet seg i minnet for rek-
toren som nå går av. 

b SKOLE

– Jeg tenker på veldig mange enkelt-
personer, sier Stømne. Rektoren, som 
kun har fått nyte de flotte lokalene til 
Vennesla Voksenopplæringssenter i Sen-
trumsvegen i noen måneder, gir nå sta-
fettpinnen videre.

Det er tid for å sette punktum, i en yr-
keskarriere hvor han i aller høyeste grad 
har utviklet sin egen arbeidsplass.

Ivelendingen kjenner at tiden er inne, 
nå som han har fått det han kaller livs-
verket sitt dit han mener det skal være.

– Se på denne stemninga! Vi har fått 
denne flotte cafèen midt i lokalet. Her 
kan vi bygge relasjoner mellom men-
nesker fra hele verden. Relasjonsbygging 
er utrolig viktig, sier Stømne, mens det 
vrimler av mennesker fra ulike land i lo-
kalet.

Flyktningstrømmer
Varm lunsj til en billig penge serveres 
elever og lærere i cafèen, av elever på 
matfag vg 1.

I dag har det kommunale opplærings-
senteret 250 elever på forskjellige kurs på 
videregående, grunnskole og norskopp-
læring for minoritetsspråklige.

Da Stømne startet i jobben, som 36- 
åring, var det snakk om å styre noen 
kveldskurs, i tillegg til å gi tilrettelagt 
undervisning for mennesker med psy-
kisk utviklingshemming. Siden har ar-
beidet vokst kraftig, både i takt med 
flyktningstrømmen og på bakgrunn av 
Stømnes visjoner for hva Vennesla Vok-
senopplæringssenter skal innebære.

– Et av mine første prosjekter, var å få 
lagt undervisningen på dagtid, for de 
fremmedspråklige. Det var viktig for meg 
at de som kom til landet, skulle ha det 
likt som oss, sier rektoren, som i starten 
hadde flyktninger fra Vietnam og Kam-
bodsja i undervisningen. Så kom Bosnia-
krigen på nittitallet, og alt måtte kastes 
rundt på.

– Da eksploderte det jo. Vi måtte ut-
vide lokalene, og ta i bruk Håndverker-
nes Hus. Det var jo et statlig mottak her, 
og vi møtte mange med krigstraumer, 
minnes Stømne. Så har det også vært 
lokale forhold som har gitt utfordringer. 
Da Hunsfos Fabrikker avviklet, måtte 

flere voksne sette seg på skolebenken. 
Vennesla hadde også en tid svært mange 
unge alenemødre. Disse ytret ønske om å 
ta studiespesialisering, og i dette førte til 
at skolen startet med videregående skole 
for voksne, med tilbud om studiespesia-
lisering. 

Noen år senere, kom flytningestrøm-
men med enslige mindreårige fra Afgha-
nistan, og også flyktninger fra land som 
Syria, Iran og Irak.

Stømne som har hatt evnen til å «hive 
seg rundt», finne kjappe løsninger og væ-
re fleksibel når det har vært nødvendig.

– Det er omstilling hele tiden. Man må 
være kreativ. Jeg er nok en grûndertype, 
strekker han seg til å si. For det er ingen 
tvil om at han, som har sittet i førersetet 
fra det var fire ansatte, til dagens rundt 
30 medarbeidere, har evnet å ikke bare 
komme rundt utfordringene, men han 
har hele tiden hatt for øye å ta skolen et 
hakk videre. Ta enkeltmenneskers liv 
et hakk videre. For ifølge Stømne er det 
nettopp det hele skolen dreier seg om.

– Jeg mener Vennesla Voksenopplæ-
ringssenter har bidratt til at mange inn-
vandrere har fått en god start i et nytt 
land, sier han.

Har mye ugjort
– Det er så mange som har måttet starte 
på nytt, og det som gir mening, er å se 
hva vi kan bety i den enkeltes liv. Det er 
så moro å se når folk kommer et hakk vi-
dere, smiler han.

Men nå er det Jan Gerhard selv om skal 
videre. Han liker ikke å snakke om at han 
«trer av».

– Jeg har mye ugjort i livet, og nå skal 
jeg ha en pause hvor jeg skal tenke meg 
om, før jeg går i gang med nye prosjekter, 
sier han, og kjenner på takknemlighet for 
årene som leder av voksenopplæringa. 
Stillingen hans er utlyst, og han overla-
ter skolen videre på et nivå han er svært 
stolt av.

– Nå er vi der vi skal være. Og jeg me-
ner Vennesla har truffet godt, sier rekto-
ren.

– Han har satt spor
Rådmann Svein Skisland mener Støm-

nes sko er store å fylle. Han skal nå finne 
rett person til å overta for mannen som 
har utviklet voksenopplæringa.

– Han har virkelig satt spor etter seg i 
Vennesla. Han har utviklet dette fra in-
genting, og til en veldig flott enhet, med 
gode resultater, sier Skisland, som trek-
ker fram Stømnes evne til å takle endrin-
ger som svært verdifull.

– Vi er veldig glade for den jobben han 
har gjort, sammen med mange gode 
medarbeidere, og må nå finne noen som 
kan videreføre dette.

b Anne Jeppestøl Engedal

Avslutter livsverket etter 29 år

GIR SEG PÅ TOPP: Jan Gerhard Stømne har vært leder for Vennesla Voksenopplæringssenter i 29 år. Da han startet i jobben, var det snakk om noen kurs på kveldstid og opplæring av psykisk utviklingshemmede. Nå leder han en 
enhet med nær 30 ansatte og over 300 studenter. – Jeg sitter med en følelse av takknemlighet for at jeg har kunnet bidra inn i enkeltmenneskers liv, sier Stømne. FOTO: ANNE JEPPESTØL ENGEDAL

Husker du
sommeren 2018?
Ta kontaktMarkisemannen
før sommerheten kommer!

Ring 48 300 500
få GRATIS befaring!

SOMMEREN



NYHETER

Fredag 10. mai 2019 9

UTSLIPP: Huntonit hadde i vinter to akutte oljeutslipp i elva. Nå har 
det igjen vært to episoder, og bedriften håper de har funnet problemet. 
(Arkivfoto)

Ytterligere to nye oljeutslipp 
er oppdaget i elva på grunn 
av virksomheten til Hunto-
nit. Nå tror bedriften de har 
funnet årsaken, som også 
førte til akuttutslipp i vinter.

b OLJEUTSLIPP

Brannvesenet har meldt inn 
to nye episoder hvor oljefilm 
er oppdaget i vannbassenget 
nedenfor bedriften.

Fylkesmannens miljøvern-
avdeling har sendt brev til 
kommunen, og det etterlyses 
tilsyn ved Huntonit.

For også i vinter hadde Hun-
tonit to akutte utslipp av olje i 
det samme området, og ble 
da bedt om å sende inn doku-
mentasjon på hva slags rutiner 
bedriften har på kontroll og 
vedlikehold.

Oddbjørn Kylland har an-
svaret for å følge opp utklipps-
sakene fra bedriftens side, og 
han mener Huntonit nå har 
funnet årsaken til at det ved 
flere anledninger har seget 
olje ut i vannbassenget.

– Vi fikk tatt oljeprøve av 
den siste hendelsen, og det 
er ingenting som tyder på at 
dette er koblet til produksjo-

nen. Vi ser at det har skjedd 
når det er mye overvann, og 
vi mener det er olje som har 
kommet inn på området, og 
blandet seg med vann, som 
renner ut i elva via et vannrør. 
Vi har et større område som nå 
er asfaltert, og der oljen tidli-
gere blandet seg med grusen, 
renner den nå rett i kum og ut 
i vannet, sier Kylland.

Bedriften vil sette inn en ol-
jeutskiller i vannrøret, slik at 
olje som kan ligge på bakken, 
skilles ut dersom den blandes 
med overvann.

b Anne Jeppestøl Engedal
aje@venneslatidende.no

Enda to nye 
oljeutslipp

OLJE: Slik så det ut i slutten av 
april da olje.  (FOTO: KBR)
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Den truede fuglearten Vipe 
holder til i kulturlandskapet i 
Vennesla. Nå har Universite-
tet i Agder fått penger som 
skal sikre bestanden.

b TRUET FUGL

Vipe er en rødlistet fugl som er 
vurdert som sterkt truet. Den 
holder blant annet til i kultur-
landskapet i Vennesla, og målet 
er at den skal bli bevart her.

Blant annet har den tilhold i 

området ved «Eldhuset» på Dri-
venesheia.

Fylkesmannen har bevilget 
31.000 kroner til Naturmuseum 
og botanisk hage, UIA, til tiltak 
som skal sikre arten.

Det skal samles inn ny kunn-
skap om arten, og eksisterende 
dokumentasjon skal oppdate-
res. Tildelingen er en oppfølg-
ning av prosjektet som har gått 
i 2017 og 2018.

b Anne Jeppestøl Engedal
aje@venneslatidende.no

Truet art trives i bygda

STERKT TRUET: Vipe holder til i 
kulturlandskapet i Vennesla. (Foto: 
Norsk Ornitologisk Forening)
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