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Nyheten om at Risør kommune, gjennom en gammel
avtale, kunne utløse en forkjøpsrett på Holmen, har
tydeligvis manet fram noen våte drømmer hos enkelte
politikere. For hva kan ikke den Holmen brukes til om
bare kommunen var eier?

Det er når slike tanker dukker opp at det er all grunn
til bekymring. For er det noe vi ikke har behov for nå, så
er det denne type kommunale engasjementer.

At det er representanter både i Arbeiderpartiet og
Rødt som gjerne hadde sett at kommunen fikk styring
på dette sentrale området, er i og for seg ikke spesielt
overraskende, og den senere tids debatt i vår avis viser
også at mange ikke synes så mye om at dette sentrale
området blir en moderne og funksjonell turistmaskin,
eller reiselivsdestinasjon, som det vel nå heter så fint.
Man ønsker seg i stedet småhus
og trange smau som man
finner på Tangen og på
Kamperhaug.

Nå er det i og for seg ikke
noe galt med slike tanker,
eller rettere sagt drømmer,
men særlig realistisk er det
dog ikke, sett på bakgrunn
av den prosess vi har vært
gjennom, først i Flisvika,
deretter på Holmen. Begge
steder foreligger det planer for en ganske omfattende
utbygging, og får man god mottakelse i markedet, vil
prosjektene bli i gangsatt allerede tneste år. Med et slikt
bakteppe er det - med respekt å melde - bare spill med
tid - å diskutere noen kommunal forkjøpsrett på Holm-
en. For det er kort og godt ingen kommunal oppgave å
drive den form for utbyggingsvirksomhet.

Når Lindstøl nå selger seg ned på Holmen, vil det
innebære at nye aksjonærer kommer på banen med frisk
kapital, noe som sikkert er nødvendig for å kunne ta fatt
på den kommende utbygging basert på utbyggingsav-
talen med Risør kommune.

Fortsatt håp
Politikerne i Risør er ikke modne for å innføre gratis
parkering i en eller to timer nå. Det ble klart i formann-
skapets siste møte.

Flertallet ønsker å få saken bedre utredet, og det vil i
den anledning bli nedsatt en hutigarbeidende komite
for å se nærmere hvilke konsekvenser den har.

Nå vil nok noen tolke et slikt vedtak som om flertall-
et er imot gratis parkering, men her skal en ikke for-
haste seg. Vi velger å tolke vedtaket som positivt. Hand-
elsnæringens utfordringer blir tatt på alvor, og man vil
nå få vurdert ulike sider ved den eksisterende parker-
ingsordningen. Det kan være både riktig og nødvendig.

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett
på Holmen
har manet
fram noen

våte drømmer
hos enkelte

Som utflytter har jeg i AAB med
stor interesse fulgt med på
debatten rundt utbyggingspro-
sjektene på Holmen og i Flisvika.
Synspunktene er mange - likeså
motivene? Og hva styrer de folke-
valgte? Gjenvalg? Kortsiktig øko-
nomi? Estetikk? Byens fremtid i
et 100 års perspektiv? Jeg opplev-
er at det er lite offentlig debatt
rundt siste?

I mine øyne så er ”Risør -Den
hvite by ved Skagerak” en
merkevare. Og substansen i
denne merkevaren er:
1) Den utrolige nærheten til
havet.
2) Den genuine maritime histori-
en og sist men ikke minst:
3) det visuelle bildet som vi alle
kjenner så godt når vi betrakter
Risør fra sjøsiden. Den hvite, noe
kaotiske trehusbebyggelsen,
som strekker seg fra Tangen til
Holmen er den eneste varige tur-
istverdien som Risør har å bygge
sin fremtid på.

Pest om bord
Og når jeg ser de planer som fore-
ligger i forhold til å bebygge
Holmen og Flisvika føler jeg det
er viktig å heise et varselflagg – i
god sjømannstil: ”jeg tror det er
pest om bord”!
Alle fantastiske initiativ som er
tatt for å fylle merkevaren
”Risør” med myke verdier er
dessverre alle svært forgjenge-
lige. Jeg tenker på festivaler,
kunst og kulturarrangement
som i de senere år har profilert
Risør i inn og utland. Ingen
nevnt –ingen glemt. Når fane-
bæreren og entusiastene bak
disse prosjektene ”dør”– ja hva
er da tilbake? Jo, ”Den hvite by
ved Skagerak”! En by man har
forsøkt å få inn på Verdensarvs-
listen til Unesco.

Men siden kommunen sloss med
ryggen mot veggen på mange
områder kan det se ut som man
er villig til å selge arvesølvet for å
imøtekomme kortsiktige øko-
nomiske behov. At kommunen
lar arkitekter – ofte med stort
ego og dessverre lite langsiktig
ansvar, - få styre utviklingen av
merkevaren ”Risør” er nærmest
uansvarlig. Se på de gode
eksemplene som har bidratt til å
bevare og forankre det visuelle
bybildet i Risør. Oppbyggingen
av Buene etter brannen – Jan
Gunnars hus på solsiden – Inn-
kledningen av fabrikken til Stian
K. Hødnebø - Det lille Hotels
restaurering av ”Vatikanet” og
andre bygg. Og en rekke andre
mindre profilerte initiativ.
Takket være AAB har jeg også
registrert at kommunens byg-
ningsetat har gjort livet utfordr-
ende for mangt et ”vedlikeholds-
prosjekt” i byen – alt fra hvilken
vei en utgangsdør skal slå til
hvilke vinduer man får sette inn.
Eller valg av maling. Alt med en
ambisjon om ”bevaring av den
gamle stil”. Derfor er det
nærmest sjokkerende at man
plutselig er villig til å akseptere -
en anarkistisk byggestil på byens
viktigste signaltomter!

Se på alle byene vi elsker å reise
til som turist. Hvilke er det vi
leter etter? Svært ofte byer som
bærer preg av å være ”godt
bevarte”! Få spør om bygningene
ble bygget før eller etter 1911? Og
jeg tror ikke noen arkitekter sa i
1912 må vi endre byggestil så
ingen om 100 år, forledes til å tro
at bygningene er fra før 1912.
Ja det har vært stilskifte i arki-
tekturen i alle år, men det som
synes å være mest vellykket i
ettertid er taktfulle evolusjoner i
bygningsmassen kontra lite
estetiske revolusjoner.
Jeg lurer på hvor mange Risør

turister som stopper målløse opp
og beundrer sentrumsbygget og
sier ”du og du for et flott bygg
riktig en perle for Risør? Ja..et
fantastisk tidsbilde. Ja sikkert
arkitektegnet! Men er
Sentrumsbygget et positivt ele-
ment i merkevaren ”Den hvite by
ved Skagerak”? Jeg velger å si et
bastant ”NEI”!

Gjenkjøp av Holmen
Ser at kommunen ikke vil bla
opp noen få millioner for tomta
og at Lindstøl skal komme fair ut
av prosjektet. Men er mer enn
motivert til at det brukes 30-40
millioner på sykkelvei. Ja, peng-
er fra en annen lomme, men fort-
satt ”offentlige midler”. Tenk
om kommunen hadde kjøpt til
bake holmen – regulert den til
bolig – og lagt mange små klass-
iske Tangen tomter ut på det
åpne markedet – med eller uten
boplikt.Tatt tilbake pengene ved
en symbolsk tomteprise mot at
alle hus som bygges skal stå i stil
med Risørs øvrige bebyggelse.
Noen ganger behøver ikke
”replikka” være et fy ord!

Og med disse refleksjoner fra
utsiden håper jeg at så vel Flis-
vika som Holmen får en byg-
ningsmasse som fremstår som en
helt naturlig videreføring av den
kaotiske bygningsstilen i Risør
som vi alle er så stolte av! I 2112
vil alle turistene kunne glede seg
over valget hvor kloke byens
folkevalgte var i 2011!

PS! Og la den store krana på
Holmen få stå som Risørs lille
Eifeltårn og bli en ”innstalasjon”
med substans i historien! Gjerne
med en seilskøyte permanent i
stroppene!
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Fondsmidler, det er alfa
omega i politikken. Da
2012-budsjettet sto på
sakskartet i formann-
skapet var det tydelig at
man skulle finansiere det
ene prosjektet etter det
andre ved hjelp av midler
fra fond.

Slik gikk det ikke. De fleste av
forslagene må rådmannen finne
midler til.
Noen av forslagene som ble serv-
ert over bordet i storsalen på råd-
huset kunne man også enes om,
noen falt og noen ble vedtatt
med et nødskrik.
Først og fremst handlet det
imidlertid om rådmannens for-
slag til budsjett. Det ble for øvrig
enstemmig vedtatt. Forslaget
innebærer avgiftsøkning på vann
med 5 %, 4,3 % økning på renova-
sjon og uendret avgift i forhold
til avløp. For øvrig er flere av
slamgebyrene redusert med en
hundrelapp! Videre økes leie av
kommunale båtplasser med 5 %
og andre kommunale gebyrer får
en generell økning på 3 %.

Budsjettet innebærer også at
investeringsutgiftene neste år
økes med 51,6 millioner hvorav
hele 46,8 millioner hentes inn
gjennom lån. Videre får kom-
munens mange enheter en
driftsramme på 339 millioner.

Gavepakka
Når det gjelder gavepakka polit-
ikerne gjerne stiller opp med for
å øke sin gunst hos befolkningen
fikk disse et enstemmig vedtak:

Stian Lund (V) og Knut Henn-
ing Thygesen (Rødt) ønsket å få

til en utbedring av Kvernvikvei-
en. Derfor ble de enige om et for-
slag der det heter at komité for
teknisk og plan skal utarbeide en
investeringsplan for gang og
sykkelveier og at Kvernvikveien
må prioriteres. Videre skal råd-
mannen kontakte fylket for å
prøve å finne finansieringsmu-
ligheter. Det skal også settes av
en million i budsjettet til kom-
munal egenandel.

–Risør Akvarium får en økt
bevilgning på 100.0000 (A).

– Tjennaparken ferdigstilles
ved bruk av en arv som står på
fond. Beløpet er kr 305.308.
(KrF).

–Risør skal søke på seks plasser
i programmet “Kompetanse for
kvalitet” for lærere på barne og
ungdomsskolen (H).

– Kommunen skal evaluere
lærlingordningen og eventuelt
utvide denne (Rødt).

– Kommunen må fortsette inn-
satsen for å bekjempe barnefatt-
igdom (Rødt).

– Sykehjemmet bør styrkes
kapasitetsmessig og kompet-
ansemessig for å møte utfordr-
ingene i samhandlingsreformen.
Blant annet må en avdeling
gjenåpnes (KrF).

–Komiteen for oppvekst start-
er arbeidet med barnehageplan-
en som ble vedtatt i bystyret i
2010.

Varierende grad
Disse forslagene ble vedtatt med
varierende grad av motstand:

–Sette i gang ENØK-tiltak slik
at bassenget i svømmehallen
fortsatt kan varmes opp til gunst
for dem som trenger dette til-
budet (Rødt). Vedtatt med 6–1
stemme.

–Barnehageplanen skal til-

strebe at 50 % av barnehageplass-
ene i Risør blir kommunale (A).
Vedtatt 4–3 stemmer.

– Frelsesarmeen får et tilskudd
på 25.000 kroner (V). Vedtatt 4 -3
stemmer.

–Kirkens SOS mottar 25.000.
Vedtatt 4–3 stemmer.

Disse sakene falt:
– Sette av en million kroner til

barne og ungdomsskolene i
kommunen.

– Forslag om å fortsette asfalt-
ering på strekningen mot Sørbø
og på Åmlandsveien. Kostnad:
750.000 kroner.

–Økt tilskudd til kirkelig fell-
esråd. Kostnad: 120.000 kroner.

–Diverse tilskudd til “Vi over
60”, Kiwanis, Røde Kors, samlet
sum: 75.000 kroner.

Steinar Ryvind

Det blir bystyret som skal
ta avgjørelsen om kom-
munen skal benytte sin
forkjøpsrett på Holmen.
Det ble besluttet før for-
mannskapets flertall for-
kastet et utsettelsesfor-
slag og det samme fler-
tallet deretter vedtok å si
ja til at kommunen sletter
sin forkjøpsrett.

Formannskapet behandlet
denne saken tirsdag ettermiddag
og det ble raskt klart at det både i
deler av Arbeiderpartiet og Rødt
var skepsis til å ta det avgjørende
slaget om kommunal forkjøps-
rett der og da.

For kort tid
Rødts Knut Henning Thygesen
hevdet blant annet at man har
hatt for kort tid på seg til å sette
seg inn i sakens eventuelle jurid-

iske irrganger. Det gjorde ikke
saken bedre at utbyggeren lans-
erte et eget forslag til vedtak i
forkant av møtet.

Mindre endring
På borgerlig side var holdningen
helt motsatt. Der hevdet man at
dette var en sak som var så godt
kjent at formannskapet kunne ta
beslutningen. Stian Lund (Ven-
stre) argumenterte blant annet
for at det dreide seg om en
mindre prinsipiell endring og at
dette kvalifiserte til at formann-
skapet skulle avgjøre saken.

Erklært habil
Ordfører Per Lunden lanserte
imidlertid forslaget om at saken
først skulle få sin endelige
avslutning i bystyret, noe som
ble vedtatt med fem mot to
stemmer. Før dette hadde for
øvrig ordfører Per Lunden (A)
vært gjennom en runde der han
ba om at formannskapet
avgjorde hvorvidt han var habil
eller inhabil i behandling av

saken. Han opplyste i den for-
bindelse at han hadde jobbet
med informasjonsarbeid for
Backe Prosjekt AS (Solsiden 1 AS
red. anv.) i årene 2007 til og med
2009 og at han på det tidspunkt
var godt kjent med utbyggerens
planer for eiendommen. For-
mannskapet vedtok å erklære
ham for habil.

Støttet utbyggingen
Underveis i debatten, som for
øvrig ble svært lang, var det tyde-
lig at Eva Nilsen og Heidi Tveide
fra Arbeiderpartiet støttet
Thygesen. Ordfører Per Lunden
fra Arbeiderpartiet uttalte
imidlertid at han støttet utbygg-
ingen, samtidig som han ga
uttrykk for forståelse da Tveide
ga uttrykk for at saken var kom-

plisert og at man trengte lengre
tid for å få den grundig utredet.

Ble vraket
Thygesen lanserte et utsettelses-
forslag, men dette ble vraket
med 4 mot 3 stemmer.

Deretter lanserte Høyres Viggo
Larsen utbyggerens forslag til
vedtak som sitt eget. Dette for-
slaget inneholdt tilføyelser som
sa at forkjøpsretten skulle gjelde
inntil avtalen ble slettet samt at
utbyggeren må stille med nød-
vendig sikkerhet og garanti for
gjennomføring av utbyggingsav-
talen. Dette forslaget ble vedtatt
med Venstres, Høyres og Kriste-
lig Folkepartis samt ordførerens
stemme.

I etterkant av avstemningen
uttalte Thygesen at han nå håper
å få klarhet i hva avtalen vil inne-
bære slik at man har fått belyst
eventuelle fallgruver innen
bystyret får saken til endelig
behandling 15. desember.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Politikerrne vil prøve å finne finansiering slik at Kvernvikveien kan utbedres.

Formannskapet vedtok at bystyret skal behandle Holmensaken.Møtet ble
filmet til bruk i en dokumentarfilm senere.

Rådmannenmå finne
penger til gavepakkene

Bystyret avgjør om forkjøpsretten skal benyttes

Mange foreldre opplever
veien til barnehagen som
svært utrygg.

– Om vinteren, med snø og glatt
veibane, er denne veistrekning-
en skikkelig skummel, og daglig
oppstår det farlige situasjoner,
forteller Stine Tjelmeland
Gregersen, som har datteren
Mille (3) i barnehagen på
Søndeled.

Veibanen så smal
– Flere steder er veibanen så smal
at det rett og slett ikke er plass til
to biler, og det gjør at man må
legge bilen ut i grøftekanten, sier
hun.

Stine bekrefter at veispørsmålet
er tatt opp med de ansatte i
barnehagen.

Stor trafikk
– Dette er jo en stor barnehage,
med over 80 barn, så trafikken til
og fra området er jo forholdsvis
stor både om morgenen og på
ettermiddagen. Jeg håper inder-
lig at politikerne tar til fornuft
og får gjort noe med forholdene
før det skjer en ulykke, sier Stine
Tjelmeland Gregersen.

Rolf Røisland
rolf.roisland@austagderblad.no

Mange farlige situasjoner


