
Hei kjære politiker!
Jeg har selv hatt glede av å vokse
opp i Risør. Min familie og jeg
har alltid vært glad i idrett av
ulike slag. Nå er den tiden over
dessverre for mitt vedkomm-
ende at jeg selv er aktiv. Jeg som
mange andre foreldre er aktiv i
idretten for mine barn, selv om
jeg regner meg selv som over
middels interessert fordi jeg
ønsker å påvirke og ”stikke nesa
frem”.

Som leder av Risør Fotballklubb
ønsker jeg dialog med politikere
fra alle partier. Jeg er ikke parti-
politisk tilknyttet noe parti, men
skal være ærlig at noen frister
mer en andre å stemme på. Er
ikke demokrati flott?
I et lokalvalg som nå står for tur,
ønsker jeg at dere tar med dere i
innspurten og på oppløpssiden
noen tanker om hva det å satse på
barn/ ungdom faktisk er.
Risør er ikke unik i forhold til
dette med anlegg lengre. For 10-
12 og 15 år siden var vi det.
Kjempesteinsmyra fremsto den
gang som et av de beste anlegg på
Sørlandet, ja sågar Sør Norge.
Nei, jeg tenker ikke bare på Risør
FK og kunstgresset, ballbingen
og gressmatta. Risørhallen,
Idrettsbygget, svømmehallen,
turområde til linken / sommer
som vinter, barne- og ungdoms-
kolen, SFO bygget, motorbygget
lå der da også, grusbanen som
Sirkus benytter i sommerhalvår-
et og som nå ski og skøyte klubb-
en har tatt i bruk.

Dette favner om ganske mange
menneskers daglige gjøremål:
Nemlig å sende barn på ballet,
fotball, turn, svømming, inne-
bandy osv.
Hva er disse bygninger og anlegg
brukt til i alle disse årene, jo
barn og ungdom, frivillig arbeid
av foreldre, besteforeldre og til å
med voksne uten barn. Hvordan
ser disse bygningene ut i dag
kontra for 10 år siden? Hva har
Risørs politikere satset av penger
i disse årene?
Hva ønsker du og ditt parti å

gjøre for barn/ ungdom i Risør.
Leser også at flere av partiene sier
at de skal satse på kultur. Hva er
kultur? Etter mitt skjønn er
idrett kultur og sågar heter det
Enhetsleder for kultur hvor
idretten skal få penger, brev og
info fra kommunen. Det er hun
som er øverste leder. På nasjonalt
plan heter det også Kultur- og
Idrettsminister.

Jeg ønsker med dette som leder
for den foreningen som bruker
størst plass, har flest medlemmer
i Risør og benytter seg av det
største arealet på Kjempe-
steinsmyra og komme på et av
deres partimøter i etterkant av
årets kommunevalg for å disku-
tere med ditt parti hvordan vi på
best mulig kan videreutvikle og
fornye idrettens premisser i
Risør. Risør FK er mer en klar.
Jeg ønsker at ditt part skal få
muligheten til å svare meg på
dette innlegget, slik at Risør FK
kan gå videre med saken å ta med
Idrettsrådet i den videre prosess.
Vi er alle avhengig av at det driv-
es organisert idrett i Risør og at
politikere uavhengig parti stiller
opp å gir idretten i Risør flotte og

verdige forhold igjen. Det er
dette som skal til for å gi stimul-
eringer, vennskap, gode bo for-
hold, samhold hvor integrering
både av nye innbyggere og alle-
rede fastboende blir så bra at alle
trives. Dette vil bli lagt merke til
på sikt utenfor kommunens
grenser og vil også bidra til at
hvis noen er i tenkeboksen for å
flytte til Risør, bare sier at lokal-
idretten, anlegg, skole er så bra at
vi flyttet til Risør nettopp på
grunn av det.
Dette er en liten påminnelse fra
oss som bruker anlegget aktivt
og jeg vet av klubbøkonomi, hva
som brukes fra Risør FK på
anlegget og har selvfølgelig ikke
glemt at det overføres penger i
dag. Det er bare så synd at dette
på langt nær er tilstrekkelig og
har stått på stedet hvil i en god
del år.
Ser frem til å høre fra deres parti
og ikke minst:
Godt valg!

MMeedd ssppoorrttsslliigg hhiillsseenn
CChhrriissttiiaann AAxxeellsseenn

Vi som sitter på Fylkestinget er
vel kanskje ikke så kjente som
lokalpolitikerne gjerne blir
rundt om i kommunene.Dette er
forstålig, men likevel så forvalter
vi svært mye av det veinettet som
dere dagelig bruker, samt de vid-
eregående skolene som er
enormt viktig for lokalsamfunn-
ene.

Vår fylkesordførerkandidat
Tellef Inge Mørland, som er en
ung og meget dyktig politiker
har som dere sikkert har leste i
Aust-Agder Blad 23.august nå
kommet med et konkret forslag
til hvordan vi skal klare å forsere
og finansiere planene for gang-
og sykkelvei fra Frydendal til
Østebø.
Vi som bor her vet hvor viktig det
vil være å få belysning og gang-

og sykkelvei til dette området,
som nå ser ut som vil bli bygd ut
med ytterligere tilbud. Kanskje
dette vil stoppe noe av lekkarse-

handelen. Selv har jeg vært veld-
ig opptatt av denne saken i
Fylketinget, og i likhet med
mange andre vært på talerstolen

for å fortelle hvor viktig denne er
for oss, og at Risør nå må kunne
prioriteres. Arbeiderpartiet er
det største partiet i Fylkestinget
og sammen med KRF, Senter-
partiet og SV har vi i dag flertall,
og håper at vi kan ha samme
posisjon de neste 4 årene. Vi er
også veldig opptatt av at vi
beholder de videregående skol-
ene som vi i dag har, og jeg tror at
det derfor er viktig å beholde
Aust-Agder som et fylke.
Selv vil jeg selvfølgelig kjempe
for at Risør videregående skole
består som den gjør i dag.
Så derfor kjære velgere bruk også
fylkestingslistene den 12.
september.

KKjjeellll SSkkaarrhheeiimm,, 99 kkaannddiiddaatt
AArrbbeeiiddeerrppaarrttiieettss ffyyllkkeessttiinnggsslliissttee

Hva ønsker partiene å gjøre
for barn og unge i Risør?

Risørveien og Risør videregående skole
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Debatt

VALG
om verdier
verdivalg ukrenkelige
verdier veivalg
irreversible
verdt å følge med
troverdighet tillit samsvar
ord og handling
ditt partivalg

HHoollmmeenn
en bydel for virksomhet
heisekran dypvannsbrygge
himmel sjø luft
midt i byen
fiskebåter fisk sjømat
båtliv håndverk liv
levende historie Risørliv
ikke for seint å snu

Urheia
et område for skog
ro utsikt innsikt
dyreliv fugleliv undring
glede midt i byen
bevege seg bratt terreng
steinur sump hemmelige
stier tynne trær
tilhører fellesskapet og
framtida

Bo her
være her virke her
bevare Risørs estetikk
varemerke variasjon
kvalitet småbyliv
forpliktelse investere
i tilhørighet
leve skape bomiljø
skape Risør

ÅÅssttaa HHeeggddaahhll,,
LLiisstteekkaannddiiddaatt ffoorr RRØØDDTT

Åse Hegdahl er listekandidat for
Rødt

Ja til bevaring
av et sentrums-
nært frilufts-
område
Med overskriften “Øremerk
inntektene fra Buvikplatået”
ble jeg minnet på at det finn-
es ikke noe klart politisk ved-
tak om varig vern av Urheia.
Det har jo vært stille så lenge
og jeg trodde planene var
skrinlagt. Jeg har tillit til at
våre politikere lytter, legger
merke til, hører om og leser i
lokalavisen alle leserinnlegg.
Jeg trodde dere politikere
hadde merket dere under-
skriftskampanjen og at dere
hadde sett motstanden fra
risørfolk etter forslaget som
ble fremmet om boligbygg-
ing i Urheia. Jeg trodde at
våre politikere hadde tatt til
etterretning det faktum at de
er vårt talerør, for jeg har tillit
til at dere forvalter vårt syn
inn i de politiske avgjørels-
ene.
Det er en avsporing når man
forsøker å skille Urheia og
Buvikplatået. Jeg har bare
bodd her i 30 år, men folk har
alltid omtalt hele område
som Urheia. Også den nye
landskapsanalysen omtaler
Buvikplatået som en del av
Urheia.
Det er med stor glede jeg ser
at stiene i Urheia blir flittig
brukt, de er nå mye mer tyde-
lige, noe jeg ser som et tegn
på at fler har hatt glede av
skiltingen og opplysningene
om turmulighetene som er
gitt av “Urheias Venner”.
I helgen var jeg i Kristian-
sand. Der kunne jeg gå fra
“Tresset” i havna, opp i Bane-
heia for et ferskvannsbad,
videre til Ravnedalen og ta en
deilig lunch og avslutte med
en runde på Odderøya. Hva
kan det være at politikerne i
Kristiansand ønsker så
bynære friluftsområder der
som det er så stort behov for
boliger? Og hva med Oslo
som verner om hele Nord-
marka?
Det er flott at kommunen
legger til rette for boligut-
bygging i sentrum. Det er
viktig at unge mennesker får
muligheten til å etablere seg i
gode boligområder. Jeg har ut
fra kommunens hjemmeside
sett at det nå er planlagt 467
boliger i vår kommune.Er det
virkelig et slikt behov?
Derfor utfordrer jeg alle par-
tiene til å fortelle deres syn på
utbygginga av Buvikplatået,
så vet vi hvem vi kan stemme
på!
Vern om et av gamle Risørs
vakreste friluftsområder,
Urheia-Buvikplatået. Tusen
takk til alle dere som stopper
meg på gaten og takker meg
for mitt engasjement i denne
saken!

AAnnnnee SSttiieenn GGrriimmssrruudd

Kjell Skarheim

Christian Axelsen vil gjerne møte politikerne for å diskutere hvordan man skal
videreutvikle idrettens rammebetingelser.


