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Folkeaksjon mot
Flisvika-prosjektet

En folkeaksjon mot den planlagte utbyggingen i
Flisvika er i ferd med å ta form.
Onsdag kveld møttes representanter fra flere av
Risørs velforeninger og organisasjonen Allgrønn
for å diskutere de omfattende planene for
utbyggingen i Flisvika. Samme kveld ble Respekt
for Risør etablert, som initiativtakerne håper skal

bli en bred folkelig mobilisering mot drabant-
byplanene i byens utkanter. Fredag var de
allerede ute på gata med løpesedler. 
– Vi får masse respons fra folk som vil være med,
sier Beate Dørsdal, talskvinne for initiativet.

Side 9

– Det har aldri før vært så mange
til stede under åpningsdagen på
trebåtfestivalen. Antall båter er
fordoblet, og jeg opplever
stemningen som fantastisk. 
Det sies at stemningen på
festivalen til nå er som i gode
gamle dager. Og det håper jeg
virkelig de har rett i, sier styre-
leder i trebåtfestivalen, 
Ted Hanisch. 

Side 8

Gjerstad SV 
vil bygge nytt
- Vi ønsker å stoppe de urealistiske
planene om rehabilitering av
Sunde skole. Vi vil ha i gang
planleggingen av nytt skolebygg,
sier Torbjørn Urfjell (bildet) i Gjer-
stad SV, som går hardt ut mot
både Venstre og Senterpartiet.

SSiiddee 44

25 år hos Oddvar 
Bjørg Jacobsen fikk i torsdagens
lunjspause gullklokka etter å ha
vært Oddvar Halvorsens tann-
legeassistent i 25 år.
– Jeg forstår nesten ikke hvor 
alle årene har blitt av, forteller
Jacobsen, som har to år igjen før
hun når pensjonsalderen.

SSiiddee 66

– Har oppnådd festivalmålene



RESPEKT FOR RISØR
Respekt for Risør er navnet på
aksjonen som nå er iverksatt.
Aksjonen er et goldt eksempel på 
at Flisvikautbyggingen fortsatt er
kontroversiell, ti år etter at de 
første planene ble lansert.
Påstander om at en utbygging vil 
få negative konsekvenser for
trivsel, trafikk og parkering vil
garantert  få mange til å nikke sin
enighet. Men vi forstår ikke helt
hvordan  det å få ryddet opp i park-
eringen på Tangen, eller få en
miljøgate med fortau i hele
Tangengata kan få negative kon-
sekvenser. Tvert i mot; økt trivsel
må snarere bli resultatet.

Derimot har  vi større sans for 
postulatet om at en utforming av
Flisvika  må bære i seg en respekt
for Risørs særpreg. 
Derfor håper vi utbyggerne tar 
signalene fra aksjonen på alvor, og
gjennom sitt forslag til regulerings-
plan viser at de har forståelse –og
respekt– for Risørs bygnings-
tradisjoner.

I Gjerstad raser debatten om Sunde
skoles fremtid. Senterpartiet mener
skolen bør rehabiliteres, men at
dette bør skje på et senere tids-
pounkt på grunn av prisene. 
Venstre gjør en vri, og vil diskutere
skolekretser. SV tar det store
spranget og  mener det bør bygges
ny skole - og at det bør skje nå.
Koste hva det koste må.
Begrunnelsen er kvaliteten i skolen
og at elevenes faglige utbytte
påvirkes av de dårlige vilkårene
lærere og elever har på i et skole-
anlegg tiden på mange måter har
løpt i fra.

Den enkleste løsningen er selvsagt
SVs. Å satse på noe nytt, når det
gamle er utslitt, er helt i tråd med
tidens tegn. Ikke minst viktig er
dette i skolesammenheng.
Men, som så mange ganger
tidligere; forslagene det nå debat-
teres rundt mangler særdeles vik-
tige elementer. Partiene bør nemlig
også kunne fortelle hva det koster.
Det være seg å bygge nytt, å
utbedre etter utsettelse eller kon-
sekvensene det får å redusere antall
skolekretser. Først da får velgerne
reelle muligheter til å vurdere hvor
deres stemmeseddel bør havne
under høstens kommunevalg.

Bryggekant med handikap

AAB sin leder 10. juli 2007 er
det mest usakelige jeg har lest
på lenge og inneholder så
mange angrep på meg og
Gjerstad kommune som organ-
isasjon at det ikke kan stå
uimotsagt.

1. AAB mer enn antyder at det
er en sammenheng mellom
enkelte oppsigelser i kom-
munen de siste årene. En slik
sammenheng har jeg vanskelig
for å se. Til det er tilfellene for
ulike. I en organisasjon i
endring og med arbeidstakere
som ikke har den samme
lojaliteten til arbeidsplassen
som var vanlig tidligere, tror jeg
vi må venne oss til en situasjon
med hyppigere jobbskifter.  
2. AAB skriver at rådmannen
”måtte tåle hard medfart for
hvordan saken (legesaken) var
blitt håndtert”. Ja dette kan nok
stemme, men jeg fikk også
støtte i denne saken, bla. fra et
flertall i kommunestyret og
driftsstyret.
3. AAB antyder at det har vært
en sammenheng mellom sakene
knyttet til legetjenesten og PLO
og mine søknader om jobb på
Østlandet. Dette er usant. Tvert
i mot har jeg trives svært godt i
jobben min. Det er ene og alene
familiens ønske om å komme
nærmere familie og venner i
Oslo som nå gjør at vi flytter. 
4. AAB skriver om kontrollut-
valgets leder som ”kan fortelle
om en personalsak i PLO-
avdelingen der igjen kom-
munens ledelse får så hatten
passer for håndtering av saken”.
Her bør AAB stille seg
spørsmålet om hvilken tro-
verdighet kontrollutvalgets
leder har når han, som vararep-
resentant, går på talestolen i
kommunestyre og kommer med
kritikk i forhold til adminis-
trasjonens håndtering av en sak

som dreier seg om hans egen
kone.
5. AAB skriver at ”etter hvert
viser det seg at forholdene i
avdelingen (PLO) har vært så
vanskelig over lang tid at ansat-
te sykemelder seg og beskylder
sin egen leder for å komme med
både trusler og løgn og at det
foregår mobbing. Ansatte står
fram i vår avis og bekrefter
forholdene”. Som en ansvarlig
arbeidsgiver kan jeg vanskelig
kommentere dette utover at
Gjerstad kommune, etter min
vurdering, har mistet en svært
dyktig leder når enhetsleder i
PLO etter 11 måneder i kom-
munen har sagt opp sin stilling. 
6. AAB skriver at et flertall i
driftsstyret vedtok ”en ekstern
klima-undersøkelse i PLO og at
en intern granskning ikke er
godt nok”. Denne formulerin-
gen gir et fullstendig galt bilde
på administrasjonens arbeid. En
interne samarbeidsgruppa,
bestående av tjenesteledere,
enhetsleder og verneombud i
PLO, samt hovedvernombud,

tillitsvalgte, personalsjef og
undertegnede, hadde ikke bare
langt på vei kommet fram til en
felles forståelse av problemene,
men også kommet opp med en
rekke forslag til tiltak. Flere av
disse tiltakene innebar bruk av
eksterne ressurser og kom-
petanse. 
7. ABB skriver at avstanden
mellom den politiske og admin-
istrative ledelse i kommunen
”nærmest blir visket ut”. Dette
blir å snu de faktiske forhold på
hode. Etter min vurdering har
ordføreren og jeg greid det som
mange kommuner sliter med å
få til, nemlig med bakgrunn i en
avklart rolleforståelse å etablere
et konstruktivt, åpent og ryddig
samarbeid. Dette bør heller ses
på som en styrke for kommunen
enn det motsatte.

MMaarriiuuss TTrraannaa,,
rrååddmmaannnn

GGjjeerrssttaadd kkoommmmuunnee

Vi har en venn som bor i hytte
ved Portør-landet. Han har et
handikap og må bruke en
krykke. Men han går greit, og
greier seg fint i båt. 
Han vil gjerne komme hit til
Risør med båten og besøke oss
og butikkene i byen. 

Men han kommer ikke opp på
brygga! Han må ha noe å ta tak
i for å komme seg opp. Det
trenger ikke en hel badetrapp –
men et skrått fast gelender å en
side av steintrappa hadde vært
fint. 

Dette hadde sikkert også vært
til glede for alle stive eldre
med dårlige hofter og knær. 

Byen syntes generelt å være
særts opptatt av at det skal
legges til rette for personer
med handikap. 
– Men brygga er glemt.

PPeerr BBiissttrruupp
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Stemningsfull historietime
Nåtid og fortid, fantasi og
virkelighet smelter sammen
i musikkteatret «Livet i
Sørfjorden», som spilles i
Moen båtbyggeri under tre-
båtfestivalen.

I den store hallen på Moen båt-
byggeri, mellom støvete planke-
hauger, verktøy og båter, fortelles
historien om trebåtbyggingen i
Risør-distriktet. Men her er det lite
som minner om tørre historietimer
på skolen. Lukten av treverk og
tjære, lyden av bølgeskvulp like
utenfor, svalene som flyr under
taket og nærheten til skuespillerne
skaper en sterk stemning som drar
en inn i fortellingen.

Tar av
Historien kommer fram litt etter
litt, gjennom bruddstykker fortalt
av en gjeng båtbyggere som er mer
interessert i å prate, synge og tulle
enn å gjøre det de egentlig skal.
Sjefen på byggeriet, Odd, spilles
troverdig av Einar Lindstøl, som
også er båtbygger i virkeligheten.
Han forsøker fortvilet å få arbeidet
i gang, men båtbyggerne Kjell,
Thomas og lærlingen Fredrik
kommer stadig på anekdoter, sagn
og morsomme historier om både
båtbyggeri og helt andre ting. Og
når den vitebegjærlige unge båt-
byggerdatteren Monika stiller
spørsmål om hvorfor båtbygging er
så viktig her i Risør, er de ikke til å
stoppe.
Hva som er sant og hva som er
skrøner er ikke alltid like klart, men
det er en spennende historie som
rulles opp, og innimellom blir gutta
selv så revet med at de tar full-
stendig av.

Gyrds gjenferd
Linjene trekkes fra dagens båt-
byggeri på Moen helt tilbake til
1200-tallet, da Gyrd Benteinssen
skal ha bygget den første båten her,
til minne om kongesønnen Knut,
som levde på 800-tallet. Hans mor,
Åse Haraldsdatter, er omtalt i

"Snorres Saga", som Kjell henter
fram under den lange lunsjpausen.
"Hun var den første av en lang
rekke mektige rederinner i Agder,"
leser Kjell. 
Det sies at Gyrd går igjen på Moen.
Og gjennom forestillingen er det
stadig tegn som tyder på det. 

Gripende
Men uhyggen går raskt over.
Humor, driv og varme er det som
preger forestillingen i tillegg til
fine musikalske innslag som spenn-
er fra muntre sjømannsanger til
unge Monikas gripende framføring
"Sommernatt ved fjorden" og "Så
skimrande var aldrig havet". Det
fleipes med Ted Hanischs "vikar-
byrå" og Märtha Louises engler, og
med skipbrudne, forfrosne spanske
sjømenn som varmes til live av
særdeles gjestfrie sørlandskvinner.

En antydning av en romanse mell-
om de to unge ligger som en fin
overtone gjennom forestillingen,
uten å ta fokus fra kjernen i stykket
– Risørs rike båtbyggerhistorie. 

Det er en god blanding av profe-
sjonelle og lokale krefter som står
bak "Livet i Sørfjorden.
Nasjonaltheatrets Sverre Anker
Ousdal har en gjesteopptreden i
den første forestillingen, og musik-
erne Trond Helge Baardsen og
Fredrik Johan Brock Jensen, samt
regissør Espen Kvernberg er også
profesjonelle i faget, mens resten
av staben på seks skuespillere, fire
dansere og fem sangere er samm-
ensatt av lokale talenter. 
Gjennom en innholdsrik time
leverer de en overbevisende og
medrivende forestilling.

CATHRINE H. SØHR

Både publikum og skuespillere lytter andektig når Monika, spilt av Thea Green Lundberg, synger Evert Taubes “Så skimrande var aldrig havet”. 

Er det Gyrds ånd som svever over vannet og tar bolig i danserne?

Beate Dørsdal delte ut løpesedler for den nye folkeaksjonen fredag. 

En folkeaksjon mot den
planlagte utbyggingen av
Flisvika er i ferd med å ta
form.

Onsdag kveld møttes representant-
er fra flere av Risørs velforeninger
og organisasjonen Allgrønn for å
diskutere sin bekymring over det
planlagte prosjektet i Flisvika. Der
ble de enige om å starte folkeak-
sjonen Respekt for Risør, som vil
engasjere seg i planene for både
Flisvika, Holmen og Buvika.
Allerede fredag var de på gata med
løpesedler.

Vil verne om Risør
– Vi må få stoppet dette prosjeket,
sier Beate Dørsdal, som ble valgt
som talsperson for aksjonen.
Hun presiserer at det er bra at noe

gjøres noe med Flisvika, det er
dimensjonene og utformingen de
reagerer på. Hun frykter at den
opprinnelige byen blir inneklemt
mellom i verste fall tre nye dra-
bantbyer, Flisvika, Holmen og
Buvika. 
Hun sier at tegningene som er vist
av Flisvika-planene ikke gir et reelt
inntrykk av hvor tett den nye
bydelen vil komme innpå den
gamle bebyggelsen. 

Ta hensyn 
Dørsdal understreker at de ikke
ønsker å kopiere den gamle
bebyggelsen, men å ta hensyn.
– Bygningene i Flisvika bør bli
mindre og færre enn det som er
foreslått. Kanskje kunne man også
få plass til noen badeplasser eller
en park? sier hun, men understrek-
er at aksjonsgruppa er helt i start-

gropen, og ikke har tatt stilling til
detaljer. 

Folket må styre
Sammen med de andre bak
Flisvika-initiativet er hun opptatt
av at politikere og befolkningen for
øvrig må ta styringen over beslut-
ningsprosessen, og ikke la grunnei-
ere og investorer få bestemme
byutviklingen i Risør ut ifra kort-
siktige egeninteresser. 

God respons
Dørsdal og de andre bak initiativet
har allerede fått masse respons. 
– Folk er veldig engasjerte og vil
gjerne hjelpe til. Noen har allerede
tilbudt seg å stå på stand, sier
Dørsdal, som håper de vil være på
plass med en stand i løpet av kort
tid. 

CATHRINE H. SØHR

Respekt for Risør




