
AAB’s redaktør har åpenbart fått
det for seg, i avisas leder i dag 1.
desember, at de trykkferske
boligblokkene på Holmen favner
en “moderne og funksjonell tur-
istmaskin”. Dette er sludder. De
nye tegningene beskriver tvert i
mot fem udistinkte boligblokk-
ene som kun bidrar til å redusere
Risørs attraksjonskraft som
reiselivsdestinasjon og lite
annet.

Alternativet behøver forøvrig
heller ikke å være “småhus og
trange smau som på Tangen og
Kamperhaug” som redaktøren
synes å mene.

Argumentet om at det bare er
spill med tid å diskutere en ev.
kommunal forkjøpsrett “fordi
det ikke er noen kommunal opp-
gave å drive denslags utbygg-
ingsvirksomhet” henger heller
ikke på greip. Ikke minst burde
det aller først være interessant å
finne ut hvilken verdi kommun-
ens interesser på Holmen ev.
måtte ha om de ble realisert. Det
kunne f.eks. være en interessant
oppgave for lokalavisa å forsøke å
finne ut hvor det er blitt av til-
hørende dokumenter som skal
ha forsvunnet fra kommunens
arkiver. Noen av disse har takker
være Erling Okkenhaug og hans
I-Phonekamera, samt en privat-
person med dokumentkopier,
som forøvrig insisterte på ano-
nymitet, kommet til rette. Andre
viktige dokumenter i saken er
fremdeles “forsvunnet”. Er ikke
dette en utmerket anledning for
AAB å vise at lokalavisa ikke

skygger unna litt gravende jour-
nalistikk i en såpass viktig sak for
kommunen?

Hva som er en kommunal opp-
gave hva angår lokale byggesaker
er heldigvis fremdeles opp til
lokaldemokratiet og ikke AABs

redaktør. For å kort komme til-
bake til hans forståelse av hva
som innbefatter en funksjonell
turistmaskin, så vil jeg med dette
opplyse om at veldokumentert
erfaring viser at mindre “sea side
resorts” i verden, som har klart å
hevde seg i den sterkt konkurr-

ansedrevne reiselivsnæringen,
nettopp har hatt en sterk lokal-
politisk ledelse, som har tatt grep
og innlemmet denne typen pro-
sjekter i langstskuende byutvikl-
ingsplaner, masterplaner for
reiselivet og denslags.
En annen ting som redaktøren

åpenbart ikke har fått med seg er
at den sk. “friske nye kapitalen”
han beskriver på ingen måte
representerer Risørs interesser
som lokalsamfunn, og at pro-
sjektet slik det nå fremstår ikke
er i henhold til den foreliggende
utbyggingsavtalen med Risør
kommune. Det vi ser i dag er et
komplett nytt prosjekt der arki-
tekten forlengst er ute av bildet
og majoritetseieren og ildsjelen
Arne Lindstøl etter sigende også
er på vei ut.

Anbefaler for øvrig redaktøren å
lese en god bok om steds- og
destinasjonsutvikling før han
turer av gårde igjen.

Hva angår vår nye ordfører Per
Kristian Lunden, hvis skuldre
fort kan bli svært tynget av
bestemmelsen om hvilken side
ballen skal lande på i denne for
byen svært viktige sak, så har han
i flere år, inntil ganske nylig,
jobbet som informasjonsmedar-
beider (selger?) for utbygger,
Backe Prosjekt AS. Han ba for-
mannskapet vurdere egen habili-
tet. Med en master i massekom-
munikasjon burde han nok være
i utmerket stand til selv å gi en
faglig kvalifisert vurdering, hva
angår dette spørsmålet. Kanskje
ville han da, med et lite skjevt
blikk, f.eks. på ett av sine forbild-
er, gode gamle Jürgen Habermas,
kommet til den klare konklusjon
at han erklærer seg innhabil i
denne saken.
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God byutvikling krever gode
demokratiske prosesser. Hvorfor
skal Risør underkaste seg tilfeld-
ig og dårlig begrunnet byplan-
legging?
Hvorfor har vi det så travelt med
å bygge feriehus i blokker på
Holmen?

Representanter for det siste arki-
tektfirmaet har knapt nok vært
innom byen i sin prosess.
Da Holmen ble overdratt til
Lindstøl gikk det også raskt for
seg, og betingelsene var gode for
kjøper.Aktørene i 1989 syntes vel
prisen var underordnet fordi de
mente å ha moral og gode motiv-
er som å redde videreføring av
virksomheten til Lindstøl Båt-
byggeri. Viktig næring og viktige
arbeidsplasser for Risør. Kom-
munen ble sikret gjenkjøpsrett.
Hastverket i dag har ikke en til-
nærmet god forklaring og moral.
Vi gir fra oss hele initiativet og
medbestemmelsesmulighetene
til folk med liten eller ingen til-
hørighet til Risør. Deres øko-
nomiske motiver handler ikke
om Risør.

Mange tier
Mange betimelige spørsmål er
reist etter at debatten kom i gang
igjen med Helge Værlands enga-

sjement. De friske nye repre-
sentantene i Arbeiderpartiet tier.
Ordføreren tier. Representanter
fra Høyre og Venstre (siste For-
mannskapsmøte) sier høyt og
tydelig at prosessen ikke går fort
nok. Koalisjonen fikk i forrige
periode presset gjennom en
reguleringsplan med vide full-
makter til utbyggerne. Endring-
ene i de nye planene får dermed

ingen konsekvenser i form av nye
runder om byggestil, nærings-
virksomhet og funksjoner. Å
reise kritikk og stille krav er ikke
aktuelt. Debattklima for byut-
vikling generelt og Holmen
spesielt, er dårlig. Jeg misunner
ikke de nyvalgte Kommunestyre-
representantene. De har en
skjebnetung sak på bordet om
noen dager når de skal avklare

viktige juridiske spørsmål angå-
ende kommunens råderett over
den betydelige eiendommen
midt i byens siktlinjer. Nettopp
nå trenger de og vi en ordfører
som er opptatt av livlig debatt,
og å sikre byen de rettigheter
som kan sikres. I stedet velger Per
Lunden å vise til tidligere uttal-
elser og sier at han ikke vil ha
utmattende runder. For å roe ned

ytterligere sier han at han skal
holde god dialog med utbygg-
erne underveis. Troen på pro-
sjektet og kritikkløsheten er
påtagende.

Etmoralsk og
demokratisk problem
I formannskapet ble det stemt
over Per Lundens habilitet i
saken på grunn av hans tidligere
oppdrag som informasjonsråd-
giver i Backe Prosjekt AS. Jeg
mener at ordføreren, som tone-
angivende i en så viktig prosess
for byen, har et moralsk og
demokratisk problem. Han bør
ta sin habilitet alvorlig, gi bedre
tid i behandlingen og slippe
fram innspill og ressurser. Jeg
gjentar viktige spørsmål som det
haster med å få svar på og retter
dem også til de andre repre-
sentantene i Arbeiderpartiet: Vil
dere utsette avgjørelsen om for-
kjøpsrett, bringe saken opp på
nasjonalt nivå, søke assistanse
hos Riksantikvaren og seriøst
undersøke Helge Værland sitt
forslag om å spleise med Jens?
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– Redaktøren hevder at Holmen favner en “moderne og funksjonell turistmaskin”. Det er bare sludder, hevder
Christiabn Ellingsgård i dette innlegget.

Ordfører Per Lunden (nummer to fra venstre) har et moralsk og demokratisk problem, mener Åsta Hegdahl.

God dagmann kosteskaft

Prosessen i Holmen-utbyggingen
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