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–Vi må hugge over den
gordiske knuten. Utbygg-
erens arkitekt har uttalt
at han er fanget i funkis-
fellen. Som en konsekv-
ens av dette bør utbygg-
eren ta initiativet til å for-
andre reguleringsplanen.

Det uttaler Knut Henning
Thygesen på vegne av Rødts
bystyregruppe.
Thygesen opplyser at gruppa nå
har skrevet et brev der Rødt vil
foreslå at dette tas opp som en
mulig løsning når kommunen
møter utbygger, riksantikvar og
fylkeskommunens miljøvern-
seksjon. Dette møtet finner som
kjentsted i dag .

–Reguleringsplanen ble ved-

tatt med stort flertall av det forr-
ige bystyret. Er ikke det vedtaket
godt nok?

–Det nye forslaget fra Bogen
bygger på en helt annen forstå-
else av det arkitektoniske
uttrykket og har vakt mye større
folkelig motstand og sterk krit-
ikk fra fagetatene i kommunen,
fylkeskommunen og Riksantik-
varen fordi det ikke er i sam-
klang med gamle Risør. Rødt
ønsker å løse utbygger fra kravet
om flate tak. Vi tror det er et for-
slag bystyret kan slutte seg til,
uttrykker Thygesen.

Infromasjonsmøtet
–Du uttaler at den gordiske
knuten bør hugges. Hva legger
du i dette?
–Det handler i utgangspunktet

om uttalelsen utbyggerens arki-
tekt, Petter Bogen, lot falle under
et informasjonsmøte om

H0lmen. På møtet hevdet han at
han var fanget av funkisfellen,
Underforstått, de flate takene
som preger Holmenbebyggelsen
skyldes reguleringsplanen. Den
ble som nevnt vedtatt av det forr-
ige bystyremøtet og er juridisk
bindende. Den eneste mulighet-
en for å gjøre om p̈å denne er at
utbyggeren selv tar et initiativ.

Thygesen sier videre at situa-
sjonen er spesiell på flere måter.
Han henviser i den forbindelse
til at Kritt arkitekter, som sto bak
reguleringsplanen ikke føler
ansvar i og med at utbyggeren
har engasjert nytt arkitektfirma,
mens det nye arkitektfirmaet
tydeligvis føler seg bundet av
reguleringsplanen Kritt sto bak.
–Samtidig kan dagens bystyre
unnskylde seg med at reguler-
ingsplanen er det forrige bystyr-
ets vedtak og politikerne her kan

unnskylde seg med at de sa ja til
en reguleringsplan som var laget
av Kritt, sier Thygesen.

Ingen påtar seg ansvar
– Du mener med andre ord at
ingen vil påta seg ansvar for at
Holmen skal bygges ut slik det
nå skjer og med flate tak?
–Det er riktig. Det hele forsterk-
es av at fagmyndighetene, som
også har uttalt seg sterkt kritisk
til Holmenplanen, er bundet av
den samme reguleringsplanen.
Dermed risikerer vi å få en arki-
tektur ingen eller svært få vil ha,
som skaper ingen entusiasme, og
der ingen tar det fulle ansvaret.
Risør er havnet i en fortvilet
situasjon! Holmen ligger midt i
Risør og arkitekturen og bruken
av Holmen betyr så mye for Risør
sentrum. Samtidig betyr Risør
mye som del av den nasjonale
kulturarven, sier Thygesen.

–Du oppforder utbyggerne om
å bidra til å finne en løsning.
Bystyret har også en rolle?
–Med bakgrunn i denne floken,
der reguleringsplanen legger
sterke bindinger for en videreut-
vikling av prosjektet, mener jeg
selvsagt vi også må gjøre vårt for
at den gordiske knuten, altså
reguleringsplanen kan hugges
over. Derfor håper jeg, og tror på
støtte i bystyret n̈år vi nå appell-
erer til utbyggerne om å endre
reguleringsplanens krav om flate
tak, og tillate saltak og pulttak.
Det vil åpne for en annen tenk-
ing og løsninger mer i samklang
med Risørs bebyggelse. På den
måten vil jo også Bogen arkitekt-
er stå fritt og ikke være fanget i
funkisfellen, avslutter Knut
Henning Thygesen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Dersom formannskapet
og senere bystyret sier ja
til endringer av utbygg-

ingsavtalen for Holmen,
vil denne antakeligvis få
utbyggernes underskrift.

Både formannskapet, som får
saken til behandling torsdag og
bystyret skal gi sitt syn til
kjenne.
I og med at det reviderte forslag-
et til utbyggingsavtale kun inne-
holder enkelte marginale korrig-
eringer skulle ventelig dette ikke
by på problemer.
Det håper man i det minste i
kommunen. Utbyggingsavtalen
for Holmen, regulerer som kjent
kommunens og utbyggernes for-

pliktelser i forbindelse med at
prosjektet realiseres.

Den opprinnelige avtalen ble
vedtatt i fjor, men utbyggerne
har ikke underskrevet avtalen.
Blant annet fordi man har, opp-
lyste utbyggerne den gang, ikke
villet gå inn på en avtale før man
hadde bedre kunnskap knyttet
til omkostningene ved utbedr-
ingen av Buvikveien.

I følge avtalen skal som kjent
denne deles slik at 60% av kost-

nadene skal bæres av utbyggerne
og 40% av kommunen.

I det reviderte forslaget til
tekst er ordet “uansett” fjernet i
forbindelse med denne utbygg-
ingen. Dette anser man i kom-
munen å ha minimal praktisk
betydning.

For øvrig har utbyggerne god-
kjent den korrigerte avtaletekst-
en.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Daniel Glaser, Kari Vibe og Knut Henning Thygesen samt Tine Bang tilhører Rødts bystyregruppe. Nå appellerer de til utbyggerne om å endre reguleringsplanen for Holmen.

Rødt ber utbyggerne om å
endre reguleringsplanen

Utbyggerne vil undertegne revidert avtale
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Fra høsten av håper dag-
lig leder for fiskemottak-
et, Yngvar Aanonsen, at
rekebestanden vil ta seg
opp. Men om de store
rekefangstene hører med
til sjeldenhetene nå, har
han allikevel besluttet seg
for å satse for fullt på
butikken.

Det gjør han vel vitende om at
Risør i månedene fremover vil
være en helt annen by.

–Erfaringsmessig vet jo vi i
Risør at aktiviteten tar seg opp i
sommermånedene. Dermed øker
også interessen for fersk mat fra
havet. Derfor har vi innført
normal åpningstid, forteller han.

75% av all omsetning
Som kjent har butikken på fiske-
mottaket bare vært åpen noen
timer hver dag i vinterhalvåret.

–Hvordan har erfaringene fra
denne reduserte åningstiden
vært?

–Det vi ser er at 75% av all
omsetning over disk om vinteren
foregår i helgene. Vi antar derfor
at det nok blir aktuelt å innføre
denne ordningen igjen neste
vinter. Nå regner vi imidlertid
med noe mer normal trafikk i
butikken. Vi åpner også uteserv-
eringen i disse dager og regner
med at mange har lyst til å nyte
forsommersol og de fristelsene vi
har på menyen vår, sier han.

Holmenbrua
Nå handler ikke fiskemottakets
eksistens bare om kundene som
finner veien over Holmenbrua.
Selve bærebjelken i virksomhet-
en er inntektene man har fra
mottaket av fisk og skalldyr og
videresalget av disse fangstene.

–Vi har en avtale med Lerøy og
Norgesgruppen om leveranser

og vi gjør vårt beste for å oppfylle
dette. Nå har det imidlertid vært
relativt stille på rekefronten
noen uker, sier Aanonsen og for-
teller at dette har en biologisk
forklaring.

–Det dreier seg om noen rela-
tivt svake årsklasser av reke som
dør i fireårsalderen etter å ha
ynglet. Nå viser undersøkelser at
denne yngelen har ført til ført til
at det mer småreke i Skagerrak
enn på mange år og dette er
fangster som vi har store for-

ventninger til, sier han. Han
legger til at disse rekene først vil
gå til produksjon før de blir store
nok til konsum.

Små fangster i 20112
Aanonsen kan også fortelle at
fangstene i 2011 ikke har vært så
små siden 2002. Dette har som
resultat at fjoråret ble et skikke-
lig minusår.

– I løpet av årets fire første
måneder har fangstene økt og vi
drever i tilnærmet balanse. Noe

som lover godt for resten av året,
sier han

–Det har vært mange oppslag i
mediene. VG kjørte en stor
artikkel og Fævennen har også
skrevet om dere. Merker du økt
interesse fra kundene i kjølvann-
et av dette?

Ferskvarekvaliteten
– Norsk Ukeblad kommer i løpet
av noen dager og skal også skrive
om oss, bare for å ha nevnt det,
sier den daglige lederen, –men

når det er nevnt; den interessen
som genereres av ulike artikler er
nok ikke målbar. Vi håper tvert
imot at folks interesse for den
ferskvarekvaliteten vi kan tilby i
seg selv vil være overbevisende
nok slik at de tar den lille eks-
traomveien det er å besøke oss på
Holmen, avslutter daglig leder,
Yngvar Aanonsen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Prince Charles ble i forr-
ige uke presentert for
Risør og trearkitektur.

Bakgrunnen var den internajon-
ale organisasjonen Intbaus
(International Network for
traditionalbuliding, architecture
and urbanism) møte i forbind-
else med organisasjonens 10 års
jubileum.

Hjemme hos Prince Charles
Det var prince Charles som
hadde invitert organisasjonen og
det hele fant sted i den britiske
tronarvingens hjem, Clarence
House, i London.
Audun Engh, som også har
markert seg i debatten rundt
flere utbyggingsprosjekter i
Risør, representerte Skandinavia
og han benyttet anledningen til
å fokusere på situasonen i Norge
og viktigheten av at man sikrer

de gamle byenes helhet når disse
byene utvikles.

–Jeg brukte Risør som eksemp-
el, selv om jeg ikke eksplisitt
nevnte Holmen, opplyser Engh
og tilføyer at Prince Charles
uttrykte stor interesse for situa-
sjonen.

Engh opplyser også at Prince
Charles utviste stor interesse for
hvordan man kan sikre trehus-
arkitekturen for fremtiden.

Risør, Røros og Bryggen
Engh sier også at Holmen-
illustrasjonen Chistoffer
Rådlund har laget, og som vi
nylig viste iAAB, vakte stor inter-
esse hos mange av deltakerne på
Intbau-møtet.

–Risør, Røros og Bryggen i
Bergen blir også tema på neste
møte i Intbau og Prince Charles
er invitert, opplyser Engh.

Audun Engh er i disse dager på
et større møte om byfornyelse i

Florida og han opplyser i den for-
bindelse at også her vil Risør bli
hovedtemaet under hans pre-
sentasjon.

Blir ikke hørt
–Bebyggelsen av typen Risør er
viktig å ta vare på.Den represent-
erer en type tradisjonsbasert
bebyggelse som blir høyt verd-
satt hos dem som bor der. Sam-
tidig ser vi at når utbyggingspro-
sjekter finner sted foregår det
ofte ved at lokalbefolkningens
syn på hvordan utyggingen skal
finne sted, ikke blir hørt.
Holmenutbyggingen er et
eksempel på hv0rdan man har
laget et prosjekt uten å snakke
med lokalbefolkningen, sier
Engh.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

En førnøyd daglig leder av Risør Fiskemottak, Yngvar Aanonsen, håper utviklingen hittil i år vil holde seg.

Christopher Rådlunds Holmen-illustrasjon ble vist frem under et møte med
Intbau-representanter hjemme hos Prince Charles.

Optimisme på fiskemottaket

Prince Charles opptatt av trearkitektur og Risør
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Kjære venner av Risør!
Vi vil skapenoenytt!

Fremtidsrettet stedsutvikling er et resultat av de beste erfaringene og
tradisjonene fra både fortid og samtid. Holmen forvalter vår historie, og er symbolet
på byens tilblivelse og vekst gjennommangfoldigmaritim virksomhet. Holmen bør

derfor utviklesmed støtte fra fortiden,menmed sterke fremtidskvaliteter.

Vi vil være stolte!
Risørmå utviklesmed både hodet oghjertet, med ballast fra kulturhistorien

ogmed et samfunnsregnskap somer lønnsomt for både vår egen
generasjon og de som følger etter oss. Damå vi beslutte langsomt.

Vi vil ha et yrende liv påHolmen!
Damådet ryddes plass til både fastboende og feriegjester, etmangfoldig

næringsliv og flotte fellesrom, slik politikerne har lovet oss.

Vi vil ha flere feriegjester!
Damå vi sørge for å skape noe sombåde byens borgere og demange gjestene våre

gjenkjenner som samklangmedden verneverdige trehusbyenRisør.

Vi ønsker dialog!
Stedsutvikling er politikernes og innbyggernes ansvar, derformå utbyggerne få

tilgang til all den kunnskap, kompetanse og engasjement som kan bidra til å løfte
utbyggingen til et høyere kvalitativt nivå, både kommersielt og kulturelt.

Det haster!
Omkun få dager skal bystyret behandle en søknad om igangsettelse
av utbyggingen påHolmen. Vedtaket ble utsatt noen uker på grunn av
krass kritikk fra våre vernemyndigheter, både i fylket og nasjonalt.

Om ikke politikernemakter å få gjennomslag for betydelige endringer av dagens
planer, i trådmed vernemyndighetenes klare oppfordringer,mener vi det ikke er annen

utvei enn å utvikle en ny, realistisk ogbærekraftig reguleringsplan.

PS:Vis din støtte ved
å undertegne dette
oppropet på vår
standpåTorvet i Risør,
førstkommende
torsdag fra kl.
14:00-18:00, og lørdag
fra kl. 11:00-15:00

Vi støtter oppropet: Willfred Helgesen, Jens Petter Nilssen,
Anne Lise Aasheim, Paul T. Solberg, Hilde Skoglund, Bibbi Schandy Kvernvik,
Ragnhild Johansen, Lauritz Maartman Paulsen, Audun Tømmerås,
Ruth Aanonsen Homme, Astrid Høst Gunvaldsen, Mona Rhein,
TomNordahl, Helge Værland, Christian Ellingsgård, Gro Øymyr,
Hans Ellef Høie, Arne Juell Myklebust, Åsta Hegdahl, m.fl.

Du kan også gi oss din støtte på facebook!

Vennlig hilsen noenVenner avRisør, et uavhengig, tverrpolitisk nettverk dannet av engasjerte enkeltpersoner somønsker at
Risør skal være et fyrtårn for stedsutvikling i Norge. Vi er ingenmedlemsorganisasjon,men oppfordrer alle som støtter oppropet
til å bidra økonomisk til denne annonsen og andre tiltak. Bankkonto: 4410.12.29057 v/Åsta Hegdahl. Bidrag kan også gis på vår

stand på Torget, eller kontakt vår talskvinneÅstaHegdahl, mob:91638648, epost:aastahegdahl@gmail.com

{OPPROP}




