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–That must be relevant, sa
en  kanskje lettere ironisk
Prince Charles da Erling
Okkenhaug fotalte at han
egentlig var handelsreis-
ende i Hakke Hakkespett-
filmer!

Ja, du leste riktig. mr. Allgrønn,
mannen som har talt de store
utbyggerne midt i mot ved flere
anledninger, han har bakgrunn
som handelsreisende på 70-tall-
et!

Møtet med Prince Charles var
møtet mellom to likesinnede.
Som Erling Okkenhaug er HRH
Prince Charles også opptatt av
human økologi, av en utvikling
på menneskenes premisser.

– Mange tror jeg er engasjert av
arkitektur og byutvikling. Men

egentlig  er jeg ikke det. Dypest
sett handler dette nemlig om et
menneskesyn. Jeg er opptatt av at
byene tar vare på menneskene,
sier Erling Okkenhaug.

I den forbindelse tilføyer han:
–Flisvika blir et lite omsorgs-

fullt sted. Erling Okkenhaug sier
også at Risør  bør bli mer opptatt
av begrepet “new urbanism”. Det
rommer nettopp det menn-
eskeinkluderende omsorgssam-
funnet som byene må tilstrebe i
sin utvikling.

Dagens navn er  oppvokst i
Trondheim, nærmere bestemt
Møllenberg.

– Der var  mye som i Risør. Jeg
har det harmoniske bygnings-
miljøet i ryggmargen, kan du si.

Erling ble Oslogutt i 1959 og
hadde sitt første møte med Risør
som 11-åring. Da tok familien en
hytte ved Leivann i bruk.

– Jeg er blitt forelsket i Risør,
byen er den mest omsorgsfulle
jeg vet om. Og så er det noe med
Risørværemåten jeg setter så stor
pris på. Den stillferdige,høflige
og litt ydmyke holdningen.

Samtidig understreker Okken-
haug at i forbindelse med den
planlagte utbyggingen på Holm-
en mangler Risør en organisasjon
som ser det som sin oppgave å
være i forkant  når store prosjekt-
er planlegges.

– Noen må engasjere seg og se
på Risør som en helhet. Hvis man
sitter på gjerdet og venter på inn-
spill fra utbyggeren er man alle-
rede på defensiven, sier han.

For å  styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by og
stedsutvikling, ønsker Allgrønn
å arrangere kurs  mange steder i
Norge, deriblant Risør. Utgangs-
punktet er hvordan lokalsam-
funnene kan trekke lassene
sammen for å skape utvikling
basert på bærekraft, deltakelse og
stedets kvaliteter.

– Når det gjelder Holmen tror
jeg det beste som kunne skje der
er at det lages en plan som romm-
er de kvalitetene vi ønsker i en ny
bydel. Deretter får 10-12 arkitekt-
er i oppdrag å utvikle hver sin
lille teig basert på planen. Resul-
tatet tror jeg ville bli veldig bra.
sier Erling Okkenhaug.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Martin 2 år
Vi vil gratulere Martin Rotvik
Hagane med 2-årsdagen som var
den 3. april. Hilsen bestemor og
bestefar, tanter og onkler, Per
Magne, Thorleif, Karen, Malene og
Sander 

Atle 9 år
Atle Åsvik Hjellen, Tvedestrands-
gutten i Gjerstad, fyller 9 år 11. april.
”Besse” og oldermor gratulerer.

Halvor 2 år
Halvor Skåli fyller 2 år den 10. april. Vi
vil gjerne gratulere gutten vår med
dagen. Håper du får en fin dag med
mye fart og spenning.
Hilsen storesøster Marie, mamma og
pappa.

Denne go’gutten heter Thomas
Kirkholm Skauen. 19. april blir han 7
måneder.

Sol og måne
TToorrssddaagg 1100.. aapprriill
Sol opp Kl. 06.24
Sol ned Kl. 20.27
Måne opp Kl. 07.-16
Måned ned Kl. 02.49

Flo Kl. 08.46 og 21.04  
Fjære Kl. 01.47 og 14.24

FFrreeddaagg 1111.. aapprriill
Sol opp Kl. 06.21
Sol ned Kl. 20.29
Måne opp Kl. 08.19
Måne ned Kl. 03.59

Flo: Kl. 10.00 og 22.16
Fjære Kl. 02.50 og 15.28

55 år
Min kjære hjelpsomme sønn Kjell
Rasmussen, som fyller 55 år fre-
dag 11. april, gratuleres hjerteligst
med dagen. Vi er alle veldig glad i
deg. Håper du får en hyggelig
dag.
Hilsen fra mamma.
Hilser også fra Brit, Tommy,
Elias, Astrid, Roger og Marthe.

90 år

Knut Wikingsdal fyller 90 år  fre-
dag 11. april. Vi gratulerer den
spreke og livsglade onkelen vår
med dagen,og ser fram til en
koselig feiring .
En god klem til deg fra hele fam-
ilien.

Eldretreff i Gjerstad
Søndag 13. april inviterer
Gjerstad Lions Club til eldrefest i
matsalen på Gjerstadheimen. Der
blir det besøk av faste musikant-
er, allsang og sokneprest Hofsli
vil også være tilstede. Det blir
loddsalg og servering av god mat,
og det blir selvsagt anledning til
en god ”skroll”.
Trenger du transport, så er det
bare å ta kontakt med Olav Jacob
Aasbø.

Erling Okkenhaug er opptatt av at småsamfunnene beholder sine omsorgskvaliteter i sin videre utvikling.

– Risør er en omsorgsfull by
DAGENS NAVN

Erling Okkenhaug
Snart 57 år

Aktuell: Opptatt av at småbyene
beholder sine “omsoirgskvaliteter”.

GRATULERER! GO’GUTTEN

Hestespill populært
I Aust-Agder brukte innbyggerne
gjennomsnittlig 581 kroner hver på
hestespill, mens det i Vest-Agder ble
brukt 541 kroner per innbygger i fjor. I
Aust-Agder er det Grimstad  det spilles
mest på hest.
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