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–Målet er å selge meg ned
slik at Backe Prosjekt, en
ny investor og meg selv
sitter med 1/3 av aksjene.

Det sier Arne Lindstøl. Den siste
måneden har Holmenprosjektet
nok en gang kommet i fokus. Til
tross for flere folkemøter i for-
kant av reguleringsplanvedtak-
et, et vedtak som klart setter
rammer for bebyggelsens plass-
ering og vitale mål og i tillegg
viser hvordan friarealene blir,
har diskusjonen fortsatt og da
gjerne med den arkitektoniske
løsningen som utgangspunkt.
Nylig ble det også reist tvil om
hvilke beløp som var betalt for
Holmen.

Vi sitter “det gule bygget” på
Holmen, i lokalene som i sin tid
rommet kontorpersonalet ved
Lindstøl Skip. Her ble de mest
linjelekre, bunkersgjerrige og
bølgeminimalistiske katamaran-
ene konstruert. Nå er det fortid.
Bare den ruvende gigantkrana
og industrihallen står tilbake
som symboler på Lindstøl Skips
glansdager.

Bartskjærholmen
Industritomta har gjennomgått
enorme endringer siden stedet
ble kalt “Bartskjærholmen”, et
bevis på at det en gang var en
“kirurg”, en såkalt feltskjærer,
som bodde der. Hvorvidt det er
en kirurg, pensjonert eller ei som
er blant dem som nå står på lista
over nye potensielle beboere på
stedet, skal være usagt. Akkurat
det vil de neste månedene vise,

når leilighetene legges ut for
salg.

Det ser Arne Lindstøl fram til.
De siste årene har bydd på
enorme bølgedaler. Fra driften
ved skipsbyggeriet måtte inn-
stilles, til nå, jula 2011. Underveis
har han opplevd passatseilas,
men også kontrari vinder, til
tider med storm i kastene.

Vanskelig tid
–Den siste tiden har vært vanske-
lig. Spesielt var det tungt å måtte
lese om påstandene knyttet til
kontraktene. Heldigvis viste det
seg at jeg hadde alle bilagene og
de har jeg nå levert til kommun-
en dersom noen ønsker å kon-
trollere disse, sier han.

Arne Lindstøl sier også at han
opplever det litt rart å bli mis-
tenkeliggjort og bli beskyldt for
å være uten tanke for byen og
dens fremtid.

Det koster penger
Under det åpne Holmenmøtet
Arbeiderpartiet arrangerte på
rådhuset for kort tid siden falt
det mange, til dels harde ord.Ved
siden av at det var fokus på kon-
traktene var det Holmens arki-
tektoniske løsninger som fikk
gjennomgå. Det var imidlertid få
utsagn der det fremgikk hvilke
alternative løsninger som ville
ha vært bedre.
Arne Lindstøl nevnte i den for-
bindelse selv prestisjeprosjektet
til engelske prins Charles, den
lille nykonstruerte byen Pound-
bury. På mange måter et idyllisk
lite bysamfunn, vil mange mene,
men det hevdes også at der har
man støtt på et problem i forhold
til bilens plass i lokalsamfunnet.

Akkurat den problematikken
er det lagt vekt på å unngå på
Holmen.
–Vi plasserer bilene i fjellet
under bebyggelsen med opp-
ganger direkte til boligene der
det lar seg gjøre, men det koster
penger. Liksom det koster peng-
er å lage brygger og gangveier,
badeplasser og grøntareal for all-
mennheten. Jeg håper Risørfolk
forstår at det å få tilgang til disse
offentlige arealene er et resultat
av boligsalget. Det er nemlig
kjøperne som i realiteten betaler
for at folk flest kan nyttiggjøre
seg friarealene på holmen når
disse står ferdig, sier han.

Gir ikke rett gevinst
Da jeg antyder at leilighetene
vitterlig må koste atskillig; sier
han:

– Det er det ingen tvil om. Pro-
sjektet er primært tenkt å skulle
trekke nye beboere til Risør, men
selvsagt også å skape nye mulig-
heter for de som allerede bor i
Risør til å kunne ta i bruk Holm-
en. Vi har heller ikke sett det
som en fordel for Risør at folk
selger boligene på Randvik-
platået for å flytte til Holmen.
Det gir ikke den rette gevinsten
for lokalsamfunnet.

Risørs muligheter
–Jeg er glad for at vi har hatt en
åpen og demokratisk beslut-
ningsprosess, og jeg ønsker å
være en eksponent for en positiv
utvikling i byen, noe dette pro-
sjektet har gitt meg mulighet til.
Han tilføyer at han har tenkt mye
over hvorvidt det å utvikle
området er riktig i forhold til vår
felles globale fremtid.

–Jeg føler det er en beslutning
som kan forsvares i forhold til
Risørs muligheter for fremtiden,
sier han.

Arne Lindstøl ønsker ikke å
snakke om sin egen private øko-
nomi og hvordan den er belastet
i kjølvannet av de mange pro-
sjektkostnadene som er påløpt
de senere årene.

Realiseremer kapital
–Alt jeg har gjort siden skips-
byggingen måtte innstilles har
gått inn i prosjektet her ute på
Holmen, forteller han, og tilføy-
er:
–Nå gikk det ikke lenger. jeg
måtte realisere mer kapital og for
å få det til må jeg redusere min
eierandel. Det er også ønskelig
for selskapet å få inn en seriøs
partner til for å styrke prosjektet.

Det siste halve året har Arne
Lindstøl blitt engasjert av sel-
skapet til å fronte hotelldelen.
Markedsundersøkelser og en
rekke møter med potensielle
investorer og drivere er gjenn-
omført.

– Så langt har det ikke gitt
resultater. Det nærmeste vi har
kommet er muligheter for drøft-
else av en managementavtale.
Vårt ønske er selvsagt at noen
skal kjøpe hotellet og drifte det,
sier han.

Katalysator for utviklingen
Han tilføyer at han gikk til opp-
gaven om å få på plass et hotell
med klare ambisjoner.

–Jeg så for meg at et hotell
kunne være en katalysator for
utviklingen av en del av det lok-
ale næringslivet.

Så langt har ikke Arne Lindstøl
fått signaler på at det vil skje.Det
planlagte hotellet er fortsatt bare
et fata morgana i horisonten

Skipsbyggeren, som han selv
fortrekker å bli benevnt, sier han
har fått noen aha-opplevelser i
forbindelse med jakten på en løs-
ning for hotellvirksomheten.
Risør har et stort uutnyttet
potensial innenfor reiselivs-
næringen gjennom en bedre
koordinering av alle de små og
mellomstore virksomhetene i
kommunen.

Risørs selvbilde
–Jeg våger påstanden om at selv-
bildet vårt her i Risør er i høyeste
laget. Mitt inntrykk er at mange
Risørborgere mener tilreisende
bør være glad for at de får lov til å
være her, sier han, vel vitende om
at han med den påstanden er på
grensen til å banne i kjerka. På
den annen side; tenker man etter
er han nok inne på noe, skips-
byggeren, og eiendomsutvikler-
en på Holmen.

For er det ikke engang slik at
Risørborgere faktisk har en noe
for optimistisk tro på byens og
kommunens fortreffelighet? At
vi nærmest stiller oss uforstå-
ende til at det ikke må etableres
køordning for de mange som
ønsker å oppleve Risør?

Om få måneder vil noe av svar-
et på det spørsmålet gi seg selv.
Da ser man hvor stor interessen
blir for å sikre seg bolig – eller
fritidsbolig –på Holmen.
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Arne Lindstøl håper han om få måneder får svaret på om det er intesse for å etablere seg på Holmen.

Får svaret om fåmåneder


