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Den norske krona er blitt farlig sterk. Krona har styrket
seg jevnt og trutt i hele år, og de siste ukene har den
gjort et byks.Det er gode nyheter for de av oss som plan-
legger ferietur til utlandet, men dårlig nytt for de av
bedriftene våre som selger sine produkter utenlands.
Uroen i de internasjonale finansmarkedene fører til at
aktører forsøker å finne en mer trygg havn for sine
plasseringer. Noen investerer i gull. Mange har søkt til
Sveits, som dermed ble utsatt for store rystelser. Den
sveitsiske sentralbanken måtte gripe inn med støtte-
kjøp for å sikre en maksimalkurs på den sveitsiske valu-
taen. Stengningen av det sveitsiske markedet fikk
mange investorer til å sette sine øyne mot Norge.

Industrien er bekymret. Det blir betegnet som et
skrekkscenario dersom krona blir liggende på et så høyt
nivå i en lengre periode. Sam-
tidig kommer Statistisk sen-
tralbyrå med en fersk pro-
duksjonsindeks som viser
negativ trend for industrien.
Den høye kronekursen und-
erstreker hvor viktig det er at
politikerne holder igjen på
pengebruken. Statsbudsjett-
et for 2012 må bli stramt. Det
er avgjørende å holde fast på
handlingsregelen for olje-
pengebruk. Regelen sier at
det kan brukes rundt fire prosent av oljefondet i et
normalår. Samtidig er forutsetningen at politikerne
skal holde enda mer igjen i gode tider, for så å kunne gi
litt gass i dårlige tider.
Økt oljepengebruk hjalp Norge helskinnet gjennom
finanskrisen for et par år siden. Men nå er situasjonen
en annen. Derfor er det behov for å holde igjen. Vi kan
ikke bruke oljepenger til å kjøpe oss ut av industriens
problemer.

De mørke skyene internasjonalt legger også en demper
på den økonomiske oppgangen i Norge. Statistisk sen-
tralbyrå anslår at veksten vil bli vesentlig lavere enn ved
forrige konjunkturoppgang. Internasjonalt har man
dessverre få mekanismer for økonomisk samarbeid over
landegrensene. Det blir alles kamp mot alle.
Det er grunn til å minne om at mange industriarbeids-
plasser forsvant under den høye kronekursen i 2002 og
2003. Norsk industris konkurranseevne overfor utland-
et har blitt vesentlig svekket de siste årene. Svaret må
være ansvarlige og moderate lønnsoppgjør der industri-
en settes i førersetet. Offentlig sektor må vise mer måte-
hold enn det som har blitt utvist ved de siste lønnsopp-
gjørene.
Paradoksalt nok vil norske renter fortsatt være lave i
lang tid framover. Norge går godt økonomisk, så isolert
sett skulle Norges Bank ha satt opp styringsrenta. Men
Norge er ingen isolert øy og må skjele til det faktum at
USA og store deler av Europa går dårlig. Her gjelder det
å ha to tanker i hodet samtidig. En sterk krone er lite
verdt hvis man står uten jobb.

Den sterke krona

En sterk krone
er lite verdt
hvis man står
uten jobb.

Det ser ut som om Holmenut-
byggingen er i ”fritt fall”, og
tiden er derfor inne til besinnelse
og konstruktiv tenkning om
hvordan denne betydelige bydel-
en kan utvikles til det beste for
Risør.

Det er ingen grunn til å dvele
lenge ved tomteeiers forsøk så
langt på å utvikle Holmen. Man
burde nå forstå at kullsviertro på
store arkitektvisjoner i småskala
Risør ikke fører frem. Både for-
slaget fra Snøhetta og den senere
arkitektkonkurransen med sitt
vinnerutkast vitner om at
utbygger har iverksatt ambisiøse
prosesser uten å stille seg selv og
byen de grunnleggende
spørsmålene: Hva trenger Risør
og hva fortjener Risør? I denne
sammenheng kan man fastslå at
alle de andre besvarelsene på
arkitektkonkurransen for Holm-
en er like dårlige som det som nå
er vraket. Det burde nå være
åpent for å lete etter andre og
bedre løsninger enn det vi har
fått servert fra ”arkitekter med
for høyt ambisjonsnivå”.

Situasjonen på Holmen repre-
senterer imidlertid fremdeles et
høyt risikonivå for Risør. I Krag-
erø ble tomteområdet Skrubben
(gamle Naper trykkerier) solgt
inn til politikerne med en hygge-
lig plan som viste respekt for
Kragerøs særpreg,tegnet av arki-
tekt Niels Torp. Så ble prosjektet
solgt til en annen utbygger og
opp kom noen tarvelige blokker.
Byen hadde kun satt betingelser
om høyder og volum, ikke
utforming. Kan det samme skje i
Risør? Hva inneholder den
såkalte rammesøknaden i Risør?
Hvor strenge og forpliktende er
reguleringsbestemmelser og
bebyggelsesplan? Det blir viktig

å fastslå om gjeldende reguler-
ing vil tillate endringer som
bedre kan videreføre Risørs sær-
preg i den nye bebyggelsen, eller
om reguleringsplanen i verste
tilfelle kan gi et endelig resultat
blir enda verre enn planen som
nå er vraket.
Undertegnede har gjennom
årene hatt timelange samtaler
med representant for eierne av
Holmen der vi har drøftet stra-
tegi for utvikling av øya. Deres
eneste ønske har vært å gjøre noe
spektakulært ved hjelp av dykt-
ige arkitekter. Mitt forslag har
hele tiden vært å bygge på Risørs
estetiske grammatikk og varierte
funksjoner. Man bør lage en
byplan for Holmen med
utgangspunkt i Risørs særpreg,
som er variasjon over et trehus-
tema. En slik ny bydel kunne
slippe til mange aktører på hver
sin tomt. På den måten kunne
Risør-folk få anledning til invest-
ere å i egen by, og man ville legge
grunnlaget for variert bebygg-

else, god funksjonsblanding og
utvikling over tid.

Byens folkevalgte er opptatt av at
det skal skje noe i Risør. Hvor
lenge skal byen sitte med de to
gamle industriområdene Flis-
vika og Holmen og vente på at
overambisiøse utbyggere endelig
skal lykkes? Formatet på visjon-
ene har rett og slett for stort.
Strategien har vært alt eller intet
og hittil er det blitt intet.
Man bør i stedet satse på å trekke
inn mange aktører, slik at man
kommer i gang og en gradvis
utvikling som kan tilpasses
trender og økonomi i markedet.
Risør har mange dyktige
næringsdrivende og gründere
som gjerne vil i gang.Flest mulig
av dem bør få en mulighet til å
bidra til byutviklingen - i Flis-
vika, på Holmen og andre steder.
Da må man tenke mangfold og
realistiske faser. Kanskje man
kan åpne for selvbyggere og ikke
minst legge til rette for folk som
vil bo fast i Risør.

Byen bør ikke være redd for å
formulere sine prioriteringer og
ønsker både når det gjelder bruk
og utforming av viktige nye
bydeler som Flisvika og Holmen.
Kommunen må aktivt bruke
verktøyene de har til rådighet,
som reguleringsplan og reguler-
ingsbestemmelser. Å delegere
planleggingen til utbyggere
påfører lokalsamfunnet uforut-
sigbarhet. Utbyggerne selv taper
også på konfliktene som oppstår
når planene ikke er godt for-
ankret lokalt.
Er det noen sentrumsnær, ledig
tomt i Norge som bedre enn
Holmen i Risør kan forsterke
allerede udiskutable stedskvali-
teter? Dette er en unik mulighet
som ikke må skusles bort.

EErrlliinngg OOkkkkeennhhaauugg

I AAB sitt referat fra møte 2.9.om
planene på Buvikplatået kan en
lese at trafikken som er planlagt
til det nye boligområdet er plan-
lagt via Linddalsveien hvor det i
dag er miljøgate.
Det stemmer nok ikke at det er
en miljøgate, selv om mange
brukere skulle ønske at det var
det. Det som er rett, er at det i
dag er en sone med 3O KM fart,
fra Furumoveien til Storgata og
de områder du kjører inn i. Det

betyr at den gjelder også for
Linddalsveien, Konvallveien,
Krantoppen og gamle Kranvei-
en, selv om ett fåtall ser ut til å ha
fått det med seg, selv om de ferd-
es der daglig. Veien brukes i dag
av vel 100 husstander, med mer
enn en bil hver. Med den plan-
lagte utbygningen i Linddalen,
med 29 leiligheter, og arealana-
lysen for Buvika som kilde, vil
trafikken nesten dobles, på en
allerede utrygg vei. Når nå ett
nytt bystyre er valgt, håper vi at
det blir etablert en miljøgate, og

at konsekvensen med økt trafikk
setter en stopper for all bygging
på Buvikplatået.
La dette fortsatt være den perlen
vi ofte bruker. Vi setter stor pris
på det kommunen gjør ellers i
Urheia og Barbulia og syns enda
fler bør oppdage denne perlen.
Det er fin adkomst via Lind-
dalsveien, og enda bedre blir det
med en miljøgate.

TThhoorr AAllbbeerrtt AAnnddrreesseenn

Hva fortjener Risør?

Miljøgate i Linddalsveien?
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– Hvor lenge skal byen sitte med de
to gamle industriområdene Flisvika
og Holmen og vente på at over-
ambisiøse utbyggere endelig skal
lykkes, spør Erling Okkenhaug.
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Det handler om hvordan
publikum opplever
møtet med kommunen.
Det gjelder både servicen
man får , informasjonen
som gis og kunnskaps-
nivået hos dem publikum
møter.

Det er Forbrukerrådet som står
bak opplevelsen og det handler
ikke bare om en test. Forbruk-
errådet har nemlig rangert land-
ets kommuner etter gjennom-
snittet i fem store kommunetest-
er fra perioden 2005 - 2011.

Meget bra
Resultatert er meget bra for Risør
sin del. I Aust Agder er det Risør
som topper resultatlista! Testene
tar for seg service, informasjon
og kunnskapsnivå i publikums
møte med kommunen, med
formål å beskrive forbruker- eller

brukeropplevelser.

All klarhet
Nå er det ikke uvanlig med test-
er av de tjenestene det offentlige
leverer.Kanskje mest kjent er
skoletester, noe som også var et
tema under den ne valgkampen.

At Risør faktisk faktisk er fylk-
ets desidert beste fremgår med
all klarhet i det tallmaterialet
Forbrukerrådet nylig har sendt
ut.

Rådmann Odd E. Olsen i Risør
setter selvsagt stor pris påresul-
tatet av undersøkelsen.

– Dette er vanvittig
hyggelig.Ikke minst fordi all den
innsatsen som er lagt ned i
arbeidet med å skape kvalitet på
de tjenestene det her er snakk
om, viser seg å gi uttelling, sier
han.

Størst er ikke best
Den samme undersøkelsen viser
også at det ikke nødvendig vis er
i de største kommunene man får

best uttelling når man som for-
bruker kontakter kommunen for
\å få råd. Av de femten kommun-
ene i vårt fylke har Arendal bare
fått 41 poeng,mens Grimstad har
fått 49.
Det er et relativt stort sprang

derfra og til Risørs sluttsum som
ligger på 69 poeng. Faktisk er
det tre av kommunene i østre-
gionen som topper lista for Aust
Agder. Vegårshei kommer som
nr. 2 og Tvedestrand som nr. 3.
For Åml er imidlertid resultatet

ikke særlig flatterende. Kom-
munen er havnet helt i bunnen
av tabellen med fattige 27 poeng.
Steinar Ryvind

Odd E. Olsen er rådmann i kommunen som kommer best ut av en undersøk-
else Forbrukerrådet har gjennomført.

Kommunenmå bare
avvente utviklingen

Risør er best på kommunale brukeropplevelser

Det blir allikevel trær i
Kirkegaten. Dette er
resultatet av et møte i
teknisk hovedutvalg
for kort tid siden.

Som tidligere meldt present-
erte enhet for drift og tekn-
iske tjenester et forslag som
gikk ut på blomsterbed og
parkeringsplasser samt rela-
tivt høye fortauskanter lags
vestsiden av Kirkegata.
Denne endringen av gate-
bildet skulle skje i forbind-
else med at det foretas saner-
ing av endel ledninger samt
nedlegging av nye ledninger
og kabler.

Forslaget til hva som
skuøle e gjøres omfattet også
Prestegata foran kirken, og i
et møte i teknisk hovedutvalg
i begynnelsen av august for
endringene i Prestegata
akseptert av politikerne.

Forslaget til endringene i
Kirkegata falt imidlertid ikke
i god jord hos politikerne.
Heller ikke hos en av bebo-
erne i gata, Terje Pedersen.
Han hadde sendt et brev til
kommunen der han ba om at
det ble plantet trær. Han viste
også til behovet for bedre til-
pasning av fortauhøyden slik
at området ville bli tilgjenge-
lig for alle brukergrupper.

Dette brevet ble fulgt opp i
møtet teknisk hovedutvalg
hadde tidlig i august. Der tok
Harald Eriksen (H) initiativet
og hevdet blant annet at for-
slaget burde endres i tråd
med innholdet i brevet fra
Pedersen. Det ble derfor ved-
tatt å utsette behandlingen av
saken inntil det kunne utar-
beides et nytt forslag.

Nå er dette forslaget pre-
sentert politikerne og det er
vedtatt at det skal plantes to
trær foran gamle “middel-
skolen” samt at fortaukant-
ene blir lave.

Undersøkelsen
• Risør 69
Vegårshei 56
Tvedestrand 52
Lillesand 51
Grimstad 49
Gjerstad 49
Froland 47
Valle 46
Evje og Hornes 43
Birkenes 42
Bykle 42
Arendal 41
Iveland 41
Bygland 33
Åmli 27

Fylkesgj.snitt 46
Landsgj.snitt 50

FAKTA

Det blir trær
i Kirkegaten

–Dette er en dypt
beklagelig utvikling. Den
oppleves som særdeles
spesiell, ikke minst fordi
det er samme firmaet
som også har sendt inn
rammesøknaden. Jeg kan
ikke si å ha erfart en lign-
ende situasjon.

Det uttaler Risørs plansjef Svein-
ung Jørundland.Det han referer-
er til er selvsagt Holmenpro-
sjektet og meldingen om at den
lenge etterlengtede rammesøk-
naden, som i detalj skulle vise
hvordan utbyggingen av Holm-
en skulle gjennomføres, nå er
plassert på sidelinjen.

Nye arkitekter
Rett nok heter det bare at den er
stilt i bero, men det opplyses
samtidig fra utbyggersiden at
man er på jakt etter nye arkitekt-
er som kan avløse selskapet Kritt
arkitekter AS. Dette selskapet er
som kjent blitt kastet på dør av
utbyggerselskapet Solsiden 1 as.

–Hva gjør kommunen i den
situasjonen som nå er oppstått?

–Vi kan ikke gjøre noe. Det
som er situasjonen er at den
utbyggingsavtalen som skulle ha
vært undertegnet av utbygger-
firmaet og kommunen, kun er
godkjent av kommunen.
Utbyggerselskapet har ikke
signert avtalen, opplyser plan-
sjef.

Denne utbyggingsavtalen har
utbyggerselskapet tidligere opp-
lyst at man ville vente med å
undertegne inntil det forelå
omtrentlige tall for hva utbygg-

ingen av Buvikveien i Hasalen
skulle koste.

Være på plass
Disse tallene ble kjent for en
måneds tid siden, men fortsatt
har ikke utbyggingsselskapet
signert avtalen. Samtidig må
både utbyggingsavtalen og
rammesøknaden være på plass
før arbeidet med Holmenpro-

sjektet kan igangsettes.
– Har utbyggeren tidsfrister å

forholde seg til?
– Nei, som nevnt kan ikke vi

annet enn å avvente utviklingen,
opplyser plansjefen.

For øvrig er det mye som tyder
på at dersom ikke rammesøk-
naden snart foreligger og komm-
er til behandling, og dersom det
politisk gis spillerom for dette

etter valget, kan det være åpnet
for et nytt slag om selve reguler-
ingsplanen i bystyret. Rødt har i
alle fall signalisert dette og også
krefter i Arbeiderpartiet har pro-
blemer med å svelge de beting-
elsene Solsiden 1 tidligere har
fått i forbindelse med gjennom-
føringen av prosjektet.

Steinar Ryvind

Bildet er fra 2008 da det ble klart at arkitektfirmaet Kritts Oddvar Johansen sammen med landskapsarkitektfirmaet
Østengen & Bergo hadde vunnet prestisjekonkurransen om å få bygge ut Holmen. Etter å ha jobbet med prosjektet i
tre år er samarbeidet med Kritt avsluttet og prosjektet står på vent.




