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Antall solgte leiligheter
på Holmen ligger fortsatt
på 12 og dette tallet har
ligget uforandret de siste
tre - fire ukene.

Det opplyser Jon Olav Halgunset
i Eiendomsmegler1 AS.

Flere kunder
– Nå har leilighetene ligget ute
for salg i hele sommer og fortsatt
er bare 40% av første byggetrinn
solgt. Hadde du regnet med noe
større interesse for leilighetene ?

–Ting tar ofte litt tid. Vi har
flere kunder vi jobber med og
erfaringsmessig vet vi at salget
ofte går i rykk og napp, sier
Halgunset.

Tidligere er det blitt opplyst av
eierne at startsignal for bygging-
en vil bli gitt når 60% av bygge-
trinn 1 og 2 er solgt. Foreløpig er
bare byggetrinn 1 lagt ut for salg.
Dette omfatter totalt 32 leilighet-
er og så langt er det altså bare
skrevet salgskontrakter på 12 av
disse leilighetene.

Kort tid
–Når legges de 22 leilighetene i
byggetrinn 2 ut for salg?

– Dette vil bli vurdert i løpet av
kort tid.

–Er det grunn til å tro at all
omtalen som er blitt prosjektet
til del, en del av denne med nega-
tive fortegn, har hatt betydning
for kjøpsinteressen?

–Jeg tror ikke det. Folk skjønn-
er at det gjerne er kritikerne som
får mye omtale. Selv har jeg fått
mange positive tilbakemelding-
er om prosjektet, sier Jon Olav
Halgunset.

Absorbere informasjonen
Han tilføyer at det er viktig å
være klar over at investeringer
som dette ofte krever tid hos
kjøperne.

–Kjøperen har ofte behov for å
absorbere informasjonen som
gis, dermed kan vurderingsfasen
ofte bli lang. Vi skal heller ikke

glemme at det har vært ferietid
og at først når interessentene er
kommet hjem vil man få tid til å
sette seg ned for nærmere å vurd-
ere prosjektet, sier eien-
domsmegleren.

–Har det vært interesse for lei-
lighetene på de mange visning-
ene som er avholdt?

–Så absolutt. Jeg var selv til-

stede under visningene som ble
gjennomført i løpet av trebåt-
festivalen og det var i alle fall 10 -
15 personer som deltok, sier
Halgunset.

Det er tidligere opplyst at salg-
et av leiligheter skal pågå fram til
årsskiftet.
Steinar Ryvind

steinar.ryvind@austagderblad.no

Hedvigsholmen i Mar-
strand, hørt om den?

Nylig ble det lagt et brev i vår
postkasse inneholdende en
helsides annonse fra Gøteborgs-
posten. Av annonsen fremgikk
det at et tidligere skipsverft på
Hedvigsholmen nå var erstattet

av boliger. Ikke hvilke som helst
boliger, men 21/2 etasjes trehus
med saltak.

I brevet heter det for øvrig at
hensikten ikke er å komme med
et innlegg i Holmendebatten,

men at man må være enig i at lik-
heten finnes.

Opprinnelig var Hedvigs-
holmen en frittliggende holme
befestet med et kanonbatteri.
Etter hvert ble holmen landfast,
og det tidligere forsvarsverket
ble utviklet til industriformål i
form av et skipsverft.

På 1990-tallet begynte plan-
leggingen av det som skulle føre
til at Hedvigsholmen endret kar-
akter. Verftet ble revet og
erstattet av 2 1/2 etasjes bolighus
med svaltak. Den nye bebyggels-
en ble organisert i kvartaler
avgrenset av gater, torv og plass-
er, og representerer en videreut-
vikling av Marstrands tradisjon-
elle trearkitektur. De indre
gårdsrommene er organisert
som en kombinasjon av fellesare-
aler og private hageflekker.

Vi tilføyer at Marstrand er en
del av Kungälv kommune, kom-
munen som inntil for få år siden
var Risørs vennskapskommune.

Steinar Ryvind

Slik framstår bebyggelsen på Hedvigholmen, der det opprinnelig var en
befestning og som senere ble skipsverft.

Laber interesse for
Holmen-leiligheter

–Manmå være enig i at likheten finnes

I høst vil tilgjengeligheten i
vestre Breibukt bli betrakte-
lig bedre.
Kommunen planlegger nå

bygging av en gangbane fra
den eksisterende brygga i
bukta. Denne brygga skal få
nytt dekke og i tillegg utvides
med cirka 25 kvadratmeter.

Gangbanen blir cirka 150
meter lang og får en bredde
på to meter. Gangbanen skal
knytte sammen brygga og det
store strandområdet lenger
inne i bukta Gangbanen skal
tilpasses terrenget og det er
tenkt å avslutte gangbanen
med en platting ut mot jord-
et.

Her kan rullestoler og
barnevogner plasseres. I til-
legg skal det også lages en
utedo som skal bli universelt
tilgjengelig.

Salget
• I begnnelsen av juni gikk til-
budet om kjøp av leiligheter
ut til de 400 som tidligere har
meldt sin interesse for kjøp av
leilighet på Risørholmen.

• Nå, midt i august, er bare 12 av
de 32 leilighetene i første
byggetrinn solgt. Totalt
omfatter de to byggetrinnene
54 leiligheter. 60% av disse
må være solgt før byggingen
starter.
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Arendal, Stoa Maskin
Tlf. 37 00 53 60
Risør Trevare,
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Eieren av industribygget i
Bosvika, Wethe Holtskog
Frostad Industrier på
Bekkestua er nå bedt om å
fremskaffe dokumentasjon
på at krav knyttet blant annet
til brannslukking er oppfylt.
Disse kravene gjelder leilig-
heten som er innredet og som
det ikke foreligger brukstil-
latelse for.

Det var under befaring i
bygget i sommer det kom
fram at flere av rommene er
benyttet til overnatting. Fra
tidligere er det søkt om og
gitt tillatelse for at en leilig-
het kunne innredes. Dette
under forutsetning at de
branntekniske kravene var
innfridd.

Flere rom
benyttet til
overnatting

Gangbanen skal anlegges på den
vestre siden av Breibukt.

Lager gang-
bane i Breibukt

Fristende presentasjoner av Risørholmens eksempler på interiør og eksteriør
har ikke lyktes i å skape den store etterspørselen.



Allgrønnnestoren, plans-
mieentusiasten og
Holmenskeptikeren Erl-
ing Okkenhaug har ikke
gått i hi selv om et
bystyreflertall klart sa ja
til å bebygge Holmen i
tråd med ønskene fra
utbyggerne. Nå skal han
samle all dokumentasjon
som er mulig om Holmen-
saken og ber i den for-
bindelse om hjelp fra
publikum.

–Dette handler om viktigheten
av å få en forståelse av historien
bak det ulykksalige vedtaket om
å bebygge fantastisk bevarte
Risørs mest sentrale tomt med
banal drabantbyarkitektur.

Det uttaler Erling Okkenhaug.
Han har vært på barrikadene i
forsøket på å stoppe Holmenpro-
sjektet i sin nåværende form i
flere år.

For viktig
–Jeg akter ikke å gi meg, sier han.
Denne saken er for viktig til bare
å legge til side selv om politik-
erne i bystyret har sagt ja til
utbygging.

I følge Okkenhaug er det vikt-
ig å se hele prosessen i en samm-
enheng fra starten av. Derfor

mener han det er nødvendig å
lage en database bestående av
oppslag fra pressen og annen
informasjon. Nettstedet finnes
allerede og er gitt den betegn-
ende adressen
www.idealisme.no

–Derfor går jeg nå ut med en
oppfordring til publikum, som
har fulgt med på utviklingen i
denne saken:

–Dersom dere sitter med
materiale som kan bidra til å
belyse utviklingen håper jeg å bli
kjent med dette slik at denne
informasjonen kan presenteres
på nettstedet.

På spørsmål om hva som er
bakgrunnen for dette initiativet,
svarer Okkenhaug:

Samfunnsforskere
–Allgrønn samler ofte materiale
fra sine aksjoner på denne
måten. Vår database over pro-
sessen for utbyggingen av Oslo
havn på 90-tallet er senere brukt
i en doktorgradsavhandling. Når
det gjelder Holmenprosjektet er
det aldri tidligere foretatt en så
omfattende dokumentasjon i
forhold til en lokal stedsutvikl-
iogsprosess. Vi vil nå tilby dette
stoffet til forskere i samfunns-
planlegging på nasjonalt nivå,
sier Okkenhaug.

Det er for øvrig ikke bare
dokumentasjon knyttet til
Holmenprosjektet som Okken-
haug er engasjert av. Han har
også en sentral rolle i en doku-

mentarfilm som blant annet tar
utgangspunkt i Risør og
Holmenutbyggingen.

Systemsvikt
–Samtidig er det viktig å være
klar over at selv om denne saken
gjelder Risørs misbruk av et i
utgangspunktet dårlig lovverk
hander den også om at det fore-
ligger en systemsvikt i samfunn-
et. Kanskje kan denne doku-

mentasjonen bidra til å sette
fokus på dette slik at ting kan
rettes opp, sier Okkenhaug som
samtidig tillater seg å bli en
smule personlig:

Ikke fem øre
–Jeg får til stadighet høre at jeg
stå̈̈r i ledtog med solide økonom-
iske krefter. Derfor er det viktig
for meg å presisere at jeg ikke har
mottatt 5 øre i støtte for det

arbeidet jeg har utført og utfører
i forhold til Holmenprosjektet!,
vslutter Okkenhaug.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

I et brev til Riksantikvar-
en presenterer Risør Rødt
nå flere punkter som par-
tiet mener kan styrke
Riksantikvarens arbeid
med kultur-
minnevernsaker.

–Innspillet må sees på som et
selvstendig ønske om å bidra
med det vi mener er viktige erfar-
inger, men også sees på som del
av den debatten som har gått om
Riksantikvaren i media, bl.a. Aft-
enposten og AAB, sier Knut
Henning Thygesen.

Det første av de punktene
Risør Rødt omtaler og som parti-
et mener er nødvendig for å
skape en bedre dynamikk i
arbeidet med kulturminnesaker,
går direkte inn på det Riksantik-
var Jørn Holme selv har uttalt.
Blant annet at Riksantikvaren
ikke ble kontaktet i forbindelse
med reguleringsplanen for
Holmenutbyggingen.

–Det må bli automatikk i at
alle tiltak som berører vesentlige
nasjonale kulturminner blir rap-
portert, sierThygesen som tilføy-
er at dette ikke bare handler om
fra kommune til fylkesnivå, men

også fra fylkesnivå til Riksantik-
varens kontor.

Etter Rødts skjønn vil nettopp
en slik automatikk i rapporter-
ingen føre til styrking av fag-
miljøet på fylkesnivå samtidig
som Riksantikvaren blir bedre
kjent med hva som skjer rundt i
landet.

Rødt ser det også som viktig at
rapporteringen finner sted mye
tidligere i prosessen enn det man
har erfart i Holmensaken.

–Erfaringsmessig er det van-
skelig å påvirke et tiltak jo leng-
ere ut i prosessen en kommer.
Ikke minst på grunn av de øko-
nomiske bindingene prosjektet
medfører.

Samtidig mener partiet at det
må være større grad av fleksi-
bilitet i prosessen og at man må
unngå å sementere løsninger på
et for tidlig stadium. I følge par-
tiet er arkitektkonkurransen
som ble gjennomført for Holmen
et tiltak som for Holmens del
medvirket til at prosessen rundt
prosjektet ble “sementert”.

En annen lærdom av Holmen-
prosjektet, som Rødt peker på, er
viktigheten av å inkludere ikke
bare selve kulturmiljøet, men
kulturminnets nære omgivelser
når det etableres kontakt med
Riksantikvaren.

–Kulturminner må sees i
sammenheng med omgivelsene.
Dette må gjelde for fredede mil-

jøer, men også for miljøer som er
vernet etter bygningslovens
verneparagraf, slik som gamle

Risør.Vi mener Holmen i høyeste
grad inngår i en slik sikringssone
og burde vært behandlet med
samme omtanke og etter samme
krav som området innenfor
vernegrensen, sier Thygesen.

De to siste punktene partiet
skisserer i brevet til Riksantik-
varen går på ressurser.Risør Rødt
mener det må avsettes ressurser
til en grundig dialog med fylket i
saker som angå¨¨r kulturminner
og at departementet sikrer at
Riksantikvaren får ressursene.

I tillegg uttaler Thygesen:
–Ressurser i lokalsamfunnet

som forsvarer kulturminner, og
som har et kritisk blikk på tiltak-
ene, må sees på som verdifulle.

Han tilføyer at disse bør bli
ansett som likeverdige i forhold
til den innflytelse som formidles
gjennom kommunens admin-
istrative og politiske vedtak.

–Det betyr en aksept for å lytte
til også dissidentenes syn på lok-
alpolitikken i slike saker. Dette
mindretallet kan ha stor støtte ,
selv om denne støtten av ulike
årsaker er mer eller mindre uttalt
blant innbyggerne, avslutter
Knut Henning Thygesen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Arkitekt Petter Bogen (tv.) presenterer Holmenmodellen for Erling Okkenhaug fra Allgrønn under et møte på rådhuset.

I kjøl vannet av erfaringene med Holnmensaken har Risør Rødt, her ved Knut
H. Thygesen, skrevet brev til Riksantikvaren.

Nå vil han samle all doku-
mentasjon omHolmensaken

Risør Rødt med råd til Riksantikvaren
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