
En utnyttelse av fjerde etasje til leiligheter på Holmen er
av vesentlig betydning for Holmen-prosjektet. Det ble
sterkt presisert av utbyggerne under møtet med parti-
lederne tirsdag. Ellers bekrefter politikerne at det kom
lite eller ingenting nytt fram på det som blir betegnet
som et rent informasjonsmøte. Ordfører Per Kr. Lunden
sier at han mener det er nok med en enkel planendring,
og en rask saksbehandling.
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Frykter nærings-
fondet legges ned

Ordfører i Gjerstad, Kjell Trygve Grunnsvoll, er bekymret for det regionale næringsfondets framtid. Den bekymringen deler kultur- og næringsrådgiver Rolf Pihlstrøm
(tv).

For Gjerstad kommune er det regionale næringsfondet
gull verdt. I fjor utløste fondet åtte arbeidsplasser i kom-
munen, men nå frykter ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll
at fondet kan forsvinne. Kort og godt fordi man i Tvede-

strand har sagt nei til å gå inn med egenandel.
– Holdningen i Tvedestrand til næringsfondet er
bekymringsfull, sier Gjerstad-ordføreren.

Side 11

Utbyggerne kjemper
for en fjerde etasje

Alfred på cd
Professor Einar Steen Nøkle-
berg, som er en svært kjent
klaverutøver, spilte sist høst
inn en cd, og her finner man
også et utvalg av Alfred
Gammelsæters klaverkom-
posisjoner.
– Miksturen av Grieg og
Gammelsæter er en fruktbar
konstellasjon, skriver vår
anmelder, Oddvar Hummel-
voll. (Foto: Ståle Nilsen)

Side 3

På skitur med
voksne gutter
Treningsgjengen til Inge Hal-
vorsen samles tirsdag og tors-
dag for løpetur, men de tar
også en tur på rulleski og
sykkel. Dessuten drar gjengen
på en lang skitur, som i år
gikk fra Gautefall til Gjerstad.

Side 8 og 9

30 år med Ten-in
I år feirer den kristne ung-
domsklubben på Søndeled 30-
årsjubileum. Ungdomsprest
Robert Knutsen forsikrer at
dette ikke vil gå ubemerket
hen. Blandt annet skal det
arrangeres jubileumsfest.

Side 16
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Det å kunne bruke fjerde
etasje til leiligheter er av
vesentlig betydning for
gjennomføring av
Holmenprosjektet.

Dette kom frem under møtet
som utbyggeren hadde invitert
til tirsdag ettermiddag. Fra
utbyggerens side ble det mobil-
isert med både prosjektleder,
arkitekter samt styret i Solsiden
1. I tillegg til at partilederne
stilte, deltok også rådmann,
plansjef og enhetsleder for
byggesak fra kommunens
administrasjon.
Etter det vi erfarer var utbygger-
en svært klar på at det å bruke en
fjerde etasje til leiligheter var
viktig. Uttrykk som “helt
sentralt” og “av vesentlig betyd-
ning” skal ha blitt brukt fra
utbyggerens side.

Samtidig kan ordfører Per
Lunden fortelle at utbyggerne
virker veldig engasjerte og
optimistiske.

–Presenterte utbyggerne noe
nytt i forhold til den informa-
sjonen som tidligere er gitt?

–Nei, det kom ikke noe nytt i
forhold til det som allerede er
kjent. Slik jeg ser møtet var det
egentlig ingenting som talte for
at det ble lukket.
–Ble det diskusjon rundt
informasjonen?

–Nei, det var ingen saksbe-
handling og ingen vedtak. Det
var kun utbyggeren som inform-
erte og kommentarer fra polit-
isk side. Administrasjonen for-
holdt seg også helt taus.
–Hvordan stiller du deg til ønsk-
et fra utbyggeren om å gi dis-
pensasjon fra reguleringsplanen
slik at rammesøknaden kan
komme til behandling så fort
som mulig?
–Etter min mening er dispensa-
sjon uaktuelt. Jeg mener imidler-
tid det er tilstrekkelig med en
enkel planendring og ikke en full
gjennomgang av planen.Dette er
også klart signalisert fra region-

ale myndigheter i Planforum i
Aust-Agder. Vel og merke etter
en begrenset gjennomgang av
planen. Når det gjelder saksbe-
handlingen ønsker jeg at den
skal kunne gjennomføres så
raskt som mulig, men vi er som
kjent avhengig av å vente på de
regionale myndigheters vurder-
ing, uttaler ordfører Per Kr.
Lunden.
Han sier også at han er imot å
bruke fjerdeetasjen til bolig med
mindre en planjuridisk avklar-
ing tilsier at dette er i samsvar
med reguleringsplanen. Videre
står han fast ved at hotelltomta
ikke kan brukes til boliger og at
utbygger må finne andre formål
for dette området som kan gi
næringsvekst for kommunen.
Steinar Ryvind

–Det som er vår intensjon
er å finne en løsning i
samarbeid med fylket.

Det uttaler landskapsarkitekt
Johan Østengen. Han arbeider
med utviklingen av et nytt hytte-
felt på eiendommen tilhørende
Harald Eriksen ved Sandnes-
fjorden.
Etter en kulturhistorisk registr-
ering på feltene kalt Kallarberget
og Åsvika er det blitt påvist åtte
kulturminner, antakeligvis fra
yngre steinalder. Disse utløser
automatisk fredning.

Det er også tidligere registrert
funn som tyder på langvarig
bruk av området. En steinøks er
funnet ved Kallarberget.
Det er funn av bearbeidet flint,
bergkrystall og kvarts som gjør

at arkeologene kan konkludere
med at her har det vært menn-
eskelig aktivitet for fem til syv
tusen år siden.

På spørsmål om funnene får
konsekvenser for utviklingen av
hytteprosjektet, uttaler land-
skapsarkitekten at grunneieren
er svært løsningsorientert og at
han regner det som sikkert at
man skal lykkes med å finne en
løsning både fylkesmyndighet-
ene og prosjektet kan leve med.

Sikringssone
Sett fra grunneierens stand-
punkt representerer funnene
noe mer komplisert tilrettelegg-
ing av området. Fra ytterkanten
av funnområdet skal det nemlig
reguleres minimum en fem met-
ers sikringssone, kalt hensyns-
sone.

I forbindelse med utviklingen

av hyttefeltet kan dette få kon-
sekvenser for fremføringen av
vei.

Landskapsarkitekt Østengen
sier i den forbindelse at man kan
enten prøve å finne en løsning
slik at veinalegget styres unna

funnstedene eller man kan gå til
det skritt å foreta en fullstendig
arkeologisk utgraving. Dermed
kan man avkrefte - eller bekre-
efte at funnstedet har større ark-
eologisk betydning.

Av de åtte funnstedene som er

gjort, viser det seg at hele 7 av
dem ligger på tidligere dyrket
mark og at de derfor er skadet av
jordbruksaktivitet. I tillegg er
det kjørespor og veier som har
ført til skader på funnstedene .

Steinbrukende tid
I rapporten heter det at de åtte
aktivitetsområdene, som ligger i
to klynger, vil øke kunnskapen
betraktelig om steinbrukende
tid i Risør-området. Spesielt da
det er flere funn som kan gi en
nærmere datering. Aktivitets-
områdene ligger også på eldre
strandterrasser, og ved en dater-
ing av materiale kan dette være
en viktig brikke for å få oversikt
over landhevingen etter siste
store istid i området.

Steinar Ryvind
steuinar.ryvind@austagderblad.no

Ordfører Per Kr. Lunden håper man snart kan ta rammesøknaden for Holmenprosjektet opp til politisk behandling.

–Vi finner en løsning i samarbeid med fylket, sier landskapsarkitekt Østengen.

4. etasjen er svært viktig

Steinalderfunn skaper problemer i hyttefelt

–Dersomman ser på
rammesøknaden i forhold
til reguleringsplanen,
mener jeg det er til-
strekkelig med dispensa-
sjon.

Det sier Høyres Viggo Larsen.
Han understreker at dette gjeld-
er i forhold til reguleringsplan-
en, ikke i forhol til prosjektmod-
ellen som ble laget av Kritt Arki-
tekter.
–Kom det frem ny informasjon
under møtet med utbyggeren
tirsdag?
–Nei, det vil jeg ikke si, Det var

heller ikke tanken. Jeg er for
øvrig fornøyd med møtet og
mener det er viktig å bli inform-
ert så grundig som mulig, sier
Viggo Larsen.
Rødts Knut Henning Thygesen
forteller at han tok opp hvorfor
ikke utbyggeren ville invitere
Rødt og Senterpartiet til
informasjonsmøtet.
–Det fikk jeg ikke svar på, sier
han. Heller ikke Thygesen
mener det dukket opp informa-
sjon som var ny i forhold til det
som tidligere er sagt.
–Det var imidlertid interessant

at utbyggeren understreket
betydningen en leilighet i fjerde
etasje har for realiseringen av

prosjektet.
Thygesen mener for øvrig at
utbyggeren allerede har fått veri-
table gavepakker fra kommun-
en.
–Forutsetningen for å bygge fri-
tidsboliger var at det skulle
bygges et hotell. Nå blir ikke det
noe av, men fritidsboliger blir
bygget. De har fått et stort antall
båtplasser der hver plass repre-
senterer verdier for over 100.000
kroner pr. stykk og kommunen
stiller med 7 millioner til infra-
strukturtiltak.
Rødt krever en ny full gjennom-
gang av reguleringsplanen.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

–Utbygger har fått gavepakker fra kommunen


