
Holmenprosjektet skaper
fortsatt engasjement.
Nærmere 100 personer
stilte på det som skulle ha
vært Arbeiderpartiets
gruppemøte. Blant dem
var representanter for de
fleste partier, medlemm-
er av interesseorganisa-
sjoner og enkeltpersoner.
Fellesnevneren for de
aller fleste av demmå
være at de har sovet i
timen.

Selvsagt en dristig påstand, men
temaet på møtet var i hovedsak
ment å være om kommunen
skulle benytte sin forkjøpsrett nå
som den største aksjonæren,
Arne Lindstøl, ønsker å selge seg
ned i prosjektet. Et annet altern-
ativ er å si ja til nedsalg, men
stille krav om at forkjøpsretten
beholdes.

Hvor mange som var opptatt
av dette? En håndfull! De øvrige
hadde sine meninger om bygg-
enes plassering, om deres utse-
ende, kort sagt ; om arkitektur-
en.

Arkitekt Petter Bogen hadde
en nær sagt umulig oppgave.
Han skulle forsvare en reguler-
ingsplan som legger klare pre-
misser for hvordan bygg skal
plasseres, hvor høye de blir og i
grove trekk hvordan de skal se ut
samt at de skal representere en
blanding av boliger og fritidsbo-
liger. I tillegg kommer planens
presisering av at næringsvirk-
somhet må integreres. Dette er
en reguleringsplan som for
lengst er vedtatt av et nærmest
enstemmig bystyre.

Holmenprosjektets nye arki-
tekt åpnet imidlertid for at endr-
inger kan bli aktuelt. Dette der-
som erfaringene fra salget av av
leiligheter, som starter i mars
neste år, tilsier at dette er nød-
vendig. Han var også åpen for at
arealene som er øremerket hotell
kan få et annet bruksformål av
offentlig karakter. Han sa det
ikke,men vi oppfattet det som en
invitt om eksempelvis å flytte
akvariet til denne tomta. En god
løsning for Risør akvarium, og
samtidig en langt bedre – og
rimeligere – løsning for utbygg-
eren.

–Spørsmålet er om det er
andre løsninger som kan kle
denne “tuppen”, sa Bogen og la
til: –Vi lurer på om området kan
få en funksjon som kan tjene all-
menne interesser.

Arne Lindstøl er verftseieren
som lenge har vært opptatt av å
skape noe unikt ut av den fan-
tastiske beliggenheten Holmen
har. Snøhetta-forbindelsen er et
eksempel. Det fikk strykkarakter
av mange, selv ga Arne Lindstøl
uttrykk for at han trodde det
hadde hatt et stort potensial i
seg.

–Mulighetsstudien fra

Snøhetta kunne ha blitt for Risør
hva operaen er blitt for Oslo, sa
han og tilføyde: –Holmen er en
vanntomt, en flåte av stein. Den
trenger ikke ta med seg alt arve-
godset fra byen innenfor. Arne
Lindstøl var også klar på at tiden
var kommet for en forandring.
–Det gamle kan ikke være pre-
missgivende for det nye. Det er
det de unge som mener, de som
ikke er her i dag, sa han.

For øvrig et viktig poeng; det
var nemlig en solid overvekt av
såkalte “halvgamlinger” på råd-
huset denne kvelden.

Prisen på leilighetene som

snart skal tilbys ble også et tema,
naturlig nok. Harald Berntsen
mente prisen ville avgjøre hvem
som skulle bo på Holmen og at
pris av den grunn var viktig å få
vite noe om. Men prisen, den er
fortsatt ikke et tema utbyggeren
ønsker å snakke om Det skjer
først i mars.

Fraværet av debatt-temaet;
bruken av forkjøpsrett eller ikke,
ble heldigvis prøvet rettet opp.
Både Heidi Tveide, Eva Nilsen og
Jens Høibø grep tak i denne
vinklingen. Høibø sa nok det
mange flere burde ha reflektert
over: –Man kejemper for en sak

Den nyeste modellen fikk stor oppmerksomhet og kommentarene var mange. Noen kunne fortelle at de ikke trodde det ville være inte

Grundig behandling

Høy Holmentemper

Ønsker alle fakta

Ann Kristin Knutsen var opp-
tatt av den funksjonen Holm-
en de siste årene hadde hatt i
forhold til ulike kulturar-
rangementer, men var også
klar på sin holdning til for-
slaget utbyggingen hviler på.
Blant annet hevdet hun at
bebyggelsen burde trekkes
lenger inn slik at man får
flere store åpne områder mot
sjøen.

–Jeg ville at det skulle ha vært
jobbet med dette i et byut-
viklingsperspektiv, sa
Christian Ellingsgaard, som
driver Det lille hotel i Risør,
Ellingsgaard var også skuffet
over den nye politiske ledels-
en i kommunen som han
hevdet bidro til å kneble dis-
kusjonen rundt Holmenpro-
sjektet.

–Jeg har snakket med Einar
Lindstøl om denne saken og jeg
opplever det som om det er sådd
mistillit mot Risør kommune og
familien Lindstøl.
Det sa Einar Gjernes da han på
tampen av møtet tok ordet. Han
kunne også fortelle at Einar
Lindstøl hadde fortalt ham at
han ikke ikke ønsket at politik-
erne skulle behandle saken før
alle fakta er på bordet
–Det er beklageligvis skapt mye
mistenkeliggjøring, fortsatte
Gjernes.

Einar Gjernes var samtidig klar
på at han var skeptisk til
Holmenprosjektet i sin nåvær-
ende form.

–Jeg skal ikke si at jeg ikke tar
med venner i båten båt til Risør
dersom dette blir realitet, sa han,
men han la til at det kan komme
til å holde hardt.

Han avsluttet samtidig med en
oppfordring til politikerne om
ikke å vedta utbygging før det er
avklart hva slags næring som kan
integreres i Holmenprosjektet.

Dag Jørgen Hveem var blant
dem som tok tak i det kveld-
en egentlig handlet on; nem-
lig bruk eller ikke bruk av for-
kjøpsretten. Hans råd var
klart: –Jeg vil advare mot å
bruke forkjøpsretten, sa han
og viste til at hele Holmen-
prosessen har vært gjennom
en grundig og demokratisk
behandling.

Einar Gjernes var opptatt av at Holmen blir et sted med næringsaktivitet
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Knebler diskusjonen

Åpne områder

Sløse bort millioner
–Det toget er gått, sa Oddvar
Mykland med henvisning til
Erling Okkenhaugs og andr-
es angrep på den arkitekton-
iske løsningen for Holmen.
Spørsmålet det nå handler
om, hevdet han, er om Risør
kommune skal sløse bort en
hel del millioner kroner for å
bli Holmen-eier.



eresse for å sikre seg leilighet, andre mente stedet ville bli forgubbet av, ja nettopp, gubber som nøt medbragt pjolter i kveldssola.

ratur i rådhuset

–Ingen dramatikk i dette
–Selskapet må, for ytterligere å
kunne realisere prosjektet,
skaffe mer kapital. Vi ønsker der-
for aksept for at vi kan hente inn
en ny investor med ny kapital.
Dette er en sak helt uten dramat-
ikk fra vår side.

Det sa prosjektleder Philip
Stephansen fra Backe Prosjekt da
han stilte på rådhuset mandag
kveld.

Han understreket også at det
er mange detaljer i prosjektet

han ikke kjenner til etter kun å
ha vært involvert i et drøyt
halvår.

For øvrig kunne han fortelle at
rammesøknaden, som innehold-
er mer detaljerte opplysninger
om prosjektet, blir levert inn i
slutten av denne uka eller
begynnelsen av neste.

Den politiske behandlingen
ventes først å finne sted et godt
stykke ut på nyåret.

–De hevder at alle som
en av oss tar feil.

Han sparte ikke på kruttet,
Arne Lindstøl, da han under
rådhusmøtet skulle beskrive
sin erfaring med Allgrønn gen-
erelt og organisasjons nestor,
Erling Okkenhaug spesielt.

Ifølge Lindstøl utviste Okk-
enhaug en frekkhet og en ned-
latenhet overfor byens befolk-
ning som ikke kjente noen
grenser.
Han hevdet videre at Allgrønn
og Okkenhaug ikke er i nærhet-
en av å forstå Risørs “grammat-
ikk” og gikk så langt som å
hevde atAllgrønns arbeidsmåt-
er minner om andre organisa-
sjoner fra tidligere tider, som
brukte alle slags metoder for å
nå fram med sitt budskap. Han
ønsket ikke å konkretisere
hvilke organisasjoner han
refererte til.
Han ironiserte også over Prince
Charles velkjente satsing på
sitt byprosjekt og Allgrønns
begeistrede omtaler av dette på
sine hjemmesider.

Sendt hit av Prince Charles
–Det var synd at Arne røpet for
dere at jeg er sendt hit av Prince
Charles, sa Erling Okkenhaug
da han tok opp tråden etter
Arne Lindstøls krasse karakter-
istikker. Hans innledende
humor nådde fram, men hans
utsagn om vanskeligheten med
å få tilgang til nødvendige
dokumenter knyttet til Hol-
mentransaksjonen i 1989, som
for øvrig fikk rådmannen til å
utbryte at påstandene var det
reneste sprøyt, passet ikke inn i
den sammenhengen rådhus-
møtet var ment å fungere.Hell-
er ikke utsagnet “follow the
money” kan karakteriseres

som et vellykket innspill i en
debatt som hadde et helt annet
formål. Hans krasse offensiv i
forhold til ordfører Per Lund-
ens habilitet, fikk heller ikke
den effekt som forventet. Dette
nok fordi ordføreren selv har
beklaget sitt utspill og lagt til
rette for en åpen debatt om sin
rolle i forhold til Holmenut-
byggingen. Samtidig var Okk-
enhaug opptatt av hvilken rolle
Holmen hadde hatt i forhold til
byens næringsliv og presiserte
at både skipsbyggeriet og led-
elsen av dette hadde vært vikt-
ige bærebjelker i lokalsam-
funnet. Han har i etterkant
også understreket at kontrakt-
ene på det tidspunkt de ble
undertegnet ikke representerte
noe “muffens”.

Frontalangrep
Også Okkenhaug kjørte et
frontalangrep mot den arki-
tektoniske løsningen, og
appellerte til politikerne om å
instruere forvaltningen i kom-
munen. Dette for at man
skulle takke ja til tilbudet om
gratis arkitekthjelp fra Riksan-
tikvaren.
Han hevdet dessuten at
Holmenutbyggingen ville ras-
ere Risør og byen ville havne på
Slemdalnivå. Det utsagnet ble
belagt med et bilde fra boligs-
algsannonse som viste et bygg
han hevdet var en tro kopi av
bygningene som planlegges på
Holmen.

Okkenhaugs kongstanke er
at Holmen kan stykkes opp i
mange tomter og at investorer
kan bygge sine bygårder basert
på egne arkitekter. Dermed
ville mange kunne sikre seg lei-
lighet og det arkitektoniske
uttrykket bli variert.

Steinar Ryvind

Verftseier og båtbygger Arne Lindstøl gikk kraftig til angrep på Allgrønn og
lederen Erling Okkenhaug.

Erling Okkenhaug leder Allgrønn, en bevegelse som arbedier for human-
økologi.

Kraftige angrep

Det ligger fortsatt muligheter for
å styre Holmenutviklingen.
Faktisk kan politikerne kreve at
en ny reguleringsplan utarbeides
dersom utbyggeren ikke lykkes
med å innfri sine løfter om
næringsvirksomhet.
I planen heter det blant annet at
en snau fjerdedel av arealet skal
brukes til næring. Et eksempel
på at utbyggeren så langt ikke
har lykkes å levere det som er
betingelsen i reguleringsplanen,
er fraværet av hotell.

Utbyggeren har stadig oftere

presisert at det er vanskelig, og
arkitekten, Petter Bogen la under
møtet fram forslag om at hotell-
delen burde kunne bli et offent-
lig område.

Sikkert greit, men arbeids-
plassene og dynamikken knyttet
til et hotell og annen nærings-
virksomhet uteblir. Dermed kan
Holmen, med unntak fra aktiv-
iteten ved sjøsenteret, komme til
å bli den sovende hyttebyen
politikerne tidligere har advart
mot. Det vil i alle fall bli en
utvikling der visjonen om Holm-

en som en levende bydel ikke blir
forløst.

Mest realistisk er at utbygger
og politikere løser problemene
gjennom en modifisering av
reguleringsplanen. I tillegg
kommer rammesøknaden og
muligheten som ligger i den for
en politisk styring av en rekke
detaljer knyttet til bebyggelse og
utearealer. Om noen skulle være
av en annen oppfatning; siste ord
er ikke sagt om Holmenutbygg-
ingen!

Siste ord er ikke sagt
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inntil et vedtak er fattet, og da
aksepterer man det og kjemper
videre derfra, sa han med klar
referanse til at reguleringsplan-
en for Holmen forlengst er ved-
tatt.

Neste post på programmet er
som kjent rammesøknaden.
Den kan imidlertid gi grunnlag
for politiske debatter utover
vinteren.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no


