
En vakker dag tidligere i
sommer lå det ei glansa
”informasjonsavis” om det
såkalte boligprosjektet Risør-
holmen i alle postkasser i Risør
kommune, samt til utdeling i
butikker og på andre egna steder.
Det var ikke det minste opp-
siktsvekkende at de som står bak
utbyggingsplanene, Backe Pro-
sjekt, brukte den beste turistse-
songen til på denne måten å
reklamere for sine private
formål. Det som fikk en del mot-
takere til å sperre øynene opp,
var at utgiverne hadde fått både
Risørs ordfører Knut Henning
Thygesen og kommunens råd-
mann Odd Eldrup Olsen til å
kaste ytterligere glans over pro-
sjektet.

For undertegnede, som står
som nr. 16 på Rødts liste ved
kommunevalget i høst, var det
særlig uventa å se Thygesen –
under førstesideoverskriften
”Risørholmen – din egen
drømmeøy!” – utrope ”Risør-
holmen” til ”en ny levende
bydel”. Det er svært vanskelig å
forene dette med Rødts program
for å opprettholde boplikten,
motstand mot eiendomsspekula-
sjon generelt og mot den plan-
lagte utbygginga på Holmen
spesielt.

Vurdert dette som taktisk
Nå er det mye som taler for at

Thygesen – med ordførerkjedet
rundt halsen i intervjuet på side
2 – har vurdert dette taktisk som
en mulighet til å flagge at det
først og fremst er helårsboende
kommunen ønsker velkomne på
nye Holmen. Han sier her at han
”ønsker seg” et aktivt næringsliv
og liv og lys i boligområdene på
Risørholmen” hele året. Han
nevner at heldigvis fikk byens
fiskemottak fortsette på den
kommunale tomta på Holmen
(så vidt det var!), at det er planen
å bygge et hotell, og at det er
rydda plass for maritime næring-
er og forretningsvirksomhet.

Dette kan ikke ses på som mer
enn fromme ønsker, som først og
fremst er egna til å idyllisere og
dermed fremme salget av
Holmenboligene. Thygesen
fremmer med andre ord det mot-
satte av det taktiske formålet han
eventuelt har hatt, og det er tru-
lig også grunnen til at utgiverne
brukte intervjuet med ordfører-

en på den framskutte plassen det
fikk.

Glimrer med sitt fravær
Den helt elementære sentrale

opplysningen som de fleste van-
lige boligsøkere vil være inter-
essert i, nemlig prisen på boliger
på Risørholmen, glimrer med
sitt fravær i ”informasjonsavisa”.
Grunnen til dette er sjølsagt at
prosjektmakerne ikke er ute
etter slike kunder. Så vidt jeg har
forstått, vil kvadratmeterprisen
ligge på minst 45 000 kroner pr.
kvadratmeter, det vil si at en
bolig på hundre kvadratmeter vil
komme på minst 4,5 millioner.
En slik pris er ikke egna til å
trekke til seg boligsøkere med
normale inntekter og utgifter,
men derimot spekulanter som
vil kjøpe slike objekter med
tanke på å selge videre med milli-
onfortjeneste igjen i løpet av et år
eller to. Som prosjektmakerne
sjøl sier i ”informasjonsavisa”:
”Stedet og omgivelsene vil gi
trygghet for investeringen.”

Byensmest forblåste plass
Riktig nok vil enkelte grupper

som eldre hytteeiere i Risør og
omegn kunne tenkes å ville selge

hytta dyrest mulig for å bli i
stand til å skaffe seg en enklere
og mer egna helårsbolig nær
Risør sentrum – helt til de opp-
dager at Holmen slett ikke er
Risørs ”indrefilét”, men byens
mest forblåste plass, særlig i vint-
erhalvåret, og at de vil bli omgitt
av dels reine spekulasjonsobjekt-
er, dels fritidsboliger som vil stå
tomme store deler av året, unn-
tatt når de av og til kan komme
til å bli fylt av ungdom på helge-
tur i pappas bil.

Et hotell på Holmen vil bare
være egna til å rive siste rest av
grunn unna det eksisterende
Risør hotell, som allerede på for-
hånd er ramma av sviktende
etterspørsel og lønnsomhet.

Variert næringsliv
I stedet for å skjønnmale

Holmen-prosjektet burde det
være i samsvar med Rødts kom-
munalpolitiske program å fort-
sette å legge alle mulige kjelker i
veien for at det skal bli en reali-
tet, og arbeide for at Holmen kan
utvikles som et område for et
variert næringsliv knytta til sjø
og båttrafikk, med Fiskemottak-
et, den store krana og vedlike-

hold, reparasjon og kjøp og salg
av båter og båtutstyr som hjørne-
steiner. Det er ikke slik som det
sittende flertallet i kommune-
styret i Risør synes å mene, at
næringsvirksomhet er det
samme som eiendomsspekula-
sjon og motsatt.

Det er heller ikke slik at det er
gitt at interessene bak Holmen-
prosjektet vil se seg tjent med å
fullføre det. De er neppe så kort-
synte som storspekulanten fra
Stavanger, Tore Lie, var da han
iverksatte utbygginga på Øste-
bøneset uten å ha sikra seg kjøp-
ere av hyttene der. Dermed etter-
lot han seg en halvtom hytteby,
ved sida av en hardt ramma
Sandnes Sparebank, som var
tungt inne i finansieringa av Lies
”eiendomsutviklings”-prosjekt-
er både i Risør Breibukta og
andre steder.

Tilstrekkelig stort
Alt tyder på at Backe Prosjekt
A/S vil sikre seg et tilstrekkelig
stort forhåndssalg av de plan-
lagte leilighetene på Holmen før
det setter i gang med prosjektet.
Tidligere har den internasjonale
finanskrisa fått ”eiendomsut-

viklerne” bak Flisvika-prosjekt-
et til å legge sine planer på hylla.
Denne krisa er står nå i ferd med
å utvikle seg til en mer langvarig
internasjonal depresjon og
gjeldskrise som vil få virkninger
også i Olje-Norge, blant anna i
form av synkende interesse for
spekulative prosjekter som
Risørholmen.

I denne situasjonen burde det
enda mindre være Rødts og ord-
førerens oppgave å fremme for-
håndssalget av Risørholmen ved
å bidra til å tegne et glansbilde av
et prosjekt som er bryter med alle
kommunens mer varige og verdi-
fulle sider som trekker folk hit.
Jeg går ut fra at i den kommende
valgkampen vil både Rødt og
partilederen og ordfører Thyges-
en gjøre det klinkende klart at i
stedet for å drive bolig- og tomte-
priser i været ved ”taktisk” å
støtte spekulasjonsprosjekter
som Risørholmen, vil partiet
arbeide for å omgjøre tidligere
vedtak om delvis opphevelse av
boplikten og for et variert
næringsliv og sosial boligbygg-
ing i kommunen.

Harald Berntsen

Drømmeøy og virkelighet

–Rødt bør legge alle mulige kjelker i veien for å hindre at Holmen-prosjektet blir en realitet og heller arbeide for at Holmen kan utvikles som et område for vari-
ert næringsliv knyttet til sjø og båttrafikk, skriver Harald Berntsen.
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