
LOKALAVISEN FOR RISØR OG GJERSTAD

Nr. 131 - 159 årgang
Løssalg kr. 20,00

Torsdag
17. november 2011

Dropper hotellet?

Ordfører Per Kristian Lunden (til høyre) blir orientert om endringene i planen av arkitekt Petter Bogen. – For meg er det viktig at Holmen blir noe mer enn kun et
boligområde, sier Lunden.

Ordfører Per Kristian
Lunden tror politikernes
drøm om et hotell på
Holmen vil bli vanskelig å
realisere. Derfor åpner
han for at hotellkravet kan
tas ut av planen.
– Men Holmen må åpne
opp for næring og kultur-
opplevelse, sier ordfører-
en somhåper at stedet blir
noe mer enn kun et bolig-
område.

Side 6 og 7

Trapper opp
eiendomsskatten
Uten eiendomsskatten, som
ble inført i 2011, ville Gjerstad
kommune havnet i et skikke-
lig økonomisk uføre. Det slår
rådmann Lars Lauvhjell fast i
sitt budsjettforslag. Og i de
nærmeste årene må skatten på
eiendom økes for å møte økte
driftskostnader.
Gjerstad har nå en lånegjeld
på nærmere 100 000 kroner
per innbygger.

Side 5

37 16 05 88
LUNDI S’

THAI DAG!
YA SERVERER GRATIS
THAI MIDDAG FRA KL.

EN SMAK
AV VERDEN

13
I MORGEN FREDAG

risør
fiske-
mottak

telefon 37 15 23 50
ffiisskkeebbuuttiikkkkeenn vveedd kkaanntteenn aavv hhaa vveett

pr. kg

Fiskefest på Holmen!
Disken bugner av varer

Ukens tilbud:
Nykokte sjøkreps 189,-
Torskefilet 98,-
Lyrfilet 89,-
Nyrøkt kolje 98,-

Ansjosen, rakefisken
og lutefisken er kommet.

Hjemmelaget bacalao
og fiskekaker hver dag

Åpningstider:
Tirsdag, onsdag, torsdag

14.00-16.30
Fredag 10.00-16.30
Lørdag 10.00-14.30

2990
Tynnribbe/familieribbe

Frossen, Gilde, pr. kg

Fast Go’helg-pris

1690
pr. pakke

Fersk laksefilet
200 g Kreolsk marinert pr. kg 84,50

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

F

200

hh l pris

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

890
Julebrus

1,5 liter, pr. ltr 5,93

90
+ pant890

Pepperkaker
300 g Bisca, pr. kg 29,67

90
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–Det var en interessant
gjennomgang av et
omfattende prosjekt,
men jeg mener det er
viktig at Holmen blir noe
mer enn bare en boligby.
Stedet må gi rom for
næring og kulturopplev-
elser i tillegg til at områd-
et åpnes slik at alle kan
ferdes der. Vi bør sterkt
vurdere å legge vekk hot-
ellkravet.

Ordfører Per Kr. Lunden er posi-
tiv til Holmenprosjektet og
dette er en holdning han har for-
fektet lenge. Samtidig er han
klar på at Holmenprosjektet har
et potensial i seg til å bli noe mer
enn bare et boområde, og at dette
er noe man må jobbe for.
–Det er positivt at presentasjon-
en av Holmen ved hjelp av den
nye modellen framstår med mer
variasjon og noe mindre bygg
enn tidligere, men jeg v il gjerne
at folk skal få se modellen i Risør
og har derfor oppfordret utbygg-
er til støst mulig åpenhet om
utbyggingsprosessen, sier ord-
fører Per Kr. Lunden

–Hva mener du med at Holmen
kan være noe mer enn bare et
boområde?

–Holmen skal være et sted folk
har lyst til å være på, området
skal integreres som en del av
byen der det tilrettelegges både
for at folk kan bruke strandpro-
menaden og andre åpne områd-
er, og ikke minst benytte de
næringsaktivitetene som for-
håpentligvis blir en del av
området.
– En viktig næringsaktivitet er
hotellet, men det ser ut til å
henge i en tynn tråd̀?

–Politikerne har i sin tid lagt
inn en bestilling på en

ønskedrøm, nemlig et stort kon-
feransehotell. Denne drømmen
tror jeg e r vanskelig å realisere
og dermed mener jeg det bør
være anledning til å legge vekk
kravet om hotellvirksomhet. På
den annen side må vi stå fast ved
at Holmen skal åpne opp for
næring og kulturopplevelser.

–På hvilken måte tror du dette
ønsket kan virkeliggjøres?

–Først og fremst må vi gå i en
klarere dialog med utbygger om
hvordan ting kan gjøres på
Holmen. Deretter må vi som
kommune være med å bidra til at

våre krav kan realiseres. Blant
annet ved å bruke våre nettverk
og kanskje også bruke Fylkes-
mannens apparat. Han er en god
døråpner, som er opptatt av
Risør.

–Utbyggeren ønsker rask polit-
isk behandling, men dersom
hotellkravet fjernes innebærer
vel dette en ny politisk behandl-
ing av selve reguleringsplanen?

– Saksgangen er at vi først må
ta stilling til rammesøknaden og
se om den er i samsvar med
reguleringsplanen. Når og hvis
en endring av hotellspørsmålet

kommer opp må vi ta den delen
av planen på bordet. Vi må også
ta hensyn til utbyggers behov for
rimelig raskt å komme i gang
med salg og bygging. Jeg ser
imidlertid ikke dette som et pro-
blem, sier ordfører Lunden.

Ordføreren legger til at han i
samtaler med utbyggerne, Sol-
siden 1 AS, har lagt vekt på at
lokale håndverkere må få en
mulighet til å delta i utbygging-
en.

–Tilbakemeldingen jeg fikk
var at dette var noe man ønsket
å prøve å få til, sier han.
Steinar Ryvind

Arkitekt Petter Bogen orienterer ordfører Per Kr. Lunden om de nye Holmenplanene.

Ordføreren åpner for å
legge vekk hotellkravet

Ønsker bedre
veiforhold ved
barnehagene
Lekeslottet og Amandus
barnehage ligger relativt van-
skelig til i vinterhalvåret. I
alle fall dersom det blir
skikkelige snøvintre. I tillegg
er det problemer med utvask-
ing av grus når regnet pøser
ned og møteplasser for biler
som lett kan skade bilenes
understell. Nå har samar-
beidsutvalgene for barnehage
ne i området bedt kommun-
en om et møte for å finne løs-
ninger som kan redusere
problemene.

Godkjenner
skiferfortauet
“Det omsøkte tiltaket, slik
dette er beskrevet og illustr-
ert i det oversendte material-
et, vil etter Riksantikvarens
vurdering ikke være egnet til
å skjemme den automatisk
fredete kirken. Vi vurderer
det som positivt dersom til-
taket også kan bidra til at en
større del av overflatevannet
ledes bort fra kirkeveggen.”

Dette skriver Riksantikvar-
en i forbindelse med at det
skal anlegges et fortau av
skiferheller langs gjerdet på
nordsiden av Hellig Ånds
kirke, nærmere bestemt i
Prestegata.

I og med at kirken er bygg-
et i 1646-47 , og alle byggverk
fra perioden 1537 til 1649 er
automatisk fredet, var en slik
“velsignelse” fra Riksantik-
varen nødvendig for at det
nye skiferfortauet kunne
realiseres.

Samtidig heter det at kirk-
en ikke er definert som et
middelaldersk og dermed
må ansvaret for eventuelle
arkeologiske kulturminner i
grunnen være avklart med
kulturminnevernseksjonen i
Aust-Agder fylkeskommune
før arbeidene iverksettes.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no
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–Ved nærmere ettersyn
vil du legge merke til at
det er flere hus, og de er
mer stykket opp. Men
den største endringen vil
du finne innendørs.

Prosjektleder for Holmenut-
byggingen, Philip Stephansen
hadde slått på stortromma da
Holmen sist tirsdag var tema for
et møte mellom politikere, plan
og byggesakssjef samt arkitekter
og sryret for Solsiden 1 AS. Som
ballast hadde han nemlig med
seg en stor modell der det første
byggetrinnet ble presentertt i
detalj. Det dreier seg om fem
bygg med tilsammen 33 leilig-
heter. Forslaget er utviklet av
Petter Bogen Arkitektkontor.

Garasjeanlegget
–Hva er det som er utgjør for-
skjellen mellom forslaget fra
Petter Bogen Arkitektkontor og
forslaget fra Kritt Arkitekter?

–Det er andre løsninger i for-
bindelse med garasjeanlegget.
Blant annet et annet inn-
kjøringssted samt at det er flyttet
noe i forhold til tidligere. Videre
er det lagt opp til at det blir
heisløsninger eller i det minste

heismuligheter til alle leilighet-
ene. det er også andre planløs-
ninger for leilighetene, forklarer
Stephansen.

Betyr lite
Stepehansen opplyser at det er
åpnet for en utbygging på totalt
125 leiligheter. Dette avhenger
imidlertid av hvilken skjebne det
såkalte “gule bygget” får.

–Rent økonomisk betyr det lite
for oss om vi river eller bygger
nytt. Sagt på en annen måte; vi er
ikke i en slik sutuasjon at vi
trenger å kjøpe ut eierne av disse
leilighetene til den prisen de
bestemmer, sier han.

– Er det fortsatt aktuelt å starte
salget i mars - april neste år?

–Ja, det holder vi fast ved.
Rammesøknaden regner vi som
tidligere nevnt med å̈ ha sendt til
kommunen i slutten av denne
måneden. Samtidig er det viktig
å være klar over at vi er avhengig
av saksbehandlingstiden i kom-
munen for å være klar med salget
neste vår.

62 til 128 kvm.
Stephansen opplyser også at
utbyggingstakten er avhengig av
responsen man får på salget av
leiligheter i det første
byggetrinnet.

–Vil du si noe om pris?
–Nei, ikke nå. Det jeg kan si er

at vi i dette første byggetrinnet
selger leiligheter i størrelsesord-
en 62 til 128 kvadratmeter
grunnflate. Vi tenker også slik at
eierne av de største leilighetene
kjøper en pakke der garasje og
båtplass inngår i summen.For de
minste leilighetene ser vi for oss
at et salg ikke nødvendigvis må
innbefatte båtplass og garasje-
plass, legger han til.

13millioner
–Hvor står hotellplanene?

–På samme sted som tidligere.
Nemlig at det ikke har lykkes oss
å skaffe eiere og drivere av stedet.
Det jeg kan opplyse er at vi ser på
ulike løsninger der hotelldelen
kan inneholde et færre antall
rom og at det etableres
restaurant. Men dette er ikke
fastlagt. Det er blant annet
avhengig av hvordan poltikerne
vurderer saken.

Avhengig av salget
N̈år det gjelder utbyggingsavtal-
en som blant annet sier klart at
veien i Hasalen samt Holmen-
brua må utbedres før byggingen
på Holmen kan starte, sier
Stephansen at prosjektets andel
totalt blir på rundt regnet 13

millioner.
–Vi ønsker ikke å signere

avtalen før vi ser hvordan salget
forløper, sier prosjektleder

Philip Stephansen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

NyHolmen-modell ble vist

Arkitekt Petter Bogen viser hvordan de nyeste planene for Holmenutbyggongen vil innebære at arealet, fullt utbygget, vil kunne romme 125 leiligheter. (Bak f.v.) konserndirektør i Backe Gruppen Eirik
Gjelsvik og daglig leder i Backe Prosjekt, Bjørn Tore Hagness, prosjektleder Phillip Stephansen, Viggo Larsen (H), Arne Lindstøl, byggesaksleder Heidi Rødven og Knut Henning Thygesen.

Slik ser det første byggetrinnet ut. Fem bygg som til sammen rommer 33 lei-
ligheter på Holmens sydlige del.




