
Salget har startet

Salget av leilighetene i Flisvika har startet. Første byggetrinn er på 49 leiligheter, og når 30 av disse er solgt starter utbyggingen.

Salget av leiligheter i Flisvika er er i gang, og i følge salgs-
ansvarlig Siv Kielland er tilbakemeldingene framarkedet
positive.
– Men vi har også møtt en del skepsis, og flere har spurt
om det virkelig blir noe av dette prosjektet, sier hun.

Første byggetrinn består av 49 leiligheter, og når man
har solgt 30 av disse, settes spaden i jorda. Totalt
omfatter prosjektet 99 leiligheter.

Side 5

Fie-jente med
ny fantasyroman
Bjørg Øygarden (51) er opp-
vokst på Fie, har studert i
Oslo og bodd flere år i Kongs-
svinger før hun satte kursen
tilbake til Sørlandet og Aren-
dal, der hun har markert seg
seg som en av landsdelens
morsomste. Hun er utdannet
psykolog, men på fritiden
skriver hun bøker og de artig-
ste revytekster . Nå er hun ute
med sin femte bok, en fanta-
syroman beregnet på ung-
dom.
– Dette er en bok jeg lenge har
hatt lyst til å skrive, sier for-
fatteren.

Side 2

Sprek 63-åring
– Det er en fornøyelse å være
leder for historielaget med så
mange dyktige og engasjerte
medlemmer, sier Jan Einar Hen-
riksen. I går arrangerte et av
landsdelens største historielag
sitt årsmøte.

Side 12-13

Frykter blokker
Debatten omkring Holmenut-
byggingen engasjerer ikke
bare fastboende. Leif Sig-
valdsen er fast båtturist, og
han liker ikke de planene han
har sett for Holmen. Han
frykter blokkbebyggelse.

Side 4

Vil ha latter i kirken
Jan Olav Olsen, som er leder i
Agder og Telemark Bispedømm-
eråd, vil ha både latter og
klappsalver i kirkerommet. Og
han ser helst at ordningen med
kirkebryllup avskaffes.

Side 7
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Idrettslaget i Gjerstad
sparer til idrettshall
Ønsket om en idrettshall i Gjerstad er stort, og leder i
Gjerstad IL ser ikke bort fra at idrettslaget selv må sørge
for det økonomiske grunnlaget om hallen skal bli en
realitet.
– Vi har avsatt penger til anleggsutstyr de siste årene, og
nå har vi en pott på 300 000 kroner, forteller leder
Mona Hoel (bildet).

Side 9



Rett på sak Etablert som Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende
med L. Risum som grunnlegger i 1853. Redaktør og disponent: Rolf Røisland

Det har blusset opp ny debatt om formuesskatten. Eks-
pertene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utvikling (OECD) går langt i å anbefale at Norge fjerner
formuesskatten. Norge bør i hvert fall utrede de nega-
tive sidene ved denne særnorske skatten.

Næringsminister Trond Giske (Ap) har flere ganger
prisverdig tatt til orde for å se på formuesskatten. Første
gangen han tenkte i slike baner ble han raskt satt på
plass av statsminister Jens Stoltenberg. Men også LO-
leder Roar Flåthen har bedt regjeringen om å foreta en
ny gjennomgang av formuesskattens negative konsekv-
enser. Det er spesielt skattleggingen av såkalt arbeid-
ende kapital i bedriftene som bekymrer.

Formuesskatten er en særnorsk skatt på norsk eier-
skap og verdiskapning. Utenlandske eiere slipper nem-
lig denne skatten. Det mest grelle utslaget av formues-
skatten ser vi i de tilfellene hvor
bedriftseiere er nødt til å
selge aksjer eller må ta ut
utbytte for å betale skatt når
bedriften går med under-
skudd.

Det er i hovedsak to
grunner til at den rødgrønne
regjeringen holder fast ved
formuesskatten: Den inn-
bringer rundt 14 milliarder
kroner i statskassen, og
skatten sørger for at også de
rike bidrar etter evne til fellesskapet. Både Flåthen og
Giske har derfor slått fast at fordelingsprofilen og
skattenivået må opprettholdes gjennom andre grep.
Økt beskatning av eiendom pekes på som det mest real-
istiske alternativet dersom formueskatten reduseres
eller fjernes. Men det vil verken Høyre eller Frem-
skrittspartiet være med på. Disse partiene vil fjerne for-
mueskatten uten å erstatte dette inntektstapet for stat-
en.

Trond Giske håper likevel på en fornuftig dialog
mellom høyresiden og venstresiden om et skattesystem
som er «mer hensiktsmessig». Dette er fornuftig tale.
Begge sider i politikken bør sette kjepphester på stallen
og vurdere formuesskatten og et eventuelt alternativ
fordomsfritt. Men Høyre-nestleder Jan Tore Sanner
synes å ha gått i vranglås, for han beskylder Giske for å
være i besittelse av frekkhetens nådegave. Det er også
synd at finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) lukker
øynene for svakhetene ved formuesskatten.

Nå bør vi lytte til OECD-ekspertene, som mener det
er fullt mulig å avvikle formuesskatten uten at de rike
blir rikere. Ekspertene antyder at løsningen kan være et
fast skattefritt beløp for kapitalinntekter. Det vil gi
størst prosentvis skattelettelse til lave inntekter. OECD
foreslår videre at fjerning av formuesskatten bør følges
av økt boligbeskatning. Statlig eiendomsskatt kan der-
for være løsningen.Det blir slett ikke populært,men det
kan bli bedre enn dagens system. Programkomiteene i
flere partier bør ta utfordringen fram mot landsmøtene
i 2013.

Skatt på formue

Begge sider
i politikken
bør sette

kjepphester
på stallen

Leif Sigvaldsen er båtturist og er bekymret for utbyggingsplanene på Holmen. (Arkivbilde)

Jeg er kun sommergjest i
Risør, og kanskje ikke
meningsberettiget når
det gjelder hva som skjer
på Holmen. Men jeg følg-
er litt med likevel.

Selv om Holmen ser annerledes
ut enn byen ellers, så gjør beligg-
enheten at den er en del av
sentrum. Her kan hvem som
helst gå fritt omkring, se på
båter, kjøpe seg litt fiskemat,
eller båtutstyr, eller bare slappe
av. Og mange båtturister tar et
par dager av ferien på tørt land
mens de venter på ny propell
etter en kontakt med fast grunn.

Åpen for alle
Det er kanskje ikke verdens pen-
este holme, men den er åpen for
alle slik områder sentralt i en by
skal være. Og det er en alvorlig
mangel med en kystby hvis den
ikke har et sted man kan fikse litt
problemer med en båt.

Vet hva politikerne vil ha
Så kommer planer om utvikling
av Holmen. Det skal komme et
nytt hotell, det skal være
næringsvirksomhet og boliger.
Et mangfold av aktiviteter skal
være en lokal drivkraft. Utbygg-
erne vet at det er noe politikerne
gjerne vil ha. Men etterhvert ser
en at ikke alt slår til. Det er
kanskje ikke investorer som vil
bygge noe nytt hotell. Utleie til
feriefolk kan være en mulighet.
Men da må en bygge alt ferdig
før det kommer inntekter, og
inntektene kan være usikre. Det
er lettere å håndtere likviditeten
hvis man selger ferieleiligheter.
Da kan kjøperne betale på for-
hånd.

Gulrøttene tørker inn
En rekke prosjekter har hatt en
slik utvikling. Man starter med
store ambisjoner. Men gulrøtt-
ene som fikk politikerne til å gå
inn for planen skrumper inn
under veis, og andelen til privat
formål øker. Salg av fritidsbolig-
er er det eneste som får økonomi-
en i havn, og det hele koker ned
til et rent privat område. Fram-

gangsmåten begynner å bli vel
kjent.

Trist med blokker
Hvis det kommer opp en blokk-
lignende bebyggelse med ferie-
leiligheter på Holmen synes jeg
det ville være trist. På Berøy
utenfor Kragerø er det bygget et
par slike. Det er ikke pent, og
stedet har absolutt ingen inter-
esse for almenheten.En lignende
bebyggelse på Holmen ville bli
som en vegg foran havneområd-
et. Prosjekt med rent privat preg
bør bygges der dette passer. Flis-
vika ligger slik til at utbygging
til privat formål ikke vil angå
sentrum på samme måten. Men
generelt bør man være tilbake-
holden med utbygging som
hindrer almenheten adgang til
vannkanten.
Det er vel enda ikke bestemt
hvordan dette ender. Men jeg
håper man finner en løsning som
både fastboende og turister kan
trives med.

LLeeiiff SSiiggvvaallddsseenn
BBååttttuurriisstt

Holmen-utbyggingen
sett fra båtripa
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I løpet av et par uker er
salgsprosessen for Flis-
vikaleilighetene i full
gang. Salgsansvarlig Siv
Kielland kan fortelle om
mange gode tilbakemeld-
inger fra interesserte alle-
rede.

Samtidig innrømmer hun at det
å introdusere salget av leiligheter
i Flisvika ikke har vært helt enk-
elt.
–Det har vært et lite problem at
mange er noe skeptiske. “Blir
det noe av dette da?”, har vært et
spørsmål mange har stillet. På
den annen side; det har vi jo full
forståelse for. Det har vært mye
snakk og lite har skjedd i Flis-
vika. Men nå er rammesøknaden
godkjent og nå er vi i gang!, sier
hun.

Siv Kielland sier også at det er
sendt ut nyhetsbrev med en
rekke fordelaktige tilbud til dem
som tidligere har meldt sin inter-
esse for prosjektet. Noen av disse
har allerede kommet med til-
bakemelding om at prosjektet
fortsatt er fristende.

Passerer 30
–Hvor mange interessenter har
dere?

–Egentlig er det nok ikke flere
enn ti - tolv i denne fasen, men
dette er før vi har startet salget og
før vi har gått ut med mer
spesifikke priser. Noen venter
nok også på svaret fra Husbank-
en om det vil være mulig å
finansiere boligkjøpet med et lån
der.

–Hvor mange leiligheter må
være solgt før dere setter spaden i
jorda?

–Det første byggetrinnet er på
49 leiligheter. Vi har sagt at det
øyeblikket antall solgte leilghet-
er passerer 30, er vi i gang med
arbeidene.

Siv Kielland kan også fortelle
at utbyggingen i Flisvika totalt
omfatter 99 leiligheter.

–Dersom salget av leiligheter
blir langt bedre enn 30 går vi
igang med begge byggetrinnene
samtidig, understreker hun.

Salgsansvarlig sier også at
parkeringsanlegget inngår i det
første byggetrinnet.

Det de ønsker seg
–Har det vært kommentarer på
tegningene?

–Noen få har gitt utrykk for at
de helst ville ha sett noe som
likner mer på trehusbebyggelsen
i området, men de aller fleste
mener faktisk at det vi har vist
frem er nettopp hva de ønsker
seg. Dessuten har det jo fra kom-
munens side blitt uttrykt at Flis-
vika skal skille seg fra trehus-
miljøet. Vårt prosjekt skal bli en
kontrast som ikke konkurrerer
med, men forsterker trehusbe-
byggelsen, sier Siv Kielland.

–Hvor store blir leilighetene?
–Flertallet får en størrelse på

fra 70 til 85 kvadratmeter, men i
byggetrinn 2 skal det også bygg-
es en leilighet på 210 kvadratmet-
er.

36.000 til 45.000
–Og prisene?

–Prisene på den enkelte leilig-
het er ikke helt klare ennå. Disse
vil avhenge mye av hvor leilig-

hetene ligger. Men i utgangs-
punktet snakker vi om priser
som strekker seg fra 36.000 til
45.000 kroner kvadratmeteren.
Kun et par av leilighetene selges
for 50.000 kroner kvadratmeter-
en.

Siv Kielland sier også det til lei-
lighetene hører parkeringsplass-

er i kjelleren.
–Hva med båtplasser?
– Båtplassene må kjøpes.
– Er det fritids eller helårslei-

ligheter som har vært mest inter-
essant så langt i prosessen?

–Det er en blanding. Det er
flere eldre som bor i Risør som
ønsker å få seg en lettstelt leilg-

het og det er også noen yngre
familier som ser for seg en pendl-
etilværelse. Det er jo ikkeså store
avstander dersom man jobbe i
Arendal eller Grimstad eksemp-
elvis, sier den salgsansvarlige.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Med leiligheter i prisklasse fra 2,2 millioner og oppover håper man på stor intersse for kjøp. (ill. Blokk arkitekter as)

De to bygningene til venstre utgjør byggetrinn 2. Arbeidet her kan igangsettes samtidig med byggetrinn 1 dersom interessen er stor nok. (ill. Blokk arkitekter as)

Rammesøknaden er god-
kjent og salget har startet

–”Money talks, quality walks” i Flisvika?

5

Nyheter

Flisvikaprojektet har vært
gjennom mye motbør og mange
planer har strandet underveis.
Conseptors visjon led havari på
grunn av kravet om tunell. Dette
kravet ble senere avløst av et som
åpnet for bruk av Tangengata,
men da måtte denne strekning-
en bygges om til såkalt mil-
jøgate. Da var Flisvika utvikling,
et selskap eid av Tønnevold-
gruppen og Flisvika Eiendom,
med Jan Gunnar Halvorsen som
sentral investor, inne i bildet.
Det er dette prosjektet Reidar
Engebretsen og hans selskap nå
har overtatt. Samtidig har det
vært kampanjer av ulik kar-
akter.Allgrønns ustoppelige Erl-
ing Okkenhaug står bak en
kampanje som ligger på nettet
med 181 underskrifter. Der har
flere kommentert prosjektet.
Uttrykket “Money talks, quality
walks”, har Olav Bjørshoel
benyttet. “Risør, du behøver
ikke vise deg større enn du er”,
er også blant kommentarene
som kan leses her.




