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–Fra min side handler det
om å se Flisvika og Holm-
en i et næringspolitisk
perspektiv. Det er ikke
riktig, etter min mening,
at disse flotte tomtene
skal øremerkes ferie-
formål.

Erling Okkenhaug, Allgrønn-
kjendisen, ildsjel i motstands-
kampen mot Lambdaprosjektet i
Bjørvika, forkjemperen for
kanalutbygging i Arendal og
mangeårig samfunnsdebattant
har tilbrakt noen dager på fam-
iliens hytte på Fantodden på
Gjernes.

Annerledes utbygging
Lenge har han engasjert seg for
en annerledes utbygging av
Risørs strandperler, Holmen og
Flisvika. Nå har han nok en gang
stilt seg lagelig til for hogg.Dette
fordi han fortsetter sin kritikk av
utbyggernes satsing på storstilte
arkitektløsninger.

–Mange trodde vel du hadde
innsett at den kampen var tapt?

–Jeg er blitt oppildnet under
dette Risørbesøket. Flere, som
har lest et innlegg jeg skrev for
en tid siden, har tatt kontakt og
mener mine tanker om Holmen-
prosjektet har noe for seg. Det
hjalp også å lese en lørdagskron-

ikk i AAB for en drøy uke uke
siden. Der tar skribenten opp
Holmenutbyggingen på en slik
måte at jeg opplever det som
støtte for min måte å̈ se denne
saken på, sier Erling Okkenhaug.
.

“Stykk opp”
–Hvordan mener du Holmenut-
byggingen bør løses?

–For meg er det et mantra som
gjelder; nemlig “stykk opp”,
“stykk opp”!, sier Okkenhaug og
forteller om en mangeårig kamp
for å få utbyggerne av Holmen,
politikerne og befolkningen til å
forstå at man har valgt å ta
utgangspunkt i feil ende når det
er satset på en storstilet utbygg-
ing i regi av et enkelt arkitekt-
firma.

–På Holmen burde man i langt
større grad åpnet for at dette
flotte stedet kunne integreres i
Risør som en egen bydel. Det
ville være langt enklere å få til
dersom man hadde gått inn for
salg av mange små tomter, for-
trinnsvis til næringsformål, sier
han.

Nå er ikke disse utsagnene nye.
Okkenhaug har i mange samm-
enhenger tatt til orde for det
samme, men responsen har nok
latt vente på seg. Det vil si; nå
skjer det tydeligvis noe. Det
mener i alle fall Okkenhaug selv.

–Hva tror du er forklaringen
på at flere slutter seg til dine

tanker for Holmen?

Folkemøte
–Rett og slett fordi utbyggerne
har satt seg selv på sidelinjen.
Hvordan dette skal tolkes vet jeg
ikke, men uansett mener jeg
tiden er moden for å se med nye
øyne på hva som bør skje der ute.
Noen bør rett og slett ta initiativ-
et til et folkemøte.

–Er ikke dette noe du kan ta
initiativet til?

–Nei, det blir ikke riktig.
Utspillet må komme fra byen,
men jeg stiller selvsagt gjerne
opp på et par dagers varsel og tar
mer enn gjerne med meg eks-
pertise fra hovedstaden som kan
bidra til å se på mulighetene med
litt andre øyne.

Risørskala
–Det hevdes at du er opptatt av å
få bygget gammel sørlandsbe-
byggelse på Holmen?

–Det har jeg aldri gitt uttrykk
for. Men slik det er blitt nå kan
det virke som om arkitekturen
på Holmen skal speile Risørs
ambisjoner om å være en design-
by.Det føler jeg blir galt.Holmen
bør kunne utvikles i Risørskala,
med andre ord som en bydel der
ulike bygninger reises, tilpasset
den målestokken omgivelsene
rundt inviterer til, sier Okken-
haug.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Erling Okkenhaug ønsker en annereledes utbygging av Holmen og opplever
at han får mer og mer støtte for sitt engasjement.

Vil ha nytt Holmen-møte

Bedre blodsirkulasjon
Mange er plaget med dårlig blodsirkulasjon i ben og
føtter. Dette gir ofte smerter, kalde føtter, hevelser og
ubehag. I løpet av kort tid har Sirkulasjonstreneren hjul-
pet tusenvis av nordmenn med å forbedre blodsirku-
lasjonen. Her kan du lese mer om hvorfor den virker,
men for at du virkelig skal bli overbevist bør du prøve
den selv.

Hvordan den virker
Sirkulasjonstreneren plasseres foran deg mens du sitter
i en stol eller sofa. Føttene plasseres oppå og den skrus
på. Den sender milde elektriske impulser opp i føttene.
Disse impulsene får musklene i leggene til å strammes
og slappes av om hverandre. og blod pumpes ned i
føttene. Du vil se på leggene dine at musklene jobber.
Denne teknologien har vært brukt til behandling i 50
år og brukes av fysioterapeuter og behandlingssteder
mot smerte og hevelser. Sirkulasjonstreneren er svært
enkel å bruke og det tar kun noen sekunder å lære seg å
bruke den. Etter å ha brukt den i 30 minutter vil leggene

måter sammenlignes med treningen leggene får ved å
gå i trapper.

Hvem passer den for
Sirkulasjonstreneren passer alle som ønsker bedre
blodsirkulasjon og sterkere muskler i leggene. Den
brukes av alt fra idrettsutøvere til mennesker plaget
med urolig ben, hovne ben, åreknuter eller kalde føtter.
Uansett form vil du etter kort tid merke forbedring.

Prøv i dag og bli overbevist
Den beste måten å bli overbevist på er gjennom å
prøve den selv. Enklere Liv har 25 butikker i Norge.
For de som ikke bor i nærheten av våre butikker
sender vi denne uken Sirkulasjonstreneren frakt-
fritt. Sirkulasjonstreneren koster 1995 kroner og
bestilles på tlf: 23 05 14 40 eller i Enklere Liv butikker.

KUN DENNE UKEN
Bedre blodsirkulasjon i ben og føtter.

Alle som Bestiller på telefon
23 05 14 40 eller i butikk og
oppgi kode NA innen 24. okt
får Sirkulasjonstreneren levert
fraktfritt og med en GRATIS
Fotvasker (verdi 245).

Besøk Enklere Liv sine butikker: Sandvika Storsenter - CC Vest - Karl Johansgt.: Egertorget - Strømmen Storsenter - Jessheim Storsenter
Majorstua: Kirkeveien 57 - Storo Storsenter - Linderud Storsenter - Ski Storsenter - CC Gjøvik - CC Hamar - Gulskogen senter - Farmandstredet

GRATIS Fotvasker


