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–Målet mitt er å utvikle It-
miljøet i Risør. Dette er en
fantastisk by som burde
ha de beste muligheter til
å bygge opp kompetanse
knyttet til it.

Sigbjørn Tønnesland, Risørgutt
fra barnsben av, det vil si;
Sandnes, med solid ballast fra it-
miljøets mange muligheter, har
han i to måneder holdt hus i
Næringshagen i Prestegata.

Sikre fremtiden
Omgitt av solide tømmervegger
der navn og årstall står risset inn
og med Hellig Aands kirke bare
noen meter fra kontorvinduene,
er det lett å tenke fortid fremfor
fremtid. Sigbjørn er imidlertid
klar på at naturgitte forutset-
ninger og Risørs historie i felles-
skap kan nyttiggjøres for å sikre
også fremetiden.

Store eierposter
For kort tid siden solgte Sig-

bjørn sin drøyt 30% store eier-
andel i et selskap kalt Pragma.
Pragma hadde nå 47 ansatte og
en omsetning på 50 - 60 million-
er. Selskapet hadde han bygget
opp fra grunnen av med kristian-
sandeen Tor Aage Fjukstad.

I tillegg sitter han og kollegaen
med store eierposter i selskaper
som Seamless, som har fokus på
software, multimedieselskapet
Medija, Sourceit som blant annet
jobber med programmerings-
tjenester og Telemegleren. dette
skjer gjennnom et holdingsel-
skap kalt Sigtor.

Programvareutvikling
–Nå vil du satse på it også

Risør?
–Jeg har håp om på sikt å få på

plass et selskap med oppimot ti
ansatte som jobber med pro-
gramvareutvikling, sier Sigbjørn
og tilføyer at han allerede er i
gang med en intervjuprosess.

–Jeg skulle gjerne sett at flere
søker på de stillingene som er
lyst ut. Spesielt hyggelig ville det
være å kunne rekuttere folk fra
Oslomiljøet. Risør har jo så mye
å by på, sier It-gründeren.

Tønnesland forteller at han
allerede har begynt å bygge seg
opp en kundeportefølje.

–Det hjelper kanskje å ha lang
fartstid fra bransjen?

–Selvsagt, det er utrolig viktig.
Samtidig har jeg jo erfart at
mens mange i Kristiansand
kjenner navnet mitt og det jeg
har utviklet, er det bare et fåtall
her i Risør som vet noe om min
yrkesbakgrunn.

Politikkens verden
Mange vil kanskje kjenne igjen
navnet fra politikkens verden.
Sigbjørn Tønnesland sitter i
bystyret for Arbeiderpartiet og
han innrømmer gjerne at han er
en skikkelig patriot.

–Risør har så mye å by på. Nå
håper jeg bare Flisvika og etter
hvert også Holmen kommer på
plass. Troen på Risørs mulighet-
er er også sterkt medvirkende til
at jeg ønsker å forankre et nytt
selskap i Risør og gjerne med
kontorlokaliteter her i Risør
Næringshage, sier han og fortell-
er at han enda ikke har funnet
frem til et skikkelig navn på sel-
skapet.

–Det bør jo ha noe med Risør i
navnet, sier han.

Mangemuligheter
–Du har tydeligvis stor tro på

Risørs utviklingspotensial?
–Så absolutt. Jeg ser mange

muligheter for byen og kom-
munen. Blant annet har jeg tro
på at vi skal lykkes i å plassere
Risør på it-kartet. For øvrig er jeg
også opptatt av å lage en oversikt
over hvilke it-ressurser som alle-
rede finnes i kommunen og regi-
onen.

Sigbjørn Tønnesland under-
streker også at Risør kanskje bør
bli flinkere til å tenke i litt nye
baner i forhold til østregionen.

–For oss politikere bør det
være en jobb å markere at Risør
kan ha en fremtid som et regi-
onsenter. Hvem vet; kanskje
Aklandområdet blir et naturlig
utviklingsområde i en slik regi-

onsatsing, sier Sigbjørn Tønnes-
land før han avslutningsvis til-
føyer noe mange bør merke seg:

–Dersom noen har lyst til å
være med som mannskap i et
programutvlingsselsakap i Risør
er det bare å ta kontakt!

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Nå gjøres et forsøk på å
få de politiske partiene
med på en omforent løs-
ning. Målet er å få
Holmenprosjektet på
skinner slik at utbygging-
en kan realiseres.

–Jeg hå¨per vi kan bli enige om en
løsning der det gjennomføres en
begrenset planendring, men det
avgjøres av hvordan de regionale
myndigheter ser på planendr-
ingene.Det avhenger også av om
utbygger er villige til å endre
planene.

Ordfører Per Kr. Lunden har
travle dager i forbindelse medt
Holmenprosjektet som av
utbygger er verdsatt til en halv
milliard kroner.

Lunden sier i den forbindelse
at man i realiteten opprettholder

kravet som bystyret tidligee har
stilt; nemlig om at hele Holmen-
området må utbygges så raskt
som mulig og at hotelldelen har
vært og vil være en sentral forut-
setning for at utbygger kan
gjennomføre prosjektet.

–Utbygger mener hotell er lite
realistisk?

–Faller hotellutbyggingen
bort er vi selvsagt åpne for en løs-
ning som kan gi næringsvekst og
positive ringvirkninger. Men
hotellarealet skal under ingen
omstendighet kunne brukes til
boliger.

Lunden tilføyer at forutset-
ningene i reguleringsplanen der
det fremgår at prosjektet skal ha
en fordeling mellom bolig,
næringsareal, hotell og områder
for allmennhetens bruk skal
være et sentralt premiss.

–Det er grunn til å tro at parti-
et vil møte motstand i forbind-
else med kravet om at fjerde

etasjen som planlegges på en del
av leilighetene ikke kan brukes
som boligareal?

–Vi frykter at takleilighetene
vil gjøre at bebyggelsen i helhet

oppfattes som for voluminøs og
at fellesområder reduseres. Vi
mener at en fjerdeetasje til bolig-
formål heller ikke var en del av
den opprinnelige regulerings-

planen slik politikerne oppfattet
det da vedtaket ble gjort. Derfor
ønsker vi ikke bruk av en fjerde-
etasje til bolig. Det er bare plan-
juridiske avklaringer, som even-
tuelt viser at reguleringsplanen
gir rom for boliger i fjerdeetasje,
som gjør at vi kan akseptere lei-
ligheter i denne etasjen. Skjer
det, mener vi at det planlagte
antallet slike leiligheter må
reduseres så mye som mulig, sier
Lunden.

De øvrige partiene i bystyret
har fått oversendt forslaget fra
Arbeiderpartiet og håpet er at
man kan komme til enighet.

For øvrig tyder mye på at de
regionale myndighetene og
Fylkesmannen vil diskutere
Holmensaken i løpet av dagen i
dag.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Sigbjørn Tønnesland har eierinteresser i flere it-selskaper. Nå vil han bygge opp en bedrift i Risør.

Ordfører Per Lunden håper de politiske partiene kan bli eneige om Holmen

Gründer vil forankre
nytt it-selskap i Risør

Inviterer partiene til å finne en omforent løsning


