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Startet grunn-
boring i feil vann

Boreriggen, som skulle benyttes til å undersøke grunnforholdene i Blautmyr, havnet i Auslandsvann. Tabben ble heldigvis oppdaget, og i går ble riggen flyttet til riktig
sted.

De skulle undersøke grunnforholdene i Blautmyr, men
havnet i stedet i Auslandsvann. Tabben ble oppdaget da
journalist Svein Walstad tok kontakt med Statens Veg-
vesen for å høre hvorfor det fløt en borerigg på byens
drikkevannskilde. Arbeidene ble umiddelbart stanset og

riggen flyttet til Blautmyr derman skal undersøkemulig-
hetene for å fylle opp med overskuddsmasse fra den
planlagte gang- og sykkelveien mellom Frydendal og
Lindstøl.

Side 5

Norgescup på
hjemmebane
Jonas Rønningen er Gjerstad
Trialklubbs spydspiss når de
for første gang arrangerer
norgescup på hjemmebane
førstkommende helg.
Rønningen har kapasitet til å
gå helt til topps i A-klassen.

Side 10

Fylket sponser
minihåndballen
Takket være et solid tilskudd
fra Aust-Agder Fylkeskom-
mune, kan Risør Håndball-
klubb tilby de yngste et gratis
håndballtilbud.
– Nå behøver ingen foreldre å
si til barna sine at de ikke kan
være med fordi de ikke har
råd, sier en svært så fornøyd
Espen Hauglid.

Side 11

Heftig begeistret
Lars Jacob Larsens planer for å
bygge leiligheter i Hasalen
vekker politisk begeistring.
Alle synes prosjektet ser inter-
essant ut.

Side 6

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Gjelder så langt
beholdningen rekker.
Kun til private
husholdninger.

Fast Go’helg-pris

pr. pakke

FFaasstt G

ppprpr. papakkkkkkee

Pepperbiff av storfe
150 g pr. kg 112,67

Torsdag 23.

august er det

TRIPPEL-
TRUMF
3% bonus på dagligvarer

Byggestart blir utsatt

Det blir ikke byggestart på Holmen på nyåret. Dermed
blir det båtopplag på tomta også i vinter. – Salget har
ikke gitt dekning for å beslutte byggestart, sier prosjekt-
leder Philip Stephansen. Side 7
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Det blir ikke byggestart
på Holmen på nyåret slik
man tidligere hadde håp
om. Dette er fordi man
ikke har lykkes med å
oppnå nødvendig salg av
leiligheter.

Prosjektleder Philip Stephansen
fra Backe Prosjekt AS bekrefter at
salget så langt ikke har gitt dek-
ning for å beslutte byggestart på
nyåret.

60% fortsatt nødvendig
–Som kjent så blir ikke prosjekt-
et realisert uten tilfredsstillende
salg og 60% salg av salgstrinn 1
og 2 er fortsatt nødvendig for
komme i gang. Det må derfor
fortsatt selges en del flere leilig-
heter, sier han.

Prosjektleder Stephansen opp-
lyser videre at det nå vurderes
om man kan finne noen nød-
vendige grep som gjør det
enklere å få i gang en salgspro-
sess.

Hvilke elementer som utbygg-
erne skal legge inn i dette, er
usikkert.

Trengermer tid
I en mail opplyser for øvrig
Stephansen at utbyggerne nå ser
for seg en lengere prosess for å få
til et salg som blir regningssvar-
ende i forhold til investerings-
kostnadene.

–Det kan tenkes at markedet
trenger noe mer tid for å forstå
fullt ut og verdsette de kvaliteter
og verdier som ligger i å ha en
lettstelt og moderne fritid/bolig
rett i sjøkanten, sier han.

Prosjektlederen kan også
bekrefte at det hittil er solgt 12
leiligheter, men at man har flere
interesserte som vurderer kjøp.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

I dag og i morgenmøtes
sekretariatet for opp-
følging av regionplan
Agder 2020 i Risør.

Sekretariatet består av repre-
sentanter for de ulike region-
ene i Aust Agder samt Arendal
og Kristiansand. Repre-
sentanten for ØstreAgder, som
er forumet for kommunene på
vår kant av Aust Agder, er
Risørs næringssjef Kamilla

Solheim.
–Dette er et veldig spennende
arbeid som trekker opp de
store linjene for vår region og
erfaringen så langt viser at vi
nok ikke er så godt kjent med
arbeidet som foregår parallelt i
de ulike regionene, sier hun.

Under møtet i Risør skal
fokus blant annet være rettet

mot samhandlingsreformen og
prosjektleder Harry Svendsen
skal orientere.

Sørlandsporten Teknolog-
inettverk, som er et regionalt
utviklingsselskap, blir present-
ert av Per Arnt Tellefsdal.

Dessuten skal Stein Gauslaa
orientere om Arendalsuka. Han
blir ikke den eneste ex-presse-
mannen. Ordfører Per Kr.
Lunden skal nemlig fortelle om
viktigheten av god kommun-
ikasjon.

Utover dette skal medlemm-
ene i sekretariatet drøfte tema-
er som kultur med fokus på
næring, det gode livet for alle på
Agder, klima og utdanning for å
ha nevnt noen av saksområd-
ene.
Steinar Ryvind

Holmen forblir som nå, i alle fall frem til neste vår. Beslutningen om å utsette byggearbeidene ble tatt for en tid siden.

Næringssjef Kamilla Solheim stiller
for Østre Agder.

–Markedet er ikke på lag
med Risør eller utbygger

Drøfter regionplan 2020

Påmangemåter har
2012 vært et “annus hor-
ribilis” for Holmenut-
byggerne.

Ved siden av mye motstand på
lokalt hold, og kritikk fra Riks-
antikvar og enkeltpersoner som
har uttrykt sterk skepsis til det
arkitektoniske valget, har
Holmen også blitt nevnt i større
artikler både i Finansavisen,
Dagens Næringsliv ogAftenpost-
en.

Rosen har også her glimret med
sitt fravær, snarere har det vært
uttrykt misbilligelse med pro-
sjektets planlagte utførelse.

Betydning
Hvorvidt dette har hatt betyd-
ning for salget av leiligheter er
vanskelig å konstatere. Sikkert
er det imidlertid at det generelt
har vært noe mindre interesse
for fritidsboliger, som jo også til-
bys på Holmen, enn vanlig.

I den forbindelse uttaler
Stephansen at dagspressens
omtale av salg ved sjøen ikke
vært så positivt i år:

Avhengig avmarkedet
– Dette kan skyldes årets somm-
er, trender eller prioriteringer i
markedet. Markedet er derfor
verken på lag med Risør eller
utbygger for øyeblikket og
hvordan dette vil utvikle seg vid-
ere er ganske usikkert. Uansett
er vi begge avhengig av markedet
på godt og ondt, avslutter pro-
sjektleder Philip Stephansen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Mindre interesse for fritidsboliger Fortsatt båtopp-
lag på Holmen
En konsekvens av at byggestart
ikke blir noe av på nyåret, slik
det ble opplyst under salgsstart i
juni i år, er at Risør Sjøsenter
fortsatt vil tilby båtopplag på
Holmen. Dette bekreftes av
Hanne Grethe Mesel ved
sjøsenteret. Samtidig under-
streker hun at sjøsenteret, når
byggeprosessen er ferdig, vil ta i
bruk større og mer egnede lok-
aler til deres virksomhet.
–Vi gleder oss til å ta i bruk de
nye lokalene vi skal få når den
tid kommer, sier hun.

Beslutningen om å utsette
byggestart innebærer at Hanne
Grethe Mesel og Kai Andersen ved
Risør Sjøsenter tilbyr båtopplag på
Holmen nok et år.

Uttrykker skepsis

Fylkeskommunen uttrykker
skepsis til planene den nye eier-
en av Ospedalsholmen har for
hytta på stedet.

Meningen er å rive den 64 kvm
store hytta og erstatte den med
en hytte på 111 kvm.

“Holmen er relativt liten, ca
2.5 daa og omsøkt ny fritidsbolig
vil etter vår vurdering virke

nokså dominerende selv om den
i søknaden sies å være tilpasset
terrenget.”, heter det i forhånds-
uttalelsen fra plan og natursek-
sjonen i fylkeskommunen.

Det er spesielt den store
økningen i vindusflaten mot
vest og delvis mot nord seksjon-
en er skeptisk til.
Steinar Ryvind


