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Frekke tyver tok
gleden fra barna

Didrik, Nikolai, Annica og Kaja hadde gledet seg til båttur i barnehagen, men må sammen med Anette Mostad innse at det ikke blir tur når motoren er borte.

Både barn og voksne i Lekeslottet barnehage hadde
gledet seg til å ta i bruk barnehagens båt. Men i løpet av
helgen har frekke tyver brutt opp låsen og tatt med seg
hele motoren. – Det må da finnes et snev av ære også
blant tyver, sier Anette Mostad i Lekeslottet Barnehage.

Nå håper hun de snarest får på plass en ny motor slik at
barna ikke blir lidende for lenge for det noen frekke
tyver har gjort.

Side 8

Ønsker variasjon
på Holmen
Kulturminneseksjonen i Aust-
Agder fylkeskommune mener
forslaget til utbygging på
Holmen i Risør framstår som
betydelig mer skjematisk og
stivbeint enn det som sto i
den opprinnelige regulerings-
planen. De ønsker en større
variasjon i bebyggelsen, skriv-
er leder Thomas Hirsch (bild-
et) i en uttalelse.

Side 7

Medieelever til
“Deathtrip”-finale
Fem jenter fra medielinjen
ved Risør videregående skole
er plukket ut til finalen i en
landsomfattende kampanje
mot ruskjøring. Med sitt
fokus på alkolås i biler kjemp-
er jentene om førstepremien
på 30 000 kroner.

Siste side



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

Reguleringsplanen for Holmen er så romslig at den
åpner for arkitektoniske løsninger lik dem som nå pre-
senteres. Rammesøknaden som er basert på arkitekt
Bogens arkitektoniske løsninger, skal som kjent åpne
for at arbeidet med første byggetrinn kan igangsettes.
Ordfører Per Lunden har tidligere uttalt at hensynet til
utbyggeren gjør at målet må være å kunne et klart svar
på møtet torsdag kveld.
Samtidig skriver leder av kulturminnevernseksjonen i
fylkeskommunen at forslaget som nå foreligger repre-
senterer en arkitektur som er betydelig mer skjematisk
og stivbent enn det forslaget som Kritt Arkitekter pre-
senterte da reguleringsplanen ble behandlet i fjor.
Kulturminnevernseksjonens leder går så langt at han
karakteriserer de nye tegningene som en kvalitetsfor-
ringelse sammenliknet med det opprinnelige forslaget.
Han begrunner dette med å vise til at forslaget fra Kritt
viste at utbygger signaliserte ett ønske om en form for
selvgrodd struktur der det var
en stor grad av variasjon
både i fasadeliv og etasje-
høyder.
Uttalelsen fra kultur-
minnevernseksjonens leder
bør få oppmerksomhet.
Ingen er tjent med et pro-
sjekt som ikke har til-
strekkelig støtte. Vi regner derfor med at søkeren bear-
beider sine tegninger når prosjektet detaljutformes.

Uttalelsen må vektlegges

Utgjør de nye
tegningene en
kvalitetsforring-

else?

Venstres Willy Thorsen (t.v.) og Stian Lund ber om avklaring på spørsmålet om boplikt i Flisvika og på Holmen

Under Langesand-debatten i
bystyret stilte Venstre spørsmål
om konsekvensene for Holmen.
Hvorfor? Jo, i Langesand-saken
har Fylkesmannen slått endelig
fast at eiendommen er en fri-
tidseiendom.
På Holmen har et nesten
enstemmig bystyre slått fast
valgfriheten mellom bolig og fri-
tidsbolig. Forannevnte to vedtak
dreier seg om status etter plan-
og bygningsloven.
Så til konsesjonsloven (boplikt-

en). Venstre ønsker mest mulig
bosetting på Holmen og i Flis-
vika, der vi har sett i AAB at
utbygger/selger har fått
spørsmål om boplikt ved videre-
salg av leiligheter brukt som
bolig.

Problemet med Langesand-ved-
taket til Ap,Rødt og Sp er at disse
partiene har skapt usikkerhet til
om de vil bruke konsesjonsloven
til seinere å tvinge gjennom
boplikt, uavhengig av om plan-
formålet bestemmer eller tillater
fritidsbolig.

Spørsmålet om konsesjon (fritak
fra boplikt) behandles først når
en søknad kommer. Politikerne
kan ikke gi bindende forhånds-
løfter.
Vi oppfordrer likevel Ap, Rødt og
Sp til å gå ut med klar beskjed til
allmennheten om at partienes
holdning er at konsesjonsloven
ikke seinere vil bli brukt til å
tvinge gjennom boplikt på
Holmen og i Flisvika.

Stian Lund ogWilly Thorsen
Bystyrerepresentanter Venstre

I min kommentar til redaktørens
negative holdning til nye hytte-
eiere i skjærgården vår, hadde jeg
satt betegnelsen “gammel og
sur” i anførsel.
Det var bevisst, for derved å gi
uttrykk for en viss usikkerhet om
det var tilfellet. Lederen i lør-
dagsavisa visste kanskje at det
var berettiget. Redaktøren sier
imidlertid at alderen har satt
sine spor på det ytre, men at
hukommelsen er relativt god.
Jeg skal ikke begi meg inn på en
diskusjon angående det siste,
men fastslår at redaktøren har
behov for følgende voksenopp-
læring:
Offentlig ansatte – byråkrakter –
har som jobb å forvalte et regel-
verk som er fastsatt og vedtatt av

kommune, fylkeskommune og
stat. Han/hun driver med regel-
styrt saksbehandling.
Det er dette regelverket, sammen
med den faglige kompetansen,
som er grunnlaget for den
avgjørelse som fattes i den enk-
elte sak. På denne bakgrunn var
det følgelig ikke Mathisen som
var årsaken til at redaktøren traff
“skuffede og slukørede” hytteei-
ere, etter å ha vært på kommune-
huset. ÅRSAKEN, herr redaktør,
var regelverket.
Dette er imidlertid noe de aller
fleste vet og forstår, og som jeg
nå håper at at også redaktøren
erindrer. Skulle det imidlertid
fremdeles være noe uklart,
gjenntar jeg det gjerne – VELD-
IG SAKTE. Det er følgelig høyst
urimelig å legge skylda på saks-
behandleren.

Jeg synes også det er urimelig at
mine kommentarer om
redaktørens lite gjestrie hilsen til
hyttefolket blir fremstilt som om
jeg er en barrikadestormer for
økt hytteareal, dynamitt og
anleggsmaskiner.
Det er en fremstilling som
redaktøren bruker for å ta fokus
bort fra den berettige kritikken
som jeg kom med, og har ingen
sammenheng eller relevans til
mitt syn på byggetiltak i
skjærgården.

Avslutningsvis ønsker jeg
redaktøren god bedring, og
mange solrike sommerdager i
“skjæra”. Håper også at han blir
tilbudt en kopp kaffe når han
kommer på uventet besøk.

Med vennlig og solrik hilsen
Arild Mathisen.

Boplikt på Holmen?

Redaktøren trenger litt voksenopplæring
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Gi uttrykk for dine meninger
Holmenprosjektet skaper bølger til siste slutt. Nå er det
en Facebook-aksjon som har sett dagens lys.Tilblivelsen
av denne er inspirert av et leserinnlegg som sto å lese i
vår avis i forrige uke. Da var det Arild Mathisen som til-
kjennega sitt syn - og sin skepsis - til prosjektet i sin
nåværende form.
Både dette innlegget, og den aksjonen som nå bruker
sosiale medier for å nå ut med sitt budskap, har det til
felles at det som formidles er motstandernes syn. I så
måte er innspillene helt i tråd med det som har vært
mønsteret i avisdebatten om fremtiden for Holmen.Det
kan nesten virke som om tilhengerne av prosjektet har
valgt å holde en lav profil. Årsaken til dette fraværet av
begeistrede innlegg fra tilhengerne av utbyggingen kan
selvsagt diskuteres i det vide og det brede. Det kan
kanskje være fordi Holmenprosjektet ikke har den
støtte det burde hatt? Hvis så er tilfellet, og politikerne
velger å si ja til første trinn av utbyggingen torsdag
kveld, er det helt klart en ubalanse mellom de folke-
valgte og folket de representerer.
På den annen side; det kan tenkes at folk innerst inne er
begeistret, men at kritikernes innspill dominerer
debatten og at det har gjort det vanskelig å komme til
orde? I en sak iAAB i dag omtales arbeidet med en doku-
mentarfilm som tar for seg en del problemstillinger
knyttet til de mange store utbyggingsprosjektene i vår
landsdel. Blant annet skal Risørfolk intervjues om
Holmen. Forhåpentligvis velger mange å benytte anled-
ningen til å gi uttrykk for sine meninger.
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– Seksjonens bekymring
går ut på at forslaget
representerer en arki-
tektur som framstår som
betydelig mer skjematisk
og stivbeint enn det som
opprinnelig var lagt ved
reguleringsplanen.

Dette skriver lederen for kultur-
minneseksjonen i Aust Agder
Fylkeskommune, Thomas Hir-
sch.

Uttalelsen er knyttet til
Holmenprosjektet og det første
byggetrinnet. Det er som kjent
dette bystyret skal ta stilling til
førstkommende torsdag.

Samtidig tilføyer Hirsch at for-
slaget, slik han vurderer det, ikke
reflekterer den variasjonen som
er i arkitekturen og i den bebygg-
elsesstrukturen som preger
bykjernen i Risør.

Han tilføyer imidlertid at
utbyggernes beslutning om å
redusere omfanget av en fjerde
etasje på byggene representerer
en forbedring i forhold til det
som tidligere er vist på
rammesøknaden.

Som kjent har utbyggerne
besluttet at det nå kun er tre
bygg som skal bli utstyrt med en
fjerde etasje.

Men om kultur-
minnevernsekskonen i fylkes-
kommunen har meninger om
arkitekturen, er det også klart at
det ikke er mulig å hevde at
reguleringsplanen sier nei til
den type arkitektur som er inn-
bakt i forslaget fra arkitekt Petter
Bogen.

Dette fordi reguleringsplanen
i utgangspunktet var romslig.

Noe som også tidligere er under-
streket av det forrige arkitekt-
firmaet som var engasjert i for-
hold til Holmenprosjektet.

Derfor har kulturminnevern-
seksjonens leder Thomas Hirsch
nå konkludert med at forslaget
til arkitektonisk utforming
vurderes å ikke være i strid med
reguleringsplanen.

Samtidig er han imidlertid
klar på at de arkitektoniske
utfordringene kunne vært løst
på en annen måte. Eller som han
skriver:

“Det vurderes likevel som
beklagelig at bebyggelsen er gitt
en arkitektonisk utforming som

oppleves som en kvalitets for-
ringelse i forhold til de skissene
som fulgte som vedlegg til
reguleringsplanen.”

Hirsch skriver i den forbind-
else at han sterkt oppfordrer
søkeren til å bearbeide tegning-
ene når prosjektet skal detaljut-
formes.

“Målsettingen bør være å få
inn noe av den variasjonen som
preger det utkastet som fulgte
reguleringsplanen”, skriver han
i sin konklusjon.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

– Skjematisk og
stivbent forslag

Ønsker folks mening om store utbyggingsprosjekter
– Skal innbyggere bry seg
om hva utbyggere vil
gjøre på tomtene sine?
Det er et av spørsmålene
filmmaker Paal Winsents
ønsker å stille Risørinn-
byggerne førstkomm-
ende torsdag.

Paal Winsents heter han, og film-
kameraet kan det se ut som han
er født med. Det har de i alle fall
fått merke, byens politikere og
også publikum. De gangene
store utbyggingsprosjekter har
vært tema har filmfotografen
dukket opp. Med lyd og bilde er
uttalelser og stemninger doku-
mentert.

De færreste vet kanskje at det
hele er et ledd i et filmprosjekt
kalt “Sørlandsrefseren”.

– Filmen handler om hvorvidt
sørlandsbyene skal følge tradi-
sjon eller trender når sentrale
tomter skal bygges ut eller om.

Og hva som er toneangivende for
den ene eller andre filosofien.
Oppi denne diskusjonen står den
brysomme østlendingen Erling
Okkenhaug og maner innbygg-

erne til å følge de kvalitetene
byene allerede er tuftet på, for-
klarer Winsents. Han kan også
fortelle at dokumentarfilmen er
et samarbeidsprosjekt mellom

Media Service iog Winsents film.
Han opplyser til AAB at han vil

være i Risør førstkommende
torsdag mellom kl. 12 og 14. Når
det gjelder hvilke andre

spørsmål han kan tenke seg å
stille Risørbeboerne, sier han:

– Hvis innbyggere skal bry seg
i utbyggingsprosessen, når og
hvordan bør det skje? Jeg er også
interessert i å få rede på hvordan
klimaet for å bry seg på er på Sør-
landet generelt, og Risør spesielt.

Paal Winsents sier videre at
han ønsker å stille spørsmål om
hvordan man ser på at det
kommer folk utenifra og bryr
seg.

– Jeg ønsker også å stille
spørsmål om hvordan prosessen
rundt Holmen-utviklinge har
påvirket byen og dens innbygg-
ere og hva slags innhold og arki-
tektonisk uttrykk folk ønsker
seg, fortsetter han og tilføyer at
han også er opptatt av å få til-
bakemelding om hvorvidt folk
flest er fornøyd med den jobben
de folkevalgte gjør for å ivareta
ditt syn på stedsutviklingen.

.

Paal Winsents (t.v) har filmet mye fra de politiske møtene i Risør. Her er det et formannskapsmøte.. Temaet er Holmen.

Leder av kulturminnevernseksjonen i fylket, Thomas Hirsch, ber arkitekt Pett-
er Bogen om å bearbeide Holmentegningene slik at bebyggelsen varieres.

Elevene ved 2SSA på Risør vgs bruker nå alle ledige timer til arbeidet.

– Hva drar folk til Risør?
Dette er ett av spørsmål-
ene elevene ved 2SSA vil
finne svar på. I samarbeid
med handelsstanden er
de i gang med å utvikle
en omfattende spørre-
undersøkelse.

Det er hektiske dager for
andreklasse, Service og samferd-
sel ved Risør videregående skole.
Elevene har fått i oppdrag fra
handelsstanden å lage en spørre-
undersøkelse som skal
omhandle folks ønsker og behov
for butikkene i Risør.

– Vi vil finne ut av hva som
drar folk til Risør, forteller Hel-
ene Hommelsgård ved klasse
2SSA.

For å gjøre dette har klassen
gått systematisk og metodisk
riktig til verks.

– Vi har vært veldig nøye i
arbeidsprosessen til nå, og brukt
flere metoder innenfor pensum,
sier Hommelsgård.

Elevene har nå dannet en
fokusgruppe basert på en rekke
intervjuer. Denne vil diskutere
spørreundersøkelsens videre
utforming.

– Det var viktig for oss å lage
en gruppe med mennesker fra
ulike aldersgrupper og med ulik

bakgrunn. Nå har vi plukket ut
sentrale medlemmer av handels-
standen, politikere og privatper-
soner som vil være med og gi inn-
spill under møtet vi skal ha om få
dager. Ut ifra dette vil vi utar-
beide spørreundersøkelsen vid-
ere, forteller Madelene Hal-
vorsen.

Elvene ser utfordringen i å
måtte lage en undersøkelse som
skal gjelde både flere butikker og
ulike aldersgrupper. De setter
derfor pris på all hjelpen de får.

Den ferdige spørreundersøk-
elsen vil både være tilgjengelig
på nett og på papir i butikkene.
Planene for markedsføring er
imidlertid ikke helt på plass
ennå.

– Det har blitt snakket litt om
det, men dette vil også bli et
tema under møtet med fokus-
gruppen. Vi tror dette prosjektet
kommer til å bli stort, sier lærer
Hanne Lisbeth.

Avslutningsvis mener elev
Christina Karoliussen det er
viktig å legge fokus på ung-
dommens engasjement.

– Det er ikke slik at ungdomm-
en ikke bryr seg om Risør. Vi
ønsker med dette å delta i lokal-
samfunnet og gjøre byen mer
populær, sier hun.

Adrian Broch Jensen




