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–Jeg har mangemusik-
ervenner som deltar på
kammermusikkfesten. De
har uttrykt forferdelse
over det som er i ferd
med å skje i Risør.

Det uttaler billedkunstneren og
illustratøren Christopher Robin
Rådlund.

Kreativt innspill
Han la i går siste hånd på en
illustrasjon han mener bør
kunne tjene som et kreativt inn-
spill til hvordan Risørholmen
burde ha sett ut.

Han understreker at det ikke
er snakk om et plandokument,
snarere om ønsket om å servere
en visuell presentasjon av det
ham selv, og tydeligvis mange
med ham,mener er den optimale
løsningen.

Ved siden av at han har fått
høre om Risørutviklingen av
kammermusikk-venner, nevner

han også at Erling Okkenhaug
har vært inne i bildet.

–Jeg deler hans oppfatninger
om dette. Egentlig handler det
ikke bare om Risør, men om en
global trend der kyniske utbygg-

ere i realiteten bestemmer
hvordan en by skal se ut. I denne
situasjonen er det hele enda mer
graverende. Vi snakker om en av
Norges best bevarte trehusbyer
som etter min mening nå raseres

av en blokkbebyggelse, sier
Rådlund.

Premissene
Han tilføyer at han håper
illustrasjonen kan bidra til å gi
politikerne og befolkningen
generelt en opplevelse av
hvordan Risør kunne ha blitt,
dersom ikke markedskreftene
hadde fått legge premissene for
utviklingen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Kultur erstatter hotell?

Er dette den optimale løsningen?

Dagens kulturhus bør
kunne fases ut over tid og
et nytt kulturhus reises
på ”hotelltomta” på
Holmen.

Dette er et forslag de borgerlige
partiene står bak og som de nå
ønsker at bystyret skal si ja til å få
utredet.
Bakgrunnen for forslaget er at
det nå er presentert et kostnads-
overslag på hele 27 millioner for
restaurering av Risørhuset.

For høy pris
Leder av Risør Venstre, Dag Jørg-
en Hveem, sier til AAB at det i
den borgerlige leiren er enighet
om at det å betale 27 millioner
for utbedring av Risørhuset rett
og slett er for høy pris å betale.
–Det hersker ingen tvil om at
mye må gjøres for å få Risørhuset
oppgradert?
–Risørhuset er en svært viktig
kulturarena i kommunen, og det
er på kort sikt nødvendig med en
viss utbedring og rehabilitering.
Det er vi ikke uenige i. Men etter
vårt syn er denne saken ikke til-
strekkelig utredet i forhold
hvilke vedlikeholds og andre
påkostningstiltak som må pri-
oriteres.

Todelt forslag
Hveem understreker samtidig at
forslaget fra de borgerlige er
todelt.
–Det handler om at vi blir pre-
sentert for en liste over hvilke
rehabiliteringstiltak som bør
prioriteres. Men på sikt, og jeg
understreker; på sikt mener altså
vi det kan være fornuftig å plan-
legge et nytt kulturhus for Risør
Derfor ber vi om, som del to i for-
slaget, at forslaget om kulturhus
på “hotelltomta” blir utredet før
vi går i gang med et stort
rehabiliteringsprogram for

Risørhuset. Etterpå vil det være
for sent.

Nærmest invitert
–Hva er bakgrunnen for at dere
mener den såkalte “hotelltomta”
er den beste løsningen?
–Vi ble jo nærmest invitert av
utbyggerens arkitekt til å
komme med forslag til hvordan
denne tomta kan utnyttes til all-
mennyttige formål. Det skjedde
på et av informasjonsmøtene og
forslaget v̈årt er en tilbakemeld-
ing på denne invitten.

Vitalisering
Hveem sier også at det etter de
borgerliges syn er vanskelig å
tenke seg et bedre formål enn et
nytt, fremtidsrettet kulturhus.
–Et kulturhus på Holmen vil

innebære en vitalisering av
området og bygge opp under en
levende bydel, hevder han og til-
føyer at han tror at et kulturhus,
i lengere perspektiv, vil innebære
et kraftig kulturløft for kom-
munen.
Hveem sier videre at forutset-
ningen selvsagt må være at kom-
munen blir tildelt tomta av
utbyggerne.
–Til gjengjeld burde vi kunne
akseptere at utbyggerne får
bygge leiligheter på de klau-
sulerte områdene som i utgangs-
punktet var tenkt å inngå i det
opprinnelige hotellkonseptet.

Kulturhusfond
–Hva bør skje dersom forslaget
får flertall?
–Hvis bystyret går inn for en slik

utredning bør kommunen starte
oppbygging av et kulturhus-
fond. En god start er å legge mest
mulig av midlene tenkt til
utbedring/rehabilitering av
Risørhuset inn i fondet, dog slik
at Risørhuset settes i en slik
stand at det fungerer tilfreds-
stillende inntil nytt kulturhus er
på plass, sier Hveem og tilføyer:
–Det presiseres at vi ikke nå fore-
slår at det skal bygges nytt kult-
urhus på Holmen. Det er en
utredning som foreslås. En even-
tuell realisering vil ta tid. Ikke
minst er det utfordringer knyttet
til å få på plass en solid finansier-
ingsløsning.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@auistagderblad.no

Er et nytt kulturhus på det som kalles “hotelltomta” (nærmest) riktigere å satse på? Det mener de borgerlige partiene.

Utsnitt av illustrasjonen signert billedkunstneren Christopher Robin Rådlund.

Ferieøya
kommer
Ferieøya kommer. Plupp!

Holmens skjebne kan
avgjøres i kveld. Fylkeskom-
munen og Riksantikvaren
har gitt sine tilbakemelding-
er. Men hva var spørsmålet til
dem? Jo, om endringene
strider med den vedtatte
reguleringsplanen.

Det var kulturminnevern-
seksjonen i fylket som fikk
ansvaret for å vurdere dette
forholdet, men det er verdt å
merke seg at det kun er for-
hold som denne seksjonen
har som oppgave å ivareta,
som er vurdert.

Fra bydel til ferieøy
Det aller viktigste avviket er
dessverre ikke vurdert av
noen: Holmens innhold og
funksjon, som i regulerings-
planen er beskrevet som en
ny, levende bydel med en her-
lig blanding av boliger, fri-
tidsboliger og betydelig
næringsvirksomhet, som nå
er endt opp med å bli en fer-
ieøy.

Dette er etter min mening
årsaken til at det likevel må
utarbeides en ny regulerings-
plan.

Fylkeskommunen og Riks-
antikvaren er svært kritiske
til de arkitektoniske løsning-
ene for Holmen, herunder
utnyttelsesgraden, som Riks-
antikvaren forteller er på nivå
med Grünerløkka i Oslo, og
den skjematiske bebyggelsen
som ikke reflekterer byens
variasjon.

Reguleringsplanen er
temmelig romslig, og det er
derfor både fylket og riksan-
tikvar har vurdert at det ikke
er mulig, dessverre, å kon-
kludere med at endringene
strider mot reguleringsplan-
en. Noen annen konklusjon
kunne vi derfor ikke få.

Det er nødvendig å påpeke
at begge beklager den
utformingen Holmen nå får,
men har altså ingen juridiske
muligheter til å hindre det.
Hadde de hatt mulighet, ville
de ha grepet inn. De folder
derfor sine hender og opp-
fordrer utbygger til å gjøre
endringer som samsvarer
bedre med den opprinnelige
reguleringsplanen: Varia-
sjon, please.

Visjonen som forsvant
Om bystyret i kveld gir
utbyggerne klarsignal, har de
glemt hva de bestilte: En ny,
levende bydel med glade fast-
boende og feriegjester, og
med et yrende næringsliv.

I stedet får vi en feriøy. Det
var slettes ikke dette politik-
erne lokket oss med da regul-
eringsplanen ble utarbeidet.
Jeg føler meg lurt, rett og
slett.

Jeg ber bystyret diskutere
også dette forholdet i kveld:
Hvorvidt vi er fornøyd med å
få en ferieøy, når vi vitterlig
har bestilt, og solgt inn til
velgerne, en ny og levende
bydel.

Sees på web-tv i kveld.

Helge Værland

Dersom du
har en mening
Det er torsdag ettermiddag,
mellom kl. 14 og 16, filmskaper-
en Pål Winsents vil være å finne
på Torvet, på jakt etter
Risørmeninger om Holmen.
Winsents samarbeider med
Media Service i forbindelse med
en dokumentarfilm om utbygg-
ingsprosjekter på Sørlandet.


