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Selv om nok enkelte fryktet at vegmyndighetene ville ha
et ord med i laget når Holmen skulle bygges ut, er like-
vel kravet om en utbedring av deler av veien til 2-felts
vei, ganske dramatisk. En slik utvidelse er teknisk sett
en utfordring, og kostnadene for et slikt prosjekt for-
holdsvis høye. Riktignok er fylkesveiene fylkets ansvar,
men det er ingen grunn til å tro at et slikt veiprosjekt i
Risør vil bli prioritert på svært mange år.

Det betyr at utbygger må ta en vesentlig del av kost-
nadene. Dette ut i fra prinsippet om at det er utbygger
som påfører området økt trafikk, og dermed blir det
utbyggers ansvar å gjennomføre tiltak som gjør at
denne trafikken kan avvikles forsvarlig. Utbyggeren i
Flisvika ble møtt med tilsvarende krav.

Etter det vår avis kjenner til
har det vært møter med
utbyggerne vedrørende tra-
fikkproblemene, og i plan-
programmet er det dessuten
pekt på at man står overfor
en del utfordringer når det
gjelder veien og trafikkbe-
lastningen. Det betyr at
utbyggerne er forberedt på
at det her vil bli stilt krav til
løsninger, men hvor omfatt-
ende dette vil bli, er det
ingen som vet i dag.

Veimyndighetenes trussel om innsigelse betyr i reali-
teten at man må finne fram til løsninger. Normal prose-
dyre i slike saker er at det igangsettes en meglingsrunde
i regi av fylkesmannen, og kommer man ikke til enig-
het, havner saken i siste instans inn for departementet.

Men før en eventuelt meklingsrunde skal det avvikl-
es en befaring på Buvikveien. Da vil man kunne kon-
kretisere hvilke tiltak som er mest preserende, og hvilk-
et omfang disse tiltakene vil ha. Vi tar det som en selv-
følge at man i utgangspunktet vil konsentere seg om til-
tak som sikrer de myke trafikantene. Dessuten vil det
neppe bli snakk om å måtte rive hus for å få til en veiut-
videlse.

Selv om utbygger synes å være inforstått med at det
vil bli stilt krav til bedre og tryggere trafikkavvikling, er
det grenser for hvor mye en utbygging på Holmen vil
kunne tåle av merkostnader. Blir veiutbedringene for
omfattende og kostnadene for høye, står hele Holmen-
utbyggingen i fare. Det ville i såfall være uhyre trist. For
planprogrammet har så langt fått en forholdsvis god
mottakelse hos dem som har uttalt seg, og utbyggerne
er svært oppttatt av å få til et prosjekt som både på kort
og lang sikt vil bety en vitamininnsprøytning for Risør
og for sentrum spesielt. Dialogen med kommunen er
dessuten svært god, og derfor både håper og tror vi at
man vil komme fram til en løsning som også vegvesenet
kan godta.

Holmen og trafikk
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Rødts bystyregruppe sprer i forr-
ige tirsdags AAB unødig usikker-
het når det sies at bystyreflertall-
et ved budsjettbehandlingen
”godtok et betydelig kutt” i sosi-
alhjelpen. Økonomisk sosial-
hjelp er en lovfastsatt rettighet,
og et tidligere (samlet) bystyre
har vedtatt beløpsnormer. Disse
følges, hvilket er bakgrunnen for
budsjettsprekken. At sosial-
hjelpsmottakerne får det de har
krav på, er selvsagt alle partier
enige om.
Lavere renteutgifter enn forut-
satt, kommer kommunen til
gode og vil bli brukt til bl.a. å

dekke inn overskridelsen på sosi-
alhjelpsbudsjettet. Rødt hadde –
som vanlig – i sitt siste budsjett-
forslag kun forslag til påpluss-
inger. Inndekningen foregikk
ved at partiet tippet på lavere
rentenivå og høyere utbytte fra
Agder Energi enn rådmannens
innstilling, midler som uansett
kommer kommunen til gode.
Rødt er gode til å be regjeringen
om (mer) penger. Spill for galleri-
et! Hva blir svaret? 1. Kommunen
har allerede fått økte overføring-
er i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett. 2. Rentened-
gangen gir kommunen kraftige
besparelser. 3. Kommunen må
selv prioritere.

Fattigdomsproblemet har ingen
enkle løsninger. Venstre har pro-
gramfestet en statlig finansiert
minsteinntekt – ”borgerlønn”
på snaue kr 146.000 – til alle over
18 år, etter nærmere regler. For-
slaget vil kraftig redusere behov-
et for sosialhjelp og dempe stig-
matiseringen, men også en slik
ordning kan få utilsiktede virk-
ninger. Dersom Rødt virkelig
ønsker en debatt rundt økonom-
isk sosialhjelp, f.eks. om økning
av beløpsnormene, må debatten
være redelig og føres på et riktig
grunnlag.
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Fra Frp sitt landsmøte sist helg
kom det mange lovord om
hvordan partiet ønsker å styre
landet de neste fire år.
Noe av det de ønsker ifølge
media er:
5,5 milliarder kutt i kommun-
ene, 7,3 milliarder kutt i jord-
bruksoppgjøret, nedbygging av
trygdeytelser og milliarder i
skattelette.
Som ganske ny lokalpolitiker får
dette meg til å gjøre meg opp
noen tanker; hvordan vil
Gjerstad se ut etter noen år med
denne politikken? Gjerstad vil i
fremtiden ikke flomme over av
penger; - det sørger utbygging av
Sunde skole for. For meg er det
derfor nødvendig å spørre
Gjerstad FrP om svar på noen
spørsmål jeg stiller meg, og som
fremkommer underveis i dette
innlegget.
Statistisk Sentralbyrå har gjenn-
om analyser i en egen

rapport kommet frem til at en
sammenslåing til 90 kommuner
vil gi en besparelse på rundt 2,8%
for kommune - Norge. Altså
mindre enn hva dagens kom-
muner sier de trenger av penger,
og enda større blir det med en
realisering av FrP sitt kronekutt.
Allikevel mener altså FrP at kom-
munene skal tvinges til sammen-
slåing. Mener de kanskje at
nøkkelen ligger i å privatisere og
konkurranseutsette tjenester.
Derfor Gjerstad FrP, konkret hva
og hvor vil dere kutte i kommun-
ens budsjett og konkret hva skal
konkurranseutsettes i Gjerstad
kommune? Jeg tror konsekvens-
ene av FrP sin politikk blir større
kommuner med mindre penger
der de største byer og tettsteder
blir prioritert mens utkantene
viskes ut. Eller har FrP en «vid-
underkur»?
Det samme må jeg si om land-
bruket. Et kutt på 7,3 mrd kr vil
være et kutt på ca 70% av gjenn-
omsnittbondens inntekt.

Storstilte industrigårdsbruk blir
kanskje resultatet. Familiegårds-
bruket forsvinner. Så derfor, hvor
i Gjerstad skal slike bruk ligge og
hvor mange er det realistisk å få
av slike i Gjerstad? Og hvordan
blir kulturlandskapet i Gjerstad
bevart med slike bruk?
Når FrP også vil kutte i trygdeyt-
elser for å få trygdede ut i arbeid
i gjen synes jeg det er betimelig å
spørre hvordan og hvilke virke-
midler skal tas i bruk? For slik
jeg har forstått velferdstaten
Norge så er det nå en gang slik at
mottar du trygd, så er det fordi
du lider av en eller annen syk-
dom. Eller er dette også feil?
Å love store skatte - og
avgiftslettelser høres besnær-
ende og godt ut. Smaken blir
kanskje ikke så god når realitet-
ene iverksettes.
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Rigmor Aino Bjordammen er leder
av Søndeled Vel.

Veivesenet stiller krav om
bedret atkomst til Holm-
en og andre innspill er
knyttet til bebyggelsens
utforming. Men utbygg-
erne på Holmen er like
fullt tilfredse med første
runde.

–Jeg oppfatter kommentarene
som jevnt over relativt positive
til prosjektet.
Det sier Kjell Hugo Haugen,
administrerende direktør i Buer
prosjekt. Sammen med Arne
Lindstøl står selskapet, som er en
del av Backegruppen, for det som
kalles   Holmenprosjektet.
Nylig ble første runde avsluttet i
det som etter hvert skal material-
isere seg i en reguleringsplan og i
kjølvannet av denne til syvende
og sist en utbygging.

–Nå handlet det om innspill til 
et planprogram. Blant disse
kunne vi lese at veivesenet stiller
krav om to felts vei og gangfelt?
– Når det gjelder veivesenet er

jeg usikker på hvilke krav som
egentlig formuleres. Jeg oppfatt-
er innspillet som en generell
kommentar til atkomstpro-
blematikken til Risør, ikke noe
som er spesifikt knyttet til
Holmenprosjektet.

Regningen blir for stor
Kjell hugo Haugen sier også at
regningen for veiutbedringene
lett kan bli for stor.

–Dette kan ha betydning for
fremdrift og til syvende og sist
hvilke priser man må ta for
boligene.
Haugen nevner samtidig Holm-
ens fortid som industriarbeids-
plass.

–Den gang var det 60 arbeids-
plasser her og svært mange
benyttet bil uten at det utløste
behov for store investeringer i
veiforbindelsen.
–Både Allgrønn og til en viss
grad også Rødt har kommentarer
til utformingen av bebyggelsen
på Holmen?

Vinnerutkast
–Når det gjelder Allgrønns inn-
spill har jeg egentlig ikke lyst til
å kommentere dette i særlig
grad. Jeg savner konkrete forslag
til alternative løsninger, sier

Kjell Hugo Haugen.
Samtidig gir daglig leder i

Buer Prosjekt klart uttrykk for at
Allgrønn tilsynelatende har
glemt hvilket stadium i prosess-
en man nå befinner seg på.

– Det er viktig å være klar over
at det forslaget som er presentert
av arkitekten Oddvar Johansen
og landskapsarkitekt Johan
Østengen er elementer i et
vinnerutkast. Vi inviterte som
kjent til en konkurranse for å se
hvilke arkitekter vi ønsket å sam-
arbeide med. Det har vi funnet
og vi er meget godt fornøyd med
forslaget deres. Men vi har ikke
sagt noe om hvordan den ende-
lige løsningen på Holmen blir,
uttaler Kjell Hugo Haugen.

Skape variasjon
Han tilføyer samtidig at arki-

tektene for lengst har startet
arbeidet med å endre på noen av
elementene i forslaget.

–Blant annet innebærer det
å skape variasjon i forhold til

plasseringen av bebyggelse og
næring. Men det er samtidig
klart at bebyggelsen med flate
tak, uteareal og trefasader blir
som foreslått.

–Rødt skriver i sitt innspill en
del om konflikten mellom helårs
og fritidsbolig samtidig som par-
tiet gir uttrykk for frykt for at
boligene blir for eksklusive?

Hytte i hovedstaden
– Prismessig ønsker vi å lage et
produkt de aller fleste har råd til.
Samtidig vet vi at dersom fastbo-
ende flytter til Holmen etterlater
de boliger som vil være et rime-
ligere alternativ for første-

gangsetablerere, sier  adm. dir.
Kjell Hugo Haugen.

–Det har vært reist tvil om
hvorvidt hotellbiten vil bli vrak-
et i den videre oppfølgingen av
prosjektet?

–Til det vil jeg si at vi fortsatt
arbeider for å finne noen som
kan være villig til å drive hotell-
delen.

– Ønsker dere bare fritidsbo-
liger på holmen?

– Til det vil jeg si at Holmen vil
kunne tilby noen utrolig flotte
tomter i en utrolig vakker by. Jeg
håper mange vil flytte til Risør på
grunn av dette og  heller ha hytte
i hovedstaden, avslutter Kjell
Hugo Haugen.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Tilfreds med innspillene

Ber om støtte til Søndeleddagene

Blir Holmenprosjektet
for eksklusivt?

Det mener Rødt. Som det
eneste partiet i Risør har
Risør Rødt kommet med
kommentarer til planpro-
grammet for Holmen.

Rødt berømmer blant
annet plandokumentet som
er lagt frem og skryter også av
intensjonen med å involvere
folk i prosessen. Samtidig
skriver Rødt i sine komment-
arer til  høringen at  det er
viktig å engasjere folk i Risør.

“Dette engasjementet er
knyttet til et overordnet
ønske om at Holmen utvikles
til en levende bydel med liv
hele året”, heter det blant
annnet i innspillet fra partiet.

Som ventet er partiet opp-
tatt av fordelingen mellom
helårs og fritidsvboliger. I
den forbindelse mener Rødt
at tiltakshaveren må klar-
gjøre hva slags ønsker han
har, og hva slags mål Risør-
samfunnet har.

Rødt advarer imildertid
sterkt mot å åpne for at
Holmen blir en “ferieøy”

Rødt mener også Holmen-
prosjektet, slik det fremstår
nå, har et noe for eksklusivt
preg. I forbindelse  med kon-
sekvensutredningen  mener
partiet det må avklares  hva
det betyr  for den nye levende
bydelen Holmen og for mil-
jøet i Risør sentrum dersom
småbarnsfamilier ikke har
råd  til å bo på stedet.

Partiet er også inne på kon-
fliktforholdet som kan opp-
stå mellom sjøarealet som
kan brukes til kommunale
båtplasser og det som  skal
inkluderes i Holmenpro-
sjektet. I den forbindelse
mener Rødt at  utbygger må
få tegnet inn alle båtplassene
i sitt forslag da havne-
bassenget i sin helhet  opp-
fattes som del av allmenning-
en.

Når det gjelder estetikken
heter det i innspillet fdra
Rødt at man har sansen for
mange av de arkitektoniske
virkemidlene som er brukt,
blant annet rommene mell-
om boligene med ulik grad av
offentlighet og det offentlige
gangarealet rundt vannet.
Partiet har også stor sans for
dimensjonene.

De flate takene har Rødt
hatt større problemer med å
akseptere. I innspillet
beskrives dette slik: “ I denne
sammenheng mener vi det er
viktig å se på om boligenhet-
ene fremstår som for mono-
tone eller ensformige,
herunder de gjennomgående
flate takene.”

Rødt mener for øvrig at
Holmenprosjektet vil
komme til å være av nasjonal
interesse og anbefaler derfor
at både kommunen og til-
takshaveren må ha som mål å
være  et “foregangseksempel”
på dialog og kommunikasjon
med offentligheten.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Nå skal Søndeled  komme
i fokus! Det håper i alle
fall Søndeled Vel som
søker kommunen om
14.000 i støtte slik at
Søndeleddagene kan gå
av stabelen!

Rigmor Aino Bjordammen har
på vegne av velforeningen i
bygda skrevet en søknad  der hun
opplyser at målet er å skape en
tradisjon ved at Søndeleddagene
arrangeres den siste helgen i
juni.

–En del av dem som skal opp-
tre må vi betale for, og en del gjør
dette gratis. Det er et stort enga-
sement fra vår side og vi håper
derfor at Rusør kommune også
vil være med å gjøre dette mulig
for oss, skriver lederen av vellet.

Regnestykket som er satt opp
viser at det koster 54.000 kroner
å arrangere Søndeleddagene. For
den summen  har man engasjert
shantykoret som skal ankomme
ombord på “Risør II” (7.000),
musikk og dansere (3.000) og
teatergruppa Stella Polaris stiller
sammen med barn fra Søndeled
(11.000).

Ved siden av disse utgiftene er
det kalkulert med 33.000 i utgift-

er  til gevinster, plakater, porto,
annonsering og diverse annet.

Fra fjorårets arrangement har
Søndeled Vel 8.000 og i tillegg
regner man med leieinntekter
fra salgsboder, sponsing fra
butikker og lotterier slik at inn-
tektene kommer opp i 40.000.

Rådmannen innstiller på at
Søndeled Vel skal få de 14.000 det
søkes om og  han skriver blant
annet at en økonomisk støtte til
arrangmentet både er god
distriktspolitikk og en honnør
til velforeningens arbeid.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no 
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Rødt roser 
Holmen-
prosessen

Kjell Hugo Haugen er daglig leder i Buer Prosjekt AS som planlegger Holmenprosjektet.




