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Fremmøtet var godt, og
det faglige innholdet
høyt under lørdagens idè-
dugnad rundt Holmen-
saken på rådhuset. Dette
til tross, er veien lang for
endringer.

Hvor mange som var innom er
vanskelig å tallfeste, men opp-
møtet viste at dette som kjent
engasjerer. Både lokale og menn-
esker utenbys fra var represent-
ert, og sammen delte de sine
meninger angående Holmen-
utbyggingen og utvikling av
Risør generelt. Det som blir
spennende å se nå er om møtet
vil ha en reell betydning for
veien videre.

For mens mange lot seg
begeistre og imponere over hva
som ble foreslått, er det enten
man er for eller imot, fattet et
vedtak med et klart politisk fler-
tall. Så sent i prosessen vil derfor

gjennomslagskraften for mot-
standerne av dagens regulerings-
plan, være minimal. Ballen ligg-
er hos utbygger, og forholdet
mellom dem og kommunen er
ifølge ordfører Per Kristian
Lunden godt.

Vanskelig å endre
– Jeg har fått kritikk for å stille
her idag, men for meg som ord-
fører er det også viktig å lytte til
et mindretall som ikke føler de
blir hørt. Fakta er likevel at
Holmen-prosessen er kommet
langt, og vedtaket ble fattet med
et klart politisk flertall. Det gjør
det vanskelig å endre drastisk på
noe, og er det vi forholder oss til
idag. Det må til et initiativ fra
utbygger dersom prosessen skal
skifte retning, og det må også
folk forholde seg til. Forholdet
mellom utbygger og kommunen
er godt. De har vært lyttende, og
er opptatt av å gjøre noe byen og
innbyggerne kan være stolte av,
sier ordføreren.

Nærmere hverandre
Lunden mener også at det revid-
erte forslaget fra utbygger, som i
februar skal behandles av bystyr-
et, viser at de og motstanderne
kanskje er nærmere hverandre
enn de tidligere har vært. For
hovedessensen under lørdagens
møte var nettopp dette: trinnvis
utbygging over tid, med en
større sjanse for en organisk
utvikling.

Trinnvis utbygging
– Sånn sett er de nok nærmere
hverandre, men utbygger har og
signalisert at dette kun er starten
i det planlagte prosjektet i sin
helhet, sier Lunden som tror en
slik trinnvis utbygging vil kunne
gi positive ringvirkninger til
næringsdrivende i Risør.

– Det vil da gi helt andre
muligheter for lokale håndtverk-
ere, og det stimulerer selvfølge-
lig det lokale næringslivet.
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Realistiskmed
endringer?
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På Rimi får du alle
brød fra Norgesbakeriet
helt uten palmeolje!

–Samlingen burde vært
holdt før arkitektkonkurr-
ansen ble avholdt.

Arild Eriksen var en de syv arki-
tektene som var tilstede under
møtet på rådhuset. Han mener
initiativet er godt, men at det
burde vært gjennomført tidlig-
ere.

– En samling som dette er
veldig fint, men noe som burde
vært holdt i forkant av da ramm-
ene for arkitektkonkurransen
ble lagt. At et historisk verneom-
råde slutter ved Holmen, er for
meg helt surrealistisk. De har
fått absurd fritt spillerom der
ute. Å velge en bebyggelse som
minner om lavblokker i Gror-
uddalen, er ikke en nødvendig-

het. Det er økonomiske mulig-
heter også i et mer variert
uttrykk, sier Eriksen.

Sivilarkitekten har tidligere
vært involvert i et lignende pro-
sjekt som Holmen, på Struss-
hamn utenfor Bergen. Han er
klar på hva som virker utelatt i
prosessen i Risør.

– Den store variasjonen i arki-
tektkonkurransen vitner om at
bestiller ikke har vært tydelig
nok. Det er etter min mening
viktig at et prosjekt som dette, i
en by som Risør, får vokse organ-
isk og gjerne over tid. Det handl-
er ikke om å være nostalgisk,
men å bevare det historiske byg-
ningsmiljøet samtidig som man
sper på med moderne arkitektur,
sier Eriksen.

Sammen med sin kollega
Joakim Skajaa fortalte de om det
nevnte Strusshavnprosjektet på
Askøy utenfor Bergen, samt fra
andre steder i hele verden.
Illustrasjonene vekket interessen
til de fremmøtte.
Brede Gautland Andersen

Burde vært før arkitektkonkurransen

Erling Okkenhaugs arkitektdugnad samlet godt med folk på rådhuset lørdag, og engasjementet var stort.

Arild Eriksen var en av arkitektene
som deltok på rådhuset.


