
Formannskapet i Risør kan i dag komme til å gi en gave-
pakke til eiendomsselskapet Solsiden 1 AS dersom for-
mannskapet sier nei til å kjøpe Holmen, og samtidig
sletter avtalen som gir kommunen forkjøpsrett for
området i ettertid. Et viktig dokument som har for-
svunnet fra kommunens arkiv, gjør at man ikke en gang
vet hvor stor verdi Holmen har som tomt.
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Trangt på torvet
da nissene kom

Kampen om godteposene var til tider stor under julegateåpningen i Risør sentrum.

Dette dokumentet klarer ikke kommunen å finne i sitt eget arkiv.

Spente barn med store øyne fikk sine forhåpninger inn-
fridd under årets julegateåpning i Risør sentrum. Ikke
bare kom nissene marsjerende ned Kragsgate mens de
spilte flott julemusikk. Til alt overmål komdet ytterligere
to nisser som velvillig delte ut godteposer fra nissesekk-

ene sine. Med oppholdsvær og plussgrader var det
mange som tok turen til sentrum for åmarkere at vi nå er
inne i adventstiden.

Side 8-9

Kan la gylden
sjanse forsvinne

Var med på slakt-
ing av julegrisen
Elevene i 7. klasse ved
Gjerstad skole fikk sist fredag
en blodig opplevelse da de var
med på slaktingen av julegris-
en på Løite.

Side 5

Stor aktivitet
i bassenget
Svømmerne var både mange
og dyktige da Risør Varden
svømmegruppe holdt klubb-
mesterskap lørdag.

Side 10

Storgata 11, Risør Tlf. 37 15 09 44

Alle
adventskalendrere

1/2
pris!

risør
fiske-
mottak

telefon 37 15 23 50
ffiisskkeebbuuttiikkkkeenn vveedd kkaanntteenn aavv hhaa vveett

pr. kg

Levende
hummer 490,-
Nylaget
lutefisk 119,-

Husk å bestille havets

delikatesser i god til før jul

Ansjosen, rakefisken
og lutefisken er kommet.

Hjemmelaget bacalao
og fiskekaker hver dag

Åpningstider:
Tirsdag, onsdag, torsdag

14.00-16.30
Fredag 10.00-16.30
Lørdag 10.00-14.30



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

Stortingets finansdebatt ble naturlig nok preget av den
alvorlige økonomiske situasjonen i Europa. Rike Norge
vil ikke bli uberørt dersom situasjonen forverrer seg hos
våre viktigste handelspartnere. Det er alle norske polit-
ikere heldigvis enige om. På den annen side var det
naturlig nok uenighet om en del virkemidler.

Høyre og Fremskrittspartiet sverger fortsatt til
skattekutt på flere titalls milliarder. Statsminister Jens
Stoltenberg henviser til Italia og bedyrer at den dynam-
iske skattepolitikken er død. Siv Jensen hevder derimot
at denne politikken lever i beste velgående. Frp har
nemlig budsjettert med at hver fjerde krone i redusert
skatt vil komme tilbake gjennom økt arbeidsinnsats
eller moms på økt forbruk.

Litt vanskeligere er det å forstå finanskomiteens
leder Torgeir Micaelsen (Ap) når han hevder at Høyre
svartmaler ting som faktisk
fungerer. – Nå er det nok. Nå
må Høyre slutte å snakke
Norge ned, sier Micaelsen.
Begrunnelsen er at Høyres
folk plukker ut enkeltheter
fra tall og statistikk som
passer partiet.

Høyres alternative stats-
budsjett er imidlertid påfall-
ende i tråd med regjeringens
når det gjelder beskrivelser
av situasjonen, men partiet
ønsker naturlig nok en annen politikk. Høyre skriver at
«Norge har fortsatt solid økonomi, gode velferdsordn-
inger og lav arbeidsledighet, ikke minst på grunn av
petroleumssektoren». Samtidig kommer Høyre med en
betimelig beskrivelse av svekket produktivitet og kon-
kurransekraft.

Micaelsen svarer med å si at produktivitetsveksten i
Norge har vært lik som hos våre handelspartnere hvis
man tar gjennomsnittet siden regjeringen tok over i
2005. Her er det Micaelsen som jukser med tall. Han tar
med året 2005 for å pynte på statistikken. Men da var
det Kjell Magne Bondevik som styrte. Høyre bruker
imidlertid de samme tallene som regjeringen selv har
presentert i budsjettet. Disse tallene viser en lavere pro-
duktivitetsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere i
årene 2006 til 2010. På den annen side jukser Høyre når
partiet hevder at Norge har et særnorsk skattenivå. Fak-
tum er at Norge ligger midt på treet i OECD-området.

Men det gir liten mening å krangle om tall og histor-
ikk. Poenget må være hva Norge bør gjøre for å bedre
konkurransekraften i årene framover. Finansminister
Sigbjørn Johnsen har i flere sammenhenger uttrykt
bekymring for landets konkurransekraft. Det burde
oppta alle politikere, både i regjeringsposisjon og
opposisjon. Det handler om ting som lønnsnivå og pro-
duktivitet. Så kan man i neste omgang diskutere virke-
midlene. Men det blir en annen skål.

Høyre kan beskyldes for mye, men uansvarlig er par-
tiet ikke. Ap-Micaelsen har tydeligvis tatt av seg silke-
hanskene.Men det blir et slag under beltestedet å hevde
at Høyre «snakker Norge ned». Snakk heller politikk.

Tall og historikk

Det gir liten
mening å

krangle om tall
og historikk

I forslaget til budsjett for 2012
som kommunestyret skal
behandle før jul, legges det opp
til en økning som overgår pris-
stigningen. Avgiftene i Gjerstad
er allerede på et svært høyt nivå,
og Gjerstad Høyre kan ikke
akseptere at avgiftene på vann og
avløp økes slik administrasjonen
foreslår. Gjerstad Høyre vil der-
for legge frem et balansert bud-
sjettforslag uten avgiftsøkning.
Gjerstad Høyre kan heller ikke
akseptere en økning av eien-
domsskatten neste år. Allerede i
år har kommunen fått inn langt
mer penger enn beregnet fra
eiendomsskatt. Vi vil derfor fore-
slå at eiendomsskatten fryses på
2011-nivå også i 2012. Gjerstad
kommune kan ikke fortsette å
tyne innbyggernes lommebøker,
og i alle fall ikke på en slik måte
som det nå legges opp til.
Dersom kommunen ønsker økte
inntekter skaffer en seg best

disse ved å øke folketallet, ikke
ved å skru opp avgifter og skatt.
Gjerstad Høyre vil derfor legge
frem forslag til tiltak som kan
være med å stimulere til bosett-
ing i kommunen vår. Dette kan
for eksempel være ulike til-
skudd, eller reduksjon av avgift-
er og tomtepriser i forbindelse
med nybygging.
Neste års budsjett for Gjerstad
blir ingen økonomisk fest.
Enhetene blir nødt til å stramme
inn, og pengebruken må ned!
Men selv om de økonomiske
rammene blir trange til neste år
vil Gjerstad Høyre finne penger
til enkelte helt nødvendige ved-
likehold og investeringsoppgav-
er.

Disse vil være:
1. Utbedring av veien til Vestøl.
Dette kan ikke vente lenger, og
Gjerstad Høyre håper å få de
andre partiene med på å sette av
penger til utbedring av veien til
Vestøl.

2. Utvendige vedlikeholdsar-
beider på Fiane skole.
Skolen har nå stått i nærmere 25
år uten særlig utvendig vedlike-
hold. Ved å vedlikeholde nå, vil
kommunen ha ett godt velholdt
skolebygg i mange år til.
3. Fortsatt utvikling på Broke-
landsheia.
Selv om det ikke vil være mulig å
foreta investeringer på Broke-
landsheia i like stor grad som tid-
ligere, må infrastrukturen i
sentrumsområdet ferdigstilles,
slik at utviklingen kan gå videre
uten fordyrende ekstrautgifter
med midlertidige løsninger.
Målet må være å legge til rette
slik at stedet utvikles fremover
med flere arbeidsplasser og flere
boliger, samtidig som det til
enhver tid vil være trygt
å ferdes på området både for
kjørende og gående.

GGjjeerrssttaadd HHøøyyrreess
kkoommmmuunneessttyyrreeggrruuppppee..

Gjennom valgkampen var vår
nye ordfører Per Kristian Lunden
svært tydelig på at hans komm-
ende regime, i motsetning til den
da herskende Koalisjonen, ville
bygge på en mye større grad av
åpne politiske prosesser. På
denne tiden var han også svært
aktiv i den politiske debatten,
både på gata, på nett og i avisa.
Etter valget har det blitt markant
tystere.
Per Kristians tilsvar til Helge
Værlands velfunderte og kritiske
spørsmål i AAB vedr. utviklingen
på Holmen bar ikke spesielt preg
av vilje til dialog. Snarere kan det
nesten oppfattes som ikke så lite
arrogant, da motforestillingene
og spørsmålene, bl.a. vedrørende
stipulerte finansielle og kultur-
elle kostnader og inntekter ved
prosjektet, ikke ble imøtegått,
men snarere avfeid som
“drømmerier”. Dette sammen
med kjente politikervers om
oppvekst, omsorg og eldre, samt
en fortelling om hvor fint det er
med blokkbebyggelse og henge-
bro i Cape Town(!). Som en
bekjent uttrykte det forleden:
“Per Kristian er svært flink til å
prate, men i etterkant lurer jeg
alltid på hva han egentlig har
sagt”.

Så kjære Per Kristian: Dette er
din første og nok også største
sjanse til å vise hva som bor i deg
som Risørs nye ordfører, så ikke

skusle bort denne muligheten!
Knapt noe vil på godt og ondt
forseile byens overskuelige frem-
tid mer enn Holmenutbygging-
en, så her gjelder det å skynde
seg langsomt! La oss ikke risikere
å miste byens spesielle egenart
og attraksjonskraft, som Sør-
landets mest velbevarte småbyi-
dyll, både hva angår byens store
potensial som reiselivsdestina-
sjon og som særpreget alternativ
for nye potensielle innbyggere!
Arne Lindstøl er en utmerket
mann med mange flotte visjoner
om hva Holmen kan bli i frem-
tiden, som dessverre gjennom
prosessen plagg for plagg er blitt
klippet bort. Om han nå også
skal måtte gi fra seg aksjemajori-
teten i prosjektet til en renskåren
gruppe raske spekulanter, og det
lokalpolitiske flertall samtidig

velger å tisse i buksa, er det all
grunn til å være bekymret for
Holmens og Risørs fremtid.
I AAB i dag kan vi lese at kom-
munens kontraktsmessige inter-
esser på Holmen ikke er ubetyde-
lige om Lindstøl selger seg ned
til under 50 %. En kommunal
involvering i prosjektet, gjerne i
sammenheng med en fremtids-
skuende, helhetlig innrettet og
passe ambisiøs byutviklings-
plan, basert på Risørs spesielle
kvaliteter og muligheter, ville
antageligvis bidra til å øke pro-
sjektets kapitalverdi markant,
med bedre tilflyt av både offent-
lig og privat kapital, med en
enda bedre fremtid for byen som
hele som resultat.
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Grip anledningen på Holmen

Avgiftstoppen nådd i Gjerstad
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De nyoppførte farts-
dumpene i Grønningvei-
en i Risør har kommet
brått på mange bilister
den siste uken. Det er
oppsynsmann Øystein

Frøyna i Risør kommune
godt fornøydmed.

Fartsdumpene er verken markert
med skilt eller maling, og mange
av bilistene som har kjørt Grønn-
ingveien på kveldstid har nok
fått seg en overraskelse når de

har truffet de opphøyde asfalt-
dumpene.

– Det er ingen forskrift som
sier at fartsdumper skal marker-
es så lenge farten er regulert.
Hvis bilistene holder fartsgrens-
en på denne strekningen burde
ikke disse fartsdumpene med-
føre noe problem, sier Frøyna.

Senket fartsgrensen
Det mange bilister kanskje ikke

har fått med seg, er at samtidig
som det ble etablert tre farts-
dumper på veistrekningen fra
Ringveien og opp Grønningvei-
en mot Rimi, ble fartsgrensen
senket fra 50 til 30 km/t.

– I forbindelse med trafikk-
sikringstiltak, har denne strek-
ningen hatt høy prioritet. Det er
en kjent sak at biler har holdt
høy fart på denne strekningen og
at det har vært flere nestenulykk-

er her, sier Frøyna.

Bom endret kjøremønster
Tidligere har det stått en bom i
bunnen av Grønningveien, noe
Frøyna mener hadde en viss pre-
ventiv effekt.

– Mange endret nok
kjøremønsteret da bommen sto
her, og kjørte Frydendal i stede.
Men fortsatt er altså dette en tra-
fikkert vei som også er skolevei-
en for mange barn, sier Frøyna.

Ifølge oppsynsmannen vil
fartsdumpene verken bli malt
eller skiltet ytterligere, noe som
betyr at mange bilister vil få seg
en overraskelse i vintermørket.

– Fartsgrensen er redusert,
men vi mennesker er jo skrudd
slik sammen at vi ikke ser endr-
inger i miljø vi ferdes ofte i, der-
for må vi ha fysiske tiltak for å få
bukt med fartsproblemer, sier
Frøyna.
Christina Tveit
christina.tveit@austagderblad.no

I dag kan Solsiden 1 AS
skyte gullfuglen i Risør

Usynlige fartsdumper i Grønningveien

Dere kan ha gode dager,
også med demens

Ring og snakk med oss

I dag kan Solsiden 1 AS
skyte gullfuglen. Dersom
politikerne bestemmer
seg både for å unnlate å
kjøpe Holmen og samtid-
ig sletter avtalen som gir
kommunen forkjøpsrett
til Holmen for ettertiden,
vil denne eiendomsperl-
en stige radikalt i verdi.

Mye tyder på at det er nettopp
det politikerne bestemmer seg
for å gjøre. Den eneste politiker-
en som klart uttaler at han ønsk-
er å gå inn i denne saken og se
hvilke muligheter man har for å
sikre seg eiendommen, er Rødts
Knut Henning Thygesen. Sam-
tidig uttaler han at han tror toget
er kjørt.

– Rødt foreslo at kommunen
skulle kjøpe Holmen i 2006.
Etter at reguleringsplanen ble
vedtatt og det ble besluttet å si ja
til fritidsboliger har eiendomm-
en steget sterkt i verdi.Derfor må
vi først og fremst få vite hva sted-
et koster, sier han.

– Du tror med andre ord ikke
at dette er en gylden anledning
for kommunen til å sikre seg
eiendommen?

–Gylden og gylden. Den gylne
sjansen hadde vi som nevnt i
2006.

– Betyr det at Rødt ikke vil
vurdere denne saken nærmere?

–Vi vil undersøke flere ting.
Ikke minst hvilken verdi eien-
dommen har i dag, svarer
Thygesen som også gir uttrykk
for at det tragiske ved hele denne
saken er at Holmen kan bli det
skrekkscenariet mange advarte

mot.
–Nå blir det en hytteby, basert

på en arkitektonisk løsning jeg
vil kalle et hastverksarbeid. For-
slaget fra Petter Bogen arkitekter
minner rett og slett svært mye
om tilsvarende prosjekter arki-
tektfirmaet står bak andre steder,
sier han.

Høyres Viggo Larsen er
imidlertid klokkeklar: – Vi ser
ingen grunn til å benytte for-
kjøpsretten. Vi ønsker å få fart på
utviklingen av Holmen.

–Dette selv om kommunen
også frasier seg forkjøpsretten
for ettertiden?

–Etter vår mening dreier dette
seg om et enten eller. Vårt
primære mål er å få til en utvikl-
ing på Holmen, sier Larsen.

Ordfører Per Lunden var på
konferanse i London i går og vi
lykkes ikke med å få en
kommentar fra ham. Hans parti-
kollega Eva Nilsen (A) sier
imidlertid at man har drøftet
saken og at man mandag formid-
dag ikke har tatt et definitivt
standpunkt om hvilket stand-
punkt man ønsker å ta.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Viktige dokumenter
etterlyses nå i de kom-
munale arkivene.

Illustrasjonen viser avtalen som
forteller hvilken pris Risør kom-
mune betalte Eiker Holding for
Holmen i 1989. Dette dokument-
et finnes ikke lenger i de kom-
munale arkiver.
AAB har fått se en kopi av doku-
mentet gjennom Erling Okken-
haug. Han opplyser at han har
fått anledning til å kopiere doku-
mentet etter at en privatperson
viste det til ham.
Avtalen er interessant av flere
årsaker. Blant annet fordi det er
undertegnet både av Eiker Hold-
ing som selger, og kommunen
samt Lindstøls Skips og Båtbygg-
eri som kjøper.

I tillegg vises det i punkt 5 til
at kommunen selv kan beslutte
hvem som skal stå som kjøper på
skjøtet.

Samtidig etterlyses nå ting-
lyste dokumenter som viser at
eiendommen er solgt til Lindstøl
og til hvilken pris. Disse papir-
ene har man heller ikke lykkes å
oppspore i de kommunale arkiv-
ene.

Okkenhaug har etterlyst
dokumentene i kommunen og
han sier til AAB at det er svært
spesielt når så viktige avtale-
dokumenter ikke lenger kan
oppspores i kommunens eget
arkiv.Han stiller også spørsmåls-
tegn ved avtalen da kommunen
overdro Holmen til Lindstøls
Skips og Båtbyggeri.

–Ingen kjenner markedspris
på Holmen. Ingen vet med sikk-
erhet hvordan Holmen i sin tid
ble overdratt og til hvilke beting-
elser. Hvordan kan da politik-
erne beslutte noe som helst i
saken som skal behandles av for-
mannskapet i dag, sier han.

Steinar Ryvind

Viktige papirer er forsvunnet
fra de kommunale arkivene

Dette dokumentet har ikke kommunen lykkes i å finne i sitt arkiv.




