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– Rørt over støtte
– Dette er jo veldig rør-
ende. For meg er det helt
uvirkelig hvordan så
mange mennesker bryr
seg, sier Bjørnar Stenersen
etter at han mottok gaver
og hilsninger, innsamlet på
facebook i all hemmelig-
het, til en verdi av 30 000
kroner.
Det var kameraten, Stian
Pedersen, som satte igang
innsamlingsaksjonen på
facebook. Han ønsket å gi
Bjørnar en oppmuntring i
en vanskelig tid, og støtt-
en ble overveldende.

Side 9

Trinnvis
utbygging
Det kan komme til å bli en
trinnvis utbygging på Holm-
en. Utbyggerne ønsker i første
omgang kun å bygge 18 leilig-
heter, kort og godt fordi man
til nå bare har solgt 11 leilig-
heter.
Men om politikerne vil godta
en slik utbygging er uklart.

Side 7

Eiendomsskatten
økes i Gjerstad
Eiendomsskatten må økes
hvert år framover i Gjerstad,
og antall ansatte i kommunen
må ned.

Side 6

Søndagsbutikkene har
vanlige åpningstider
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23. desember
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Se www.kiwi.no for åpningstider i julen.
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Et nytt Holmenprosjekt
er nå på trappene. Det
handler om en utbygging
som skal foregå trinnvis.
Årsaken er det dårlige
salget. Kun 11 leiligheter
er solgt. Derfor ønsker
utbyggeren, Solsiden 1
AS, i første omgang bare
å bygge 18 leiligheter.

Det er en radikal endring av pro-
sjektet som Petter Bogen arki-
tektkontor nå presenterer,
Men det handler ikke bare om at
antall leiligheter er redusert til
18, utbyggingen, slik den pre-
senteres i fire såkalte tidsbilder,
skal heller ikke inkludere gara-
sjeanlegget før det fjerde tids-
bildet realiseres. Hvis det i det
hele tatt skjer. Det er heller ikke
lenger satt av plass til et hotell i
tillegg til at byggene som var
planlagt i bakkant av bebyggels-
en, på taket av garasjeanlegget,
ikke lenger er med i prosjektet.

Slippe unna kravet
Utbyggerne ønsker også å slippe
unna kravet om å bygge ut
Buvikveien i Hasalen. Begrunn-
elsen for å søke fritak fra dette
viktige kravet i rekkefølgebe-
stemmelsene for prosjektet, er at
Buvikveien ikke lenger vil få den
trafikkbelastningen man antok i
og med at prosjektet reduseres så
sterkt. Nå er det som nevnt kun
snakk om tre hus med tilsamm-
en 18 leiligheter.

“Rosinen i pølsa”
Prosjektet som nå presenteres
går rett og slett ut på å selge lei-
lighetene på arealet som utgjør
“rosinen i pølsa” på Holmen. I
forhold til den gamle rammesøk-
naden er det byggene B-C-D som
skal reises.
Parkeringen vil bli på arealet
som frigjøres når selve industri-
hallen rives. Dette er lagt opp til
å bli en forholdsvis stor parker-

ingsplass. I tillegg forsvinner
selvsagt den store krana. Den
gamle verkstedhallen blir
imidlertid stående inntil videre.
Dette for at den fortsatt kan
benyttes av Sjøsenteret.

Det blir heller ingen økning i
antall brygger. Dagens brygge-
bilde beholdes frem til det tredje
“tidsbildet” realiseres.

Rivning av butikkdelen
I følge den presentasjonen kom-
munen nå har mottatt skal det i
tidsbilde 2 bli gjennomført en
rivning av butikkdelen på det
gule huset samt at bygningene F-
G-L og M ferdigstilles. Dette er
byggene som ligger nord for det
første byggetrinnet. Fortsatt skal
parkeringen skje midt på Holm-
en.

I det tredje tidsbildet åpnes
det for å etablere deler av
bryggearealet. Ytterligere riv-
ning av det gule huset skal

gjennomføres og den midlertid-
ige parkeringsplassen flyttes slik
at den blir liggende ut mot sjøen
på østsiden av Holmen. Samtid-
ig etableres byggeplass for en
garasje, samt at det foretas en
utfylling i sjøen for å gi plass til
hus A og E.

Dersom det fjerde tidsbildet
realiseres vil det da komme et
kraftig redusert garasjeanlegg
uten bygninger, husene A og E
reises og bryggene, slik dette
anlegget er presentert tidligere,
skal komme på plass.

Gangveier og uteareal får også
en endret utforming i forhold til
tidligere planer.

Tilbakemelding
Den prosjektbeskrivelsen kom-
munen nå har mottatt er ingen
fullstendig søknad om igang-
settingstillatelse. Dette fordi
arkitekt og tiltakshaver er
avhengig av å få en mer konkret

tilbakemelding på to forhold.
En ting er at utbyggerne ikke
lenger ønsker å være bundet av
kravet om å bygge ut veien i
Hasalen, med de konsekvenser
det får for kommunens planlegg-
ing av bedre fiskerikai etc. I til-
legg ønsker arkitekt Petter
Bogen en tilbakemelding på de
arkitektoniske endringene.

Variasjon og samspill
Arkitekten skriver til kommun-
en at det er gjort en videre
utvikling av prosjektet siden
rammesøknaden ble sendt inn.
Arkitekt Bogen mener blant
annet det er lagt mer vekt på
variasjon og samspill med den
gamle byen.

Samspillet ivaretas, skriver
han, ved en likhet i romlige
kvaliteter mellom byggene samt
i bruken av trepanel og farger.
Arkitekt Petter Bogen mener
også at kravet til variasjon i den
planlagte bebyggelsen på Holm-

en løses ved volumoppbygging-
en og ved at det blant annet er
ulike løsninger for øvre etasje.
For øvrig; det flate taket for-
svinner ikke. Det blir fortsatt en
del av det nye Holmenbildet.

Gjøre det enklere
Arkitekten mener også at det å
foreta en utbygging over et leng-
ere tidsperspektiv vil gjøre det
enklere å videreføre arkitektur-
en. Blant annet mener han det vil
bli enklere å få til en variasjon
mellom trinnene. Dette
formuleres slik i brevet til kom-
munen:

“Det vil bli tid til å modne en
slik utvikling, med motiver,
temaer, material og fargebruk
som bidrar til å gi Holmen en
spesiell karakter - av variasjon
samtidig som helhet og samm-
enheng ivaretas.”

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

–Dette er en stor endring
av prosjektet og det er
selvsagt at denne saken
må få en grundig politisk
behandling.

Det uttaler ordfører Per Kr.
Lunden i forbindelse med at
Holmenprosjektet nå skal gjenn-
omgå en radikal endring i for-
hold til de opprinnelige planene.

–Du har tidligere uttalt at den
videre utviklingen av Holmen-
prosjektet må skje i samarbeid
med blant annet Riksantikvar-
en?

–Ja, det er klart at Riksantik-
varen må inn i bildet.

–Hva er din foreløpige hold-

ning til endringene som nå pre-
senteres?

–Min mening er at kommunen
allerede har strukket seg langt i
forhold til ønskene fra utbygger,
blant annet i forhold til arki-
tekturen. Jeg kan selvsagt ikke
på forhånd spå hva slags utfall
denne saken får når den kommer
til bystyret, men det er liten tvil
om at det nok vil bli en del disku-
sjon i kjølvannet av det som nå
presenteres, sier han.

Ordføreren sier også at det
selvsagt er trist at ikke salget har
gått bedre. At det kun er solgt 11
leiligheter må en bare ta til etter-
retning, sier ordfører Per Kr.
Lunden.

Steinar Ryvind

Slik vil utbyggingen se ut når tidsbilde 1 er på plass. Arkitekten skriver at det nye prosjektet er presentert for dem som kjøpte leiligheter i byggene A og E, som
tidligere utgjorde det første byggetrinnet. “Tilbakemeldinger” fra disse tyder på at de er villige til å være med over når det nå er byggene B,C og D som bygges.

Byggetrinn 1 skal gjennomføres til høyre for moloen og terrenget bygges opp for å gi maksimale sol og utsiktsforhold.

–Kommunen har allerede strukket seg langt

Holmenprosjektet kraftig
endret etter stor salgssvikt




