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Barnehagene protesterer

Øker lærlingantallet

Fikk toalett-utsettelse

RISØR: De private barnehagene med Anette Mostad i spissen, har i dag protestaksjon
på torvet. Bakgrunnen for protesten er regjeringens forslag til ny finansiering for private
barnehager. Private barnehagers landsforbund mener dette vil føre til grov forskjellsbehandling.

RISØR: Risør har vært blant de dårligste i fylket til å opprette lærlingplasser. Per i dag har kommunen kun to. Et
flertall i administrasjonsutvalget har
nå vedtatt å øke dette til fire, og i løpet
av 2011 til syv som er minstetallet for
kommunen med 7.000 innbyggere.

RISØR: I løpet av mai neste år må Stangholmen Bad og Scene ha handikaptoalett på plass. Det vedtok politikerne i hovedutvalget. Daglig leder Dag Eikeland
fikk ikke innvilget sin søknad om fritak
fra kravet, men fikk en utsettelse til mai
neste år.

KAMPEN OM KUNDENE

– Tjener på E18-byen

STYRKER RISØR: Seniorforsker Helge Røed mener utviklingen av Brokelandsheia vil styrke hele østregionen, og at Risør vil tjene på at nabokommunen blir større.

Handelsstanden i Risør
trenger kanskje ikke å
føle seg truet av den
planlagte utviklingen på
Brokelandsheia: – Dette
er en styrking av hele
østregionen, mener seniorforsker Helge Røed ved
Agderforskning.
CHRISTINA TVEIT
chtv@agderposten.no 951 34 666

– Det som er bra for Brokelandsheia i Gjerstad er også bra for
Risør, mener seniorforsker Helge Røed. Han tror ikke Brokelandsheia i fremtiden vil utgjøre
en trussel for handelsstanden
i Risør, men snarere være en
styrke.
– Hvis man ser østregionen
under ett vil dette bare være et
pluss, mener Røed. Seniorforskeren tror at Brokelandsheia som
knutepunkt mellom sørlandsbanen og vestfoldbanen kan gi
både flere fastboende og flere
tilreisende pendlere i øst.

Mer attraktivt
– Dette vil på mange måter
gjøre Brokelandsheia til et knutepunkt i Aust-Agder og det vil

Willy Thorsen

Knut Henning
Thygesen

sen, sier Thorsen. Han frykter at
en styrking av regionen er nytteløst hvis man ikke får tilflytning.
– En overetablering vil bare
føre til konkurser og elendighet,
mener Thorsen. Han tror at Brokelandsheia likevel har en fordel
ved at området ligger svært nær
E18.
– Jeg ser at Gjerstad er en interessant plass å etablere seg,
jeg har vært inne på tanken
selv. Men foreløpig er de veldig i
startgropen, sier Thorsen.

generere mer aktivitet både til
Gjerstad og til Risør, sier Røed.
På kortere sikt tror ikke Røed
at oppbyggingen av den lille byen ved E18 i Gjerstad kommune Positiv signaleffekt
vil konkurrere med handels- Ordfører i Risør, Knut Henning
standen i Risør.
Thygesen, sier han tror utvik-Risør har kvaliteter som Bro- lingen av Brokelandsheia kan
kelandsheia aldri
ha en positiv sigkan få. Dette gjør «Risør har kvalinaleffekt for Risør,
Risør attraktivt
men at dette sannbåde
nasjonalt teter Brokelands- synligvis er langt
og regionalt, sier heia aldri kan få» frem i tid. Han
Røed.
plansmia
HELGE RØED syntes
som ble avholdt på
Trenger flere folk
Brokelandsheia har vært et poLeder for handelsstanden i Ri- sitivt grep og ser på den som en
sør, Wily Thorsen, tror det er form for regulering. Her ble hele
viktig at både Risør og Gjerstad befolkningen trukket med for å
spiller på de særegenhetene de få flest mulig synspunkter og
har, og at de lager sin egen ni- ideer rundt fremtidsutviklingen
av det store næringslivs- og bosje.
– Røed kan nok ha rett i det ligområdet rett ved E18 i Gjerhan sier, men det er forutsatt at stad.
– Jeg oppfatter det arbeidet
vi øker folketallet med noen tu-

som et grep for at utviklingen
ikke skal skje tilfeldig, sier Risør-ordfører Thygesen. Han tror
også at et samarbeid mellom Risør og Gjerstad, samt en positiv

innstilling fra fylkeskommunen,
er svært viktig.
– Sånn som det er nå, er det
nesten bare fokus på utvikling i
Arendal, sier Thygesen.

FAKTA

Befolkning Risør og Gjerstad
● Risør: 311 flyttet til Risør i 2008. 286 flyttet ut.
● Dette resulterte i en netto befolkningsvekst på 25 personer.
● Innbyggertallet i Risør per 01.01. 2009 er 6.889 personer.
● Risør har mer eller mindre hatt det samme folktallet de siste 30
årene. I perioder med lavkonjunktur har det vært sterk nedgang.
● Gjerstad: Befolkningen i Gjerstad har lagt på et stabilt nivå siden
2000.
● Kommunen har verken mye innflytting eller utflytting.
● Innbyggertallet per 01.01 2009 er 2.496.
● Ordføreren i Gjerstad, Rune Hagestrand (H), sier bygda ønsker
vekst, men ikke til enhver pris.
Kilde: SSB

FAKTA

Brokelandsheia i fremtiden

● Etter plansmia i Gjerstad i mars ble det lagt frem en fremtidsvisjon
for tettstedet i Gjerstad i form av en 20 års utviklingsplan.
● Brokelandsheia kan bli en liten by med 500 boliger, 2.000 innbyggere, en skole og en jernbanestasjon.
● Næringsutvikling er høyt prioritert, og sentrumsforeninger håper
etter hvert at større kjeder vil etablere seg på «Heia».
● Utviklingen støttes økonomisk av Husbanken, Aust Agder fylkeskommune, Regionalt Næringsfond og Fylkesmannen i Agder.
● I dag har stedet 36 etablerte virksomheter.
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Biltyveri i Gjerstad

Stakk fra Oslo-regning

Vil ha søndagsåpent i sommer

GJERSTAD: En 18 år gammel mann fra Gjerstad ble
mandag formiddag pågrepet av politiet i Telemark
for biltyveri. Eieren av bilen, en Opel Vectra, meldte
bilen stjålet tidlig mandag morgen. Tre timer senere
ble bilen registrert i Telemark politidistrikt, i området mellom Kragerø og Sannidal.

ARENDAL: Her blir mannen som ikke ville betale
tatt. Han forsøkte å stikke fra taxiregningen på
4.500 kroner i Arendal i går ettermiddag. Mannen
hadde tatt drosje helt fra Oslo. – En person ringte
og sa han hadde sett noe han syntes var litt rart. En
taxisjåfør løp etter en passasjer, sier operasjonsleder Børge Steinsland ved Agder politidistrikt.

RISØR: Ica Nær i Strandgata i Risør har søkt Fylkesmannen om å få holde søndagsåpent i sommer.
Risør har per i dag ingen søndagsåpne dagligvarebutikker, og daglig leder ved Ica, Roger Gullhav sier
han ser et marked for å holde åpent. – Risør som
turistby har et godt kundepotensial for å holde søndagsåpent, mener Gullhav.

KAMPEN OM KUNDENE.

tema:
Hvor handler du mest, og hvorfor?
Dennis Askeland (19), art
Director trainee, Risør.
– Jeg handler
mest klær, og
det handler jeg
på internett eller i Oslo. I Risør
finner jeg ikke de tingene jeg er
ute etter. Utvalget her er ikke
særlig bra.

Harald Gjertsen (69), pensjonist, Risør.
– Jeg handler
det meste av
mat i Risør,
men klær, sko
og utstyr handler jeg på Dressman i Arendal. Jeg syntes utvalget av klær til menn i Risør ikke
er så bra.

Roy Gustavsen
(57), bussjåfør,
Risør.
– Jeg handler
for det meste i
Risør, men jeg
tar en tur til
Arendal innimellom. Da er det
stort sett for å kjøpe noe til bilen,
det får jeg ikke tak i her i Risør.

Jens Eriksen
(62), pensjonist, Risør.

Hege Nes (18),
student,
Vegårshei.

Andreas Øren
(25), dørvert,
Risør.

Maren Stenersen (17), student, Risør.

– Jeg handler
mest i Risør.
Hvis det er
noen ting som
har veldig stor prisforskjell, så
kan det hende at jeg tar en tur
til Arendal, eller østover til Porsgrunn og Skien.

– Jeg handler
det aller meste
i Arendal. Jeg
går på skole
i Risør, og når jeg er ferdig for
dagen er butikkene stort sett
stengt. Jeg syntes også at utvalget i Arendal er bedre. Jeg finner
mye mer ting der.

– Jeg handler
mest i Risør,
klær også.
Jeg er veldig
fornøyd med at de har en egen
butikk med herreklær her nå, de
har mye fint. ellers er jeg fornøyd
med utvalget og prøver å støtte
opp om handelen her i Risør så
godt jeg kan.

– Jeg handler
mest i Arendal.
Jeg syntes de
har bedre utvalg av klær til ungdom der en
de har i Risør. Der er dessuten
åpningstidene lenger, så man
rekker å handle på en ukedag etter klokka fire.

Trine Ertman
(38), butikkmedarbeider,
Risør.

Knut Brandt
(66), pensjonist, Risør.

Hanne Berit
Sveen (47),
selvstendig
næringsdrivende, Risør.

Cliff
Greenwood
(71), pensjonist, Risør.

– Jeg handler
det aller meste
i Risør. Av og
til tar jeg en tur til Arendal og
da handler jeg med meg alt jeg
trenger når jeg først er der. Brokelandsheia er jeg stort sett bare
to ganger i året. Til jul og kanskje
til påske for å kjøpe kjøtt.

Peder Andreas
Eriksen,
maskin Industrimaler (40),
Risør.
– Jeg handler
det meste i Risør. Men hvis det er ting de ikke
har heller eller hvis prisforskjellen er veldig stor så reiser jeg til
Arendal.

– Jeg handler
nok det mest
vesentlige i
Risør. Hvis jeg
skal ha noe spesielt reiser jeg
gjerne østover til Porsgrunn og
Skien. Jeg kommer fra de traktene og er ofte bortover. Da blir
det gjerne til at jeg handler der.

Gudfinna Palsdottir (38),
hjemmeværende, Risør.

-Jeg handler det
aller meste i Risør både dagligvarer og klær. Jeg
syntes det er viktig å støtte opp
om det lokale miljøet slik at alle
som driver butikk kan klare seg.

Jan Jensen
(62), selger,
Risør.

Tore Jacobsen
(43), ingeniør,
Hope.

– Jeg handler
det meste av
mat og klær
i Risør, men
skal jeg ha noe til bilen må jeg til
Arendal. Den slags får man ikke
tak i her i byen.

– Det meste
handler jeg i Risør. Jeg er aldri
på Brokelandsheia, men det hender jeg tar en
tur til Arendal eller Tvedestrand
for å handle det jeg ikke får tak
i her.

Sverre Krefting
(44), arkitekt,
Risør.

Roger Syversen (34), art
Director, Risør.

– Jeg syntes
tilbudet i Risør
er helt greit
og handler det
meste her.

– Jeg handler
det meste i Risør så langt det
lar seg gjøre.
Jeg syntes folk burde prøve Risør
først.

Anna Stina
Ness (34),
markedssjef
Villvin festivalen, Risør.

– Jeg handler
mest i Risør.
Jeg syntes at
utvalget her er helt greit. Hvis
det er noe jeg ikke får tak i her,
eller hvis prisforskjellen er veldig
stor, så reiser jeg til Arendal og
handler der.

Tone Wolff
Kalstad (27),
kunstner, Risør.

Kari Moe Dalen (38), daglig leder Job
Zone, Risør.

– Jeg handler
det meste av
klær og andre
ting i Ols siden jeg er der ganske
ofte. Mat handler jeg her i Risør.

– Handelen tar
jeg stort sett i
Risør. Det hender jeg tar en tur til Arendal, men
da handler jeg bare det jeg kom
dit for. Mat og andre ting handler
jeg her.

Bosse Hellstrøm (43),
kokk, Risør.

Bente Gullhav
(31), butikkmedarbeider,
Risør.

Magne Rønningen (74),
pensjonist,
Risør.

Vibecke Andersen (36),
bibliotekar,
Risør.

– Jeg handler
alt jeg trenger i
Risør. Hvis det
er noe jeg trenger som jeg ikke
får tak i her så bestiller jeg det på
nettet.

– Så sant jeg
kan få det jeg
trenger, så
handler jeg her i Risør. Det hender at vi reiser til Brokelandsheia
og handler ferskvarer, men det
er en del dyrere å handle andre
varer der oppe.

– Jeg prøver
å handle det
meste i Risør.
Men har de ikke det jeg skal ha
så bestiller jeg det gjerne på nettet. Det blir også noen turer til
Arendal. En sjelden gang reiser
jeg til Brokelandsheia for å kjøpe
ferskvarer.

– Jeg handler
bare mat i Risør. Klær, sko
og annet utstyr
handler jeg på impuls når jeg er
på tur til Arendal eller Kristiansand. Jeg syntes ikke tilbudet her
er så bra.

– Jeg handler
det aller meste
her i Risør,
men en gang i uka er jeg på
Brokelandsheia. Da handler jeg
kjøtt i ferskvaredisken der oppe
som er veldig bra. Hvis tilbudet
etter hvert blir bedre, så kan det
hende jeg vil handle mer der.

– Av praktiske
årsaker handler
jeg alt i Risør. Jeg syntes butikkene her er bra og er veldig
fornøyd med utvalget. Jeg reiser
sjeldent til Arendal og aldri til
Brokelandsheia.

Knut Bergem
(75), pensjonist, Risør.
– Vi handler det
meste av mat
her i Risør. Men
klær og sko det
finner jeg ikke her. Da må jeg
til Arendal. Der er det noe mer
utvalg. Et par ganger i året reiser
vi til Brokelandsheia og handler
der, gjerne til jul og til påske.

