
Plansmie og Evje Handelstandsforening 
 

Handelstands- foreningen på Evje består i dag av ca 30 medlemmer, og vi er ganske mange 

som føler at vi er blitt tillagt meninger vi ikke har, gjennom uttalelser i media. Vi føler derfor 

at det er på sin plass å rette litt opp i dette. 

 

I Setesdølen 15/1-10, ble følgende uttalelse gitt, sitat: Me vil ikkje at folk skal kome 

utanfrå for å øydelegge Evje Sentrum, med klår adresse til oslo- arkitekten Arne Sødal. 

Sitat slutt.  

 

Dette var en uttalelse som ikke ble gitt av en samlet handelstands- forening. 

Mange medlemmer opplevde slett ikke at dette var en fare, tvert om. Vi følte det var en 

spennende mulighet til å få på plass en ny reguleringsplan, en plan som skulle formes på 

skikkelig demokratisk vis. Plansmia skulle gjenspeile hva grunneiere, forretningsfolk, beboere 

nær sentrum, og i sentrum mente. Og du verden, vi opplevde mye engasjement i plansmie- 

uka. 

 

Aftenposten 29/1-10 refererte følgende, sitat: Vi er butikkfolk i tredje og fjerde 

generasjon, men de skalter og valter med oss. Vi har opplevd plansmia som dårlig, de 

hører ikke på hva vi mener. Jeg er livredd for at det skal bli så mye kos rundt her at 

ingen vil handle. Sitat slutt. 

 

Denne uttalelsen ble gitt av noen få enkeltmedlemmer, og var heller ingen uttalelse fra 

handelstands- foreningen. Dessuten  var den direkte feil. Vi ble ikke ”skaltet og valtet” med.  

Vi ble invitert til eget møte med fagteamet, der vi kunne gi utrykk for våre meninger, vi hadde 

mulighet hele uken til å komme med innspill, tanker og ideer.                                                     

 

I forkant av plansmie- uka var også kommunen tilstede på møte med handelstands- 

foreningen, der de orienterte om plansmia, og vi fikk gi utrykk for hva vi mente. (2 

næringsdrivende som var til stede, var ikke medlemmer) Et av temaene var bebyggelse i 

sentrum. Det ble gitt klart utrykk for at vi ønsket lav bebyggelse, små enheter, og 

bygningsmasse hovedsakelig i tre. 2 medlemmer var ikke enige i dette. 

 

Når det gjelder et ”koselig Evje”, så frykter vi vel ikke at det skulle være negativt. 

Konsekvensen av å få det mer trivelig, er vel at flere vil komme til Evje, de vil oppholde seg 

lenger i sentrum, og det vil igjen komme alle næringsdrivende til gode. Vi vil altså få et mer 

levende sentrum.  

 

Når det gjelder planen som ble utarbeidet i plansmia, ser vi på den med positive øyne. Vi tar 

vare på noe fra generasjoner før oss, det blir lagt til rette for nyetableringer, vi får en 

forholdsvis lav bebyggelse, med muligheter for leiligheter  på toppen, parkering blir satt i 

system, trafikksikkerheten blir også satt i fokus.  

Vi vet jo at alt dette ikke skjer over natten, men vi tror at dette er en fremtidsrettet og god 

plan, som tar vare på Evjes særpreg. 

 

Nå gjenstår det bare å se om kommune og  politikere står for de valg som ble tatt, og de 

uttalelser som ble gitt under plansmia. Her er mange skattekroner blitt brukt, og 

dersom planen som nå ligger der, ikke blir tatt hensyn til, har vel  kronene blitt brukt til 

ingen nytte?  



Håper vi kan, om ikke lenge, ønske hverandre til lykke med ny reguleringsplan, 

utarbeidet på skikkelig demokratisk vis. 
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