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Det er etter hvert veldig mange ord sagt og skrevet i denne saken, derfor føles det i hovedsak tomt 

og trist å nok en gang sette seg ned for å prøve å nå frem med våre synspunkt som vi opplever blir 

stemoderlig behandlet av våre folkevalgte.  Vi blir møtt med overbærenhet.  Noen hvisker at de 

skjønner vår frustrasjon og himler med øynene av både ordførere og rådmenn, men det stopper 

liksom der. 

Ute mellom hyllene på butikken er det en annen virkelighet. Vi som har stått frem som motstandere 

av blokkleilighetene på Farøy blir stadig oppmuntret av folk som ønsker moderasjon.   Det er mange 

som ikke ønsker å gi bort solflekken til private og det triller inn med underskrifter på oppropet til 

Byforeningen. 

Moderasjon er vår viktigste innvending mot planene slik de foreligger i dag.   Bygningenes høyde og 

volum er en brutal utarming av arealet. Det er for mange boliger planlagt og for lite som kommer 

felleskapet til gode.  Villarekken blir skjult fra vannet og torget.  Bare det burde være nok til å sende 

en arkitekt rødmende tilbake til tegnebordet.   

For en fremtidig voksende by er det avgjørende å ha et attraktivt sentrum.  Sjølinjen er sentral for å 

skape et levende og attraktivt sentrum for fellesskapet, turister og fastboende.  En sørlandsby skal ta 

godt imot båtfolk, badegjester og soltilbedere. En privat og delvis stengt kaifront gjør ikke det. 

Det skinner gjennom at kommunen føler en skyldighet til å godta utbyggerens planforslag som 

gjenytelse for tidligere prosjekter. Forsiktige faglige beregninger på byggeprosjektets lønnsomhet har 

vist at den er meget god selv med et moderert volum og færre boenheter. Kommunen har gitt 

utbygger generøse betingelser i tidligere prosjekter og det er ingen grunn til å overkompensere. 

Alle avtaler mellom kommunen og utbygger er tydelige på at kommunen ikke har bundet sin 

reguleringsmyndighet.  Kommunen bør bruke denne myndigheten til å redde det fineste i Farsund; 

den maritime fronten på Farøy med de hvite villaene bakenfor. 
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