Å respektere den vakre byens historie og grammatikk.
Kragerø er en spennende småby med kronglete gater og stor variasjon i byggestil.
Det er utfordrende å etablere ny bebyggelse i slike omgivelser. Vi i Allgrønn har vært
aktive i fire debatter om byutvikling i Kragerø siden 1990: Bevaring av Central Hotell,
reguleringsplan for Kirkebukta, utbyggingen på Skrubben og debatten om nytt
administrasjonsbygg B-13. Tonen har alltid vært å respektere Kragerøs særpreg.
På denne siden finner du et utvalg klipp fra pressen og debatten om Kragerøs sjel.

Utspill og innlegg fra Allgrønns Erling Okkenhaug
om prinsipper og holdninger til byutvikling i Kragerø.

Fra KV's nettsider:
https://www.kv.no/nyheter/torskeaften/kragero/fa-er-mer-opptatt-av-hjembyen-ennkragerotorskens-venner/s/5-63-160301
https://www.kv.no/meninger/leserbrev/debatt/look-to-risor-ulf-hamran/o/5-63-146391
https://www.kv.no/leserbrev/ytring/meninger/kragero-kan-bli-et-nasjonalt-forbilde-ibyutvikling/o/5-63-126102
https://www.kv.no/meninger/debatt/leserbrev/krageros-palett-er-og-blir-smaskalavariasjon/o/5-63-200964

En liten samling meningsytringer:
http://www.allgronn.org/historien/kragero-meninger.pdf

Kampen for bevaring av Central Hotell fra 2002
En samling klipp fra pressen

Fra Allgrønns nettsider dengang
http://www.allgronn.org/central.html

Reguleringsplan for Kirkebukta og havnefronten fra 2005
En samling klipp fra pressen
Fra KV's nettsider:
https://www.kv.no/nyheter/fortsatt-engasjert-i-havnefrontplanene/s/2-2.34051.4890376

Mer Kragerøstoff, høringsuttalelser osv. på nettsidene til Allgrønn fra dengang
http://www.allgronn.org/kragero.html

Utbyggingen på Skrubben
Bydelen Skrubben ble solgt inn som en bebyggelse inspirert av Kragerøkvaliteter,
tegnet av siv.ark. Niels Torp. Hvordan kunne det bli kjedelige og repeterende blokker
av en slik målsetting?

Bladet Kapital tok situasjonen på kornet i 2007:

En samling klipp fra pressen om Skrubben - folkemøte og artikler
Mer stoff, høringsuttalelser osv. på nettsidene til Allgrønn fra dengang
http://www.allgronn.org/kragero.html

Administrasjonbygget B-13

Stridens kjerne: Det går an å bryte opp fasader...
Kragerø Blad Vestmar (KV) har sammenfattet saken på en eminent måte
i sin nettavis: https://www.kv.no/b13-tomta
Egne klipp fra B-13-debatten

Fra KVs nettsider:
https://www.kv.no/nyheter/kragero/havnefronten/tollefsen-moter-kritiker-til-debatt-ombyutvikling/s/5-63-106426?access=granted
https://www.kv.no/nyheter/kragero/ivar-tollefsen/ivar-tollefsen-gjor-om-planene-forhavnefronten-med-erling-okkenhaug-pa-laget/s/5-63-108440
https://www.kv.no/nyheter/havnefronten/kirkebukta/tollefsen-la-fram-modell-forhavnefronten-med-mulig-kulturhus/s/5-63-135111

Et forbilde i variert og tett bebyggelse
Slik ble den nye feriebyen innerst i Stølefjorden presentert. Den heter nå Finsbudalen
Brygge. Lang på vei en vellykket variert og intim bebyggelse. Med årene er det gjort
små endringer på en del hus som overprøver en noe rigid copy-paste arkitektur.
http://www.allgronn.org/historien/portor-brygge.pdf

