
Risørs befolkning er ført bak lyset i forbindelse med
planene for en utbygging av Holmen, hevder Erling Okk-
enhaug (bildet).
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Barnehagene
i Risør streiker

– Streiken er en protest mot regjeringens forslag til nye rammebetingelser for de private barnehagene, forteller Kristine Larsen Danielsen i Foreldrerådet (til venstre)
og Pernille Arndt, styrer i Frydenborg Barnehhage. 

Førstkommende tirsdag går de til streik i mange private
barnehager landet over. Det gjelder også Amandus,
Tjenna og Frydenborg Barnehage i Risør.

– Noe slikt har aldri vært gjort før. Dette er siste utvei for
å bli hørt, sier styrer i Frydenborg, Pernille Arndt.
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Ført bak lyset 

Utvider tilbudet
Daglig leder av Statoil Broke-
landsheia, Steinar Pedersen,
utvider mattilbudet til bilist-
ene. Med nye, og sunnere
matprodukter tar kjeden 
opp kampen om frokost- og
lunchkundene.
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Maling som terapi
Gerd Solveig Schølberg maler
ikke bare for bildenes skyld,
men også i terapi. Når ledd-
gikten herjer i kroppen hjelp-
er malingen til med å få tank-
ene bort fra verkende og stive
ledd. Nå stiller hun ut sine
arbeider i Fredshuset på
Tjenna.
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Den store duellen
Om to dager er det klart for
det store prestisjeoppgjøret i
lokalfotballen når Gjerstad og
Risør braker sammen på fot-
ballens nasjonaldag.
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Kyvåg til Risør
I fjor fikk Risør Håndball-
klubb Ingebrigt Steen Jensen
til å holde gratis Kickoff-fore-
drag i klubben. I år lokker de
med Frode Kyvåg, og nok en
gang honorarfritt. Men han
får en flott week-end i Risør.
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Snakk med vår medarbeider

Kathrine Hagane 
om næringsforsikring!
Tlf. 37 11 99 06



sør på veggen?

Risørs befolkning er ført
bak lyset i forbindelse
med utbyggingen av
Holmen. Den
manglende interessen
for stedsutvikling i Risør
har gitt arkitekter og
investor alt for frie tøyl-
er.

Dette hevder Erling Okken-
haug, leder av Allgrønn. Nå har
organisasjonen sendt inn sin
uttalelse i forbindelse med at
planforslaget for Holmenut-
byggingen har ligget ute på
høring. Høringsfristen er satt
til 22. mai.

Allgrønns leder skriver i sin
høringsuttalelse at organisa-
sjonen har fulgt utviklingen av
Holmen i flere år. Videre skriv-
er Allgrønns leder:

Avklaring
(sit.) “Vi forstår at byen lengter
etter en avklaring for øya. Vi
forstår at investor tar store
sjanser på å utvikle Holmen i
disse krevende finanstider. Vi
forstår ikke at Risørs politikere
så til de grader har unnlat å
legge noen som helst premisser
i forkant av arkitektkonkurr-
ansen for Holmen”. (sit. slutt)

Svulstige
Allgrønn sier også i sin
høringsuttalelse at når det ikke
ble lagt premisser for utbygg-
ingen av Holmen i form av
noen fundamentale retnings-
linjer ble resultatet av arkitekt-
konkurransen noen (sit.)

“svulstige og aldeles ubruke-
lige forslag.” (sit. slutt.)

Allgrønn mener denne
manglende interesse for steds-
utvikling i Risør har gitt
investorer og arkitekter alt for
frie hender. Videre skriver Okk-
enhaug at man ved å ikke invit-
ere til deltakelse og engasje-
ment fra befolkningen har ført
denne bak lyset og dermed har
man opptrådt ikke bare uetisk,
men også spekulativt.

Underminere
Når det gjelder det arkitekton-
iske uttrykket Holmen etter alt
å dømme vil få, skriver All-
grønns leder at planforslaget
ikke i tilstrekkelig grad har
ivaretatt kravene om respekt
for Risørs bykvaliteter. Han
hevder også at man dermed
(sit.) “står i fare for å undermin-
ere de ekstremkvaliteter Risør
er tuftet på.”(sit. slutt.)

Allgrønn viser i den forbind-
else til at Risør har spesielle
kvaliteter blant annet gjennom
det at det ikke finnes et hus
som er en kopi av et annet.
Også det faktum at husenes
plassering i kvartaler og i terr-
enget er uforutsigbar, repre-
senterer en kvalitet.

Blir dyre
Nå er ikke Allgrønn uenig i at
Risør tåler et moderne uttrykk,
men disse må tilpasses de kvali-
teter byen har. Allgrønn mener
også planforslaget tyder på at
bygningene på Holmen blir
dyre og at det tilsier at ikke
mange Risørfolk vil ha råd til
etablere seg på stedet.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Arkitekt Oddvar Johansen og landskapsarkitekt Johan Østengens Holm-
en-forslag har ikke falt i god jord hos organisasjonen Allgrønn.

“Svulstige og al-
deles ubrukelige”

De hadde planer om rask avreise
fra St. Martin i Karibia, Karl Wil-
helm, Raoul Matson, Ronald
Ramberg og Karl Rune Nilsen.
Målsettingen er nemlig å seile
Karl Runes katamaran “Tu Can
Tango” tilbake til Norge.
Karl Wilhelm Nilsen skriver i en
mail at sønnen og han ankom 27.
april, de to andre noen dager
etter. Aktiviteten var upåklagelig
de første dagene. Det var mange
forberedelser før langturen over
Atlanterhavet. Proviantering,
seilreparasjoner og andre ting.

–Men så slo “Caribsyndromet”
til slik at avreisedatoen ikke ble
så viktig lenger, skriver han.
Forrige onsdag skulle de ha satt
seil, men så skadet Karl Wilhelm
foten og måtte på sykehuset for å
sy en del sting. Videre leser vi:

“Ny avreisedato 6. mai morg-
en. Med god bør setter vi ut fra
Marigot Bay med kurs ut sundet
mellom St. Martin og Anguilla.
Dessverre viser det seg at lazy-
bagen (som skal kontrollere stor-
seilet ved reving) ikke lar seg 
montere under fart, og den er

helt nødvendig på denne båten.
Så vi må inn til Grand Case for å
komme i le, en fin liten by med
mange restauranter nord på St.
Martin. Endelig kl. 1730 lokal
tid kommer vi av sted.”
Karl Wilhelm Nilsen skriver
også at de første dagene har vært
preget av urolig sjø og mye sjø-
syke.
– Det er flaut å innrømme det,
men gamle sjøfolk kan også bli
sjøsyke, særlig når bevegelsene
er så uvante som her om bord,
skriver han og tilføyer at “Carib-

syndromet” ser ut til å holde se
intakt da lite annet blir gjort
enn å styre, spise og sove. Fersk
fisk har de imidlertid prøvet å
skaffe seg, men foreløpig er det
kun salaten, i form av Sargass-
otang, som har festet seg på
krokene!
Vi kommer tilbake med flere
rapporter fra Risørgjengen på
seiltur.

Ble angrepet av “Caribsyndromet” før avreise
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ntere et panaoramabilde av Risør som måler hele 200X50 centimeter. Utgangspunktet var det klassiske bildet på granittmuren.

200X50 centimeter
–Ja, dette er på 200 X 50. Jeg er
egentlig ganske så fornøyd med
det og håper nå at andre har
samme sans for bildet, sier Stian
Omland som har latt over-
setterjobben hvile litt mens han
prøver seg som reisende i salg av

Risørfoto, og det i en skikkelig
panoramaversjon.

–Nå legger du vel snart over-
setterjobben på hylla?

–Det blir nok ikke noe særlig
penger ut av dette, men gøy er
det. Og så er det jo tilfredsstill-
ende å kunne spre bildet av byen

som jeg har så sterke følelser for
til andre. Kanskje flere får øyn-
ene opp for hvor vakker denne
byen er, sier Risørpatrioten Stian
Omland.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Karl Wilhelm Nilsen og tre andre fra
Risør er underveis fra Karibia til Risør
i en katamaran.


