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SKAL BEVARES: Prosjektleder Ragnhild Sigurdsøn og næringssjef
Reidar Grøsle vil bevare trebåtbyggeriene på Moen i Risør.

Satser på trebåter
Fylkesrådmannen i AustAgder finner de gamle
trebåtbyggeriene på Moen
i Risør så interessante at
han er villig til å bla opp
150.000 kroner.
TORE MYRBERG
tomy@agderposten.no 900 69 111

Håpet er at man skal kunne lage et formidlings- og aktivitetssenter for båtbygging, kystkultur og håndverksnæring.
Trebåtbyggeriene på Moen
har en spesiell atmosfære som
minner om storhetstiden noen
tiår tilbake i tid. Samtidig er
det fortsatt drift i bygningene,
noe som gir en unik mulighet
til å formidle båtbyggertradisjonens håndverk til nye generasjoner.
– Dette området er noe av
det mest spennende Risør har
innen kystkultur. Derfor ønsker vi å sette i gang et forprosjekt for å se på hvilke muligheter man har for området i
fremtiden, sier næringssjef
Reidar Grøsle i Risør kommune.

Støtte
Pengene fylkesrådmannen ber
Aust-Agder Fylkeskommune
gi, utgjør over halvparten av
kostnadene til forprosjektet
man ønsker starte opp. I tillegg
er Innovasjon Norge inne med
50.000 kroner, Risør kommune med 70.000 og Moen Tre-

båtbyggeri med 10.000.
– Det spesielle med trebåtbyggeriene på Moen, er at de
har forskjellige private eiere.
Dermed har man forskjellige
interesser, noe som nødvendiggjør et godt forprosjekt.
Men det er flere ting som allerede peker seg ut som viktige for
å få opp bruken av området,
forteller prosjektleder Ragnhild Sigurdsøn.
I og med at det er snakk om
kystkultur, vil adkomsten via
sjøveien stå i sentrum.
– Bryggefronten mangler,
men dette jobbes med.

Trenger plan
Dagens bygningsmasse på Moen trenger vedlikehold. Dette
er imidlertid eiernes ansvar. Et
ansvar de tar på alvor.
– Området fikk fylkets vernepris i 1997, og har etter det
fortsatt restaureringen. Men
med så omfattende bygningsmasser må det jobbes i mange
år for å få resultater, sier Sigurdsøn.
Like viktig blir det å få på
plass planene om innhold.
– Vi har mange ideer og tanker. Nå blir det viktig å sette
seg ned slik at vi sammen kan
lage en felles visjon det kan
jobbes for å nå, sier Grøsle.
For det er nettopp det aktive
trebåtbyggermiljøet som gir
unike muligheter.
– Dette skal ikke bli et museum, men fortsatt være et levende båtbyggeri, avslutter
Ragnhild Sigurdsøn.

IKKE TATT MED PÅ RÅD: Som henholdsvis styremedlem og leder organiserer Jan Roger Sørhus og Cathrine Karlson 8.400
let om hva som kan gjøres for at ikke ytterligere 200 elever skal droppe ut.

–
Derfor
drop
Frykter kanalstans
Det har hele tiden vært
spådd at neste lokalvalg i
Arendal vil bli et kanalvalg.
Nå kan det se ut som om
kanalplanene grunnstøter
igjen.
MORTEN W. JØRGENSEN
morten@tva.no 91341488

Kanalplanene i Arendal kan
være politisk døde. Det melder

NRK Sørlandet. Ifølge kanalen
vil både Arbeiderpartiet, Høyre og KrF gå imot en videre utredning av planene fordi saken
kan bli for tøff i valgkampen.
Samtidig støtter som kjent
SV kanalsaken, mens Frp er
helt imot.
Leder i kanalselskapet, Odd
Skaug Syvertsen, sier han er
overrasket over de nye holdningene til kanalplanene.

Fagfolk og politikere
prøver å finne svaret på
hvorfor 200 elever dropper ut av de videregående skolene i AustAgder, men ingen har
kommet på å spørre de
fremste ekspertene:
Elevene selv.
ARNE INGMAR EGGEN
aie@agderposten.no 37 00 37 54

To ble tatt etter biljakt
To personer ble tatt med til arresten etter at de jaget en tredje
person med bil onsdag kveld.
Politiet fikk meldingen litt
over klokka 19.00.
En mann ringte og sa han ble
forfulgt av en annet bil, og at

denne bilen dultet i ham flere
ganger. Politiet fikk stoppet den
andre bilen og pågrep to personer. Det ble også funnet mindre
mengder hasj i bilen.
– Her vil det bli et lite etterspill, melder politiet.

Cathrine Karlson og Jan Roger
Sørhus organiserer 8.400 elever
på de videregående skolene i
Aust-Agder. Til tross for den
store kontaktflaten, har de ikke
hørt pip fra fagfolkene i fylkeskommunen eller politikerne
som skal bestemme deres videre
skjebne.
– En skam, mener de to re-

presentantene fra Elevorganisasjonen i Aust-Agder.

Dårlig rådgivning
Nå tar de fagfolk og politikere i
skole og peker på en rekke
punkter som fører til at elevene
dropper ut av den videregående
skolen.
– Allerede før vi begynner i
den videregående skolen, er
rådgivningen helt elendig.
Kommunene og fylkeskommunen makter ikke å kvalifisere
elevene til å ta de riktige valgene. Dermed kommer mange
skjevt ut - lenge før de i det hele
tatt har startet sin videregående
utdanning, sier Cathrine Karlson.
Jan Roger Sørhus er enig.
Han kjenner til flere elever som

har droppet ut av den videregående skolen fordi valget ikke har
vært riktig.
– Føler du først at du har valgt
feil, er det ingen som hjelper deg
videre. Da jeg i fjor vinter skulle
velge mitt andre studieår, var
det ingen rådgivere jeg kunne
henvende meg til i denne prosessen, sier Sørhus.

Ønsker elevombud
Ifølge leder av Elevorganisasjonen i Aust-Agder, Cathrine
Karlson, er det mange skoler
som så vidt oppfyller minstekravet på 275 elever per rådgiver.
– Når mange rådgivere ikke
er spesielt motiverte, eller bare
jobber i en 50-prosent stilling,
sier det seg selv at kvaliteten ikke blir den beste, sier hun. I til-

«Føler du først at du har valgt feil, er det ingen
som hjelper deg videre» JAN ROGER SØRHUS, ELEV

