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Det er ikke slik at
overgrep mot kvinner og barn hovedsakelig skjer i brutale kriger. Mediene minner oss
stadig om at overgrepene
skjer ubehagelig nær oss.
LEDER SIDE 16
Løssalg kr 20

ELLEVILL BEGEISTRING FOR
DE NYESTE KANALPLANENE
Arkitekt Geir Olav Kuvaas har laget nye skisser av kanalene i Arendal.

Krever kloakkavgift for plenen

SIDE 10-11

Historisk
seier i vest

ØIF Arendal og Preben
Vildalen tok en historisk
seier da de vant 29-21
over Haugaland.
SIDE 22-23

Julevask på
biblioteket

Tre dager i neste måned
stenger Arendal bibliotek for å bli skikkelig
SIDE 45
nedvasket.
OPPGITT: Tobias Tangen på plenen han nå må betale vann- og kloakkavgift for.

Tobias Tangen må betale vann- og kloakkavgift for den ett mål store plenen sin i
Åmli. Det har formannskapet vedtatt.
Tangen fikk i 2001 kjøpt nabotomta i Århuskleiva mot å forplikte seg til å bygge
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hus der og betale alle offentlige avgifter.
Men kommunen har siden ikke husket forpliktelsene, ikke før nå. Tangen slapp imidlertid å bygge en tilleggsbolig på plenen
sin, slik rådmannen hadde foreslått. SIDE 4-5

Få eksklusiv brillekonsultasjon av
imagekonsulent, stylist og makeupartist

ASTRI THOMAS
Se side 43 for gratis påmelding!

Amfi - Norges største senterfamilie

I DAG KL. 17:
Gratis kalender til barna
Midt i byen!
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Sverre Simonsen hedres for innsats

Over 60 lag og foreninger er påmeldt til Frivillighetsdagen i
Arendal lørdag 21. november. Kulturhuset og Sam Eydes plass
skal fylles med stands, aktiviteter og underholdning. Dagen
åpnes av fylkesmann Øystein Djupedal. Som vanlig blir det
utdeling av frivillighetsprisen. I år er det Sverre Simonsen fra
Tromøy som skal hedres for innsats innen kulturelt og sosialt
arbeid. Dagen er blitt markert i Arendal siden 2003.
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Roser nye planer for ka

FRA KITTELSBUKT: Her i Kittelsbukt starter kanalen. Den fortsetter
rundt Tyholmen, og munner ut i Pollen.
ILLUSTRASJON: AXIS.AS

VANNSPEIL: Sam Eydes plass utvides. Vannspeil mellom Sam Eydes
ILLUSTRASJON: AXIS.AS
plass og Trefoldighetskirken.

– Det flotteste byplanforslaget jeg har sett i
Norge noen gang,
utbrøt byutvikler Erling
Okkenhaug da han så
de nye skissene for kanal
gjennom Arendal
sentrum.
MARIT ELISABETH STRAND
maes@agderposten.no 976 38 152

Gjenåpningen av den historiske
kanalen fra Kittelsbukt til Pollen ble presentert for første gang
via 3d-skisser på Kanalselskapets årsmøte denne uken.
– Kanalen er Arendals absolutt beste spesialitet på identitet.
Det finnes ikke noe som er mer
identitetsskapende, utdyper den
profilerte byutvikleren Erling
Okkenhaug, leder for Allgrønn
forum for human økologi.
– Etter alle dumheter som har
skjedd i Arendal de siste 20 år,

kan byen komme i tet når det
gjelder byutvikling, mener Okkenhaug.
Han var med å etablere Kanalselskapet for 20 år siden, og
har siden engasjert seg i byutvikling landet rundt. Nå har kanalselskapet engasjert arkitekt
Geir Olav Kuvaas ved Axis AS
til å utarbeide nye skisser. Målet
med «kanalbyen» er å få bilene
ut av sentrum – og menneskene
inn.

Underjordisk tunnel
I det nye forslaget legges taxi,
buss og øvrig trafikk kun til
Vestregate og Vesterveien, mens
Peder Thomassenes gate og området mellom Sam Eydes plass
og Trefoldighetskirken stenges
for trafikk. I stedet utvides Sam
Eydes plass.
– En kulturby som Arendal
trenger store, åpne plasser. Sam
Eydes plass utvides og munner
ut i vannspeilet, forklarer arkitekt Geir Olav Kuvaas.
Området skal preges av grønn

KANAL GJENNOM SENTRUM: Slik ser arkitekt Geir Olav Kuvaas for seg en kanal gjennom sentrum, foran bygget til
vegetasjon. Seks gangbroer binder sammen sentrum og Tyholmen. et planlegges en tunnel
under bakken slik at biler kan
kjøre til Tyholmen.
Kanalen skal være så bred at
båter lett kan passere hverandre
i kanalen.

Begeistret
– Arendal har gjort forsøk på å

bli både barne-, miljø- og kommunikasjonsbyen. Det beste
svaret er kanalbyen som forankres i byens egne historie, en
verdi man ikke må betale inngangsbillet for å bruke. Målet er
ikke å grave opp det gamle, men
å finne det gamle for å skape noe
nytt, sier arkitekt Kuvaas.
Han ser for seg at noen av
de gamle murene som nå skju-

les under asfalten kan brukes
sammen med nye kanalkanter.
Kanalforkjemperne lot seg
begeistre av planforslaget.
– Nydelig. Flott om man kan
fryse vannet i kanalen om vinteren, slik at man gå på skøyter til
musikk, sa Knut Mørland som
er uavhengig representant i bystyret. Kuvaas påpeker at vannet ellers må pumpes gjennom
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Vil bruke beitedyr i turområder

Senterpartiet etterspør tiltak for å sikre Arendals befolkning gode turområder. I en interpellasjon til ordføreren
spør Milly O. Grundesen og Kristen Bjormyr om hvordan kommunen vil legge til rette for turområder. – Gjengroing
av tidligere kulturlandskap er et stort problem, og det er svært begrenset hvordan en klarer å holde buskvegetasjonen nede ved hjelp av mekanisk arbeid. Det er derfor viktig å være kreative. En planmessig bruk av beitedyr er
kanskje den beste måten å gjøre dette på, skriver Bjormyr og Grundesen. De viser til at friluftsfolket er tilført store
verdier i form av rydding av busker og kratt på Frisøya, Jerken, Tromlingene og Bjørnebo. Ordføreren svarer på
interpellasjonen i bystyret i dag.

kanalbyen
ENGASJEMENT: Byparkaksjonens Tore Pfaff diskuterer byutvikling
med Allgrønns Erling Okkenhaug og arkitekt Geir Olav Kuvaas.

– En belastning å
være frekk i nebbet
Erling Okkenhaug mener
viktige reguleringsplaner
avgjøres på bakrommene,
og oppfordrer kanalfolket til
å kreve mer medvirkning.
Allgrønns leder Erling Okkenhaug holdt foredrag om byutvikling på Kanalselskapets
årsmøte. Han mener at mye av
byplanleggingen skjer på bakrommene, mens Arendals befolkning har lite medvirkning.
– Arkitektene blir ikke sagt
imot. Stadig foreslås kjedelige
bygninger som man kan se
overalt. Det holdt på å gå skeis
i Barbu, og nå står kunnskapshavna for tur. Slike blokker vil
undergrave Arendal, ikke gi
positiv oppmerksomhet, mener Okkenhaug.
Han hevder kommunens
saksbehandling er uryddig,
uten åpne prosesser.
– Kun volum og høyder leg-

ges som premisser, ellers er
det fritt fram for å lage reguleringsplaner. Jeg tror det er for
stor belastning å være frekk i
nebbet i Arendal. Man får for
mye pes, sier Okkenhaug.
Han foreslår bruk av plansmier der politikere, næringsdrivende, velforeninger og fagfolk møtes for å legge premisser for byutvikling.
– Slik det er nå, vedtar politikerne at planen legges ut
til høring. Dere må kreve en
meningsprosess fra starten,
før planene behandles av politikerne. Det er bedre enn at
noen få koker kål på bakrommet, sier Okkenhaug.
Kanalselskapet for Arendals
Bymiljø vedtok at det bør vurderes bruk av såkalte plansmier ved reguleringsprosesser.
Okkenhaug har engasjert
seg i byutvikling i blant annet
Arendal, Risør og Kragerø over
flere år, men holder til i Oslo.

Entusiaster har kjempet
for kanaler i 20 år
Ideen om gjenåpning av
kanaler i Arendal ble lansert
for første gang i 1989.
Sparebanken Sør. Sam Eydes plass utvides, og trafikken flyttes til Vesterveien.
kanalen, slik at det ikke samles
opp slam i vannet.
– Tiltaket vil gjøre byen grønnere, og skape steder der mennesker kan møtes og trives, mener byentusiast Tore Pfaff.
Også Kanalselskapets formann gjennom 20 år, Odd
Skaug Syvertsen, applauderer
forslaget.
– Tyholmen blir en holme, og
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fotgjengerne blir ikke hindret av
biler. Grønn vegetasjon og blått
vann er tingen, mener Skaug
Syvertsen.

i 20 år. Vi vil gjerne oppleve at
kanalen gjenåpnes, sa flere av
selskapets medlemmer.

Leveres til kommunen

«Kanalen er Arendals
beste spesialitet på
identitet»

Kanalselskapet vedtok enstemmig at planforslaget skal videreutvikles, og overleveres til Arendal kommune.
– Nå har vi drevet kanalkamp

ERLING OKKENHAUG,
LEDER

Året etter, i 1990, ble «Kanalselskapet for Arendals Bymiljø» dannet med Odd Skaug
Syvertsen som formann. Ideen
om kanaler er blitt jevnlig debattert i løpet av de 20 årene.
Kanalprosjektet har historiske røtter. Sjøfartsbyen
Arendal vokste opp rundt sju
holmer og skjær. Gjennom flere hundre år var byens havnebasseng knyttet sammen med
kanaler, en nødvendig del av
byens infrastruktur til transport, brannsikring og renova-

sjon. Den siste kanalen ble fylt
igjen i 1930-årene.
I 1995 ble Asplan Viak Sør
engasjert av Arendal kommune til å utarbeide et forprosjekt
for kanaler i Arendal. Utredningen omfattet byplanmessige vurderinger, formgiving
av kanalen, tekniske løsninger,
næringsmessige konsekvenser
og kostnadskalkyle.
Den internasjonale trenden ”Waterfronts” for bruk av
vannspeil og kanaler i byplanlegging er blitt brukt i blant
annet Århus i Danmark, der
kanaler gjennom byens sentrum er gjenåpnet.

