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Torsdag 20. januar 2011

Arendalsblikk – tips oss

ARENDAL

Telefon: 37 00 37 00 Telefaks: 37 00 37 17

Vidar Fløde vifl@agderposten.no
Tore Ellingsen toel@agderposten.no
Silje Stølen Bratland ssbr@agderposten.no
Tips oss gjerne på arendal@agderposten.no

Agderposten ønsker å speile lokalmiljøet i
Arendal. Tips oss gjerne om smått og stort.
Vi ønsker også å få tilsendt bilder og småtekster fra arrangementer, artige hendelser
eller andre ting som skjer i ditt nærmiljø.
Husk navn, nummer og adresse – og send
det hele til arendal@agderposten.no

BUSSER FLYTTES: Bussene flyttes fra Peder Thomassens gate til
Vesterveien ved Arena, der det er god veibredde.

SAM EYDES PLASS: Utvides betydelig og strekker seg helt til vannspeilet foran Sparebanken Sør.

VESTERVEIEN: Rundkjøring inn til P-hus Vest og bro over kanalen til
tunnelen som leder inn til P-huset på Tyholmen.

OPPDATERTE PLANER: Kanalselskapet har i samarbeid med Axis og Media Service fått laget en ny kanalfilm. Her

Kommer med
Nå kommer reguleringsplanen for kanalene, bekostet og utarbeidet av
Kanalselskapet.
TORE ELLINGSEN
toel@agderposten.no 37 00 37 25

HAR EN PLAN: Kanalselskapets Odd Skaug Syvertsen kommer med
reguleringsplan for kanalene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– Nå går vi videre, og håper på
litt fortgang, sier den utrettelige
kanalforkjemper Odd Skaug
Syvertsen, som etter 21 år med
kanalkamp ikke har mistet gløden.

– Men vi har bevisst ligget
lavt noen år nå, men nå satser
vi på fart i planene, sier Skaug
Syvertsen.
Før jul kom en betydelig
oppgradert dvd med kanalvisning.
– Den er oppdatert med kulturhuset og Arena lagt inn, og
blant annet broene har fått et
mer moderne uttrykk. Den viser svært godt hvordan Arendal
vi se ut med kanaler, sier han.
Neste steg er å utarbeide et
privat reguleringsforlag for kanalene. Det arbeidet påbegyn-

nes nå, i tett samarbeid med
kommunen.
– Når planforslaget foreligger,
må politikerne ta stilling til planene. Hele området er kommunens eiendom, vi kan ikke hente
inn finansiering før de sier noe.
Men vi er overbevist om at tiden
svært moden for å tenke nye tanker om sentrum. Effektiviteten
er tapt, nå er det attraktiviteten
som er fortrinnet for sentrum.
som er en femminutters by.
Det tar kun fem minutter å gå
fra den ene siden til den andre.
Med p-husene kan sentrum bli

ARENDAL
Skal gjøre nye kostnadsberegninger
Under reguleringsplanarbeidet skal det også gjøres nye kostnadsberegninger. De vil bygge på planen fra 1996, og Odd
Skaug Syvertsen mener at noe kan blitt billigere og noe dyrere
siden den gang. Men det er ikke gjort endringer i byen som
tilsier at arbeidet blir vanskeligere enn beregnet den gangen.
– Det eneste er fjernvarmerørene som ligger såpass grunt at de
må bøyes inn under kanalen, sier Skaug Syvertsen.

fra Pollen over Kanalplassen. Musikkpaviljongen er kommet opp igjen.
ILLUSTRASJON: AXIS – GEIR OLAV KUVAAS

kanalplan
skjermet og Arendal kan bli lanEinar Halvorsen (H): Filmen
dets første bilfrie by, sier Skaug gir en fin illustrasjon, men det
Syvertsen.
er ikke realistisk for kommunen
Politikerne som har sett den å investere i kanaler i overskuenye filmen, er langt på vei po- lig fremtid. Med hundre prosent
sitive til planene,
privat finansiermen skeptiske til
ing, bør det vur«Tiden er moden deres.
finansieringen.

Anders Kylland
(Frp): – Arealene

for nye tanker om
sentrum»

Kristen Bjormyr (Sp): Ville

tillater neppe så
sikkert bli fint,
ODD SKAUG SYVERTSEN men
store inngrep i
pengene
sentrum, vi trenger
finnes
neppe.
den plassen vi har. Neppe realis- Må finansieres eksternt.
Torill Rolstad Larsen (Ap):
tisk uten offentlige tilskudd, og
det kan vi ikke prioritere i dag.
Spennende film, ser veldig fint

ut, kanaler vil være prikken over
i-en som virkelig vil skille Arendal fra andre byer, og ikke tar
kanalene mye plass heller. Det
bør være mulig å gi en villighetserklæring under forutsetning av
utenforstående bidrag. Det finnes mange kilder sentralt.
Rune Sævre (SV): Dette er det
fremtidsperspektiver over, nå
har vi et nytt startpunkt for kanaler. Det viser gode løsninger
for parkering og for trafikken til
Tyholmen. Dette har nasjonal
interesse som et enestående bymiljøprosjekt.
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