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Løp til naboen under innbrudd

ARENDAL: En kvinne som bor like utenfor sentrum løp inn
til naboen da hun fikk tyver på besøk like etter klokka ett
natt til i går. – Hun fortalte at en mann med lommelykt
romsterte i huset. Vi pågrep en østeuropeisk mann i midten av 20-årene på loftet, men sannsynligvis var det to om
innbruddet. De tok seg inn i huset ved å bryte opp verandadøren, sier Jon Kvitne i politiet.

Ekorn førte til bilkollisjon på E18

GRIMSTAD kl. 07.09: En bil bremset for et ekorn som løp
over E18 ved Vik. Bilen som kom bak, skal ifølge politiet
ikke ha klart å stanse og krasjet i bilen foran.
– En fra hver bil ble sendt til legevakten for sjekk. Bilene
fikk store materielle skader, men personene ble bare lettere skadet, sier operasjonsleder Jon Kvitne i Agder politidistrikt.
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Fire biler i ulykke på E18

GRIMSTAD kl. 07.47 i går: Fire biler var involvert i en trafikk-ulykke ved Grimstadporten. Ingen skal ha blitt alvorlig
skadet. – En betongbil var involvert i denne ulykken, og vi
jobber fortsatt med å få den bort fra veien, sier operasjonsleder Jon Kvitne like før klokken 09. Kvitne kunne
ikke si hva som forårsaket ulykken. Ulykken skjedde bare
en halv time etter ulykken ved Vik.
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Slik vil de gi byen kana

SLIK KAN DET BLI: Slik har Malene Rødbakk ved hjelp av bildemanipulering illustrert hvordan Kanalplassen kan bli om et kanalløp gjenåpnes . Mot øst er det meste av det gamle kanal løpet
hjørnet til gågata. Tanken er at det øverste av de gamle kanalveggene graves helt frem, og at kanalen skråner barnevennlig ned fra dagens bakkenivå. Det tenkes bare ca 30 cm vanndybde. Til

SPENSTIGE FORSLAG: Bak byplanlegger Mike Fuller Gee og kommu-

SLIK VAR DET: Her ser vi et

PLANSKISSE: Til sammen viser omrisset av den nye «kanalen» og

nearkitekt Kristin Fløystad, og foran arkitektstudent Malene Rødbakk på
Kanalplassen slik den er i dag Kanalen er tenkt fra der de står og nesten
bort til Pollen. De regner med frisk debatt om forslagene.

gammelt maleri av kanalen. Bak
Trefoldighetskirken som sto ferdig
i 1884, til høyre Friholmsgate.

gressplenen til venstre hvor den gamle kanalen på Kanalplassen gikk.
Byplanleggerne har laget tre alternativer: 1) Helt kort kanal, 2) lang
kanal plassert opp mot Friholmsgate, og 3) denne, som de anbefaler.

Slik kan Arendal by få
tilbake en av sine kanaler
på en rimelig og god
måte, mener Mike FullerGee og hans byplanleggere. De er svært spente
på tilbakemeldingen fra
bystyret og folk flest.

ne den gamle kanalen over deler
av Kanalplassen.
– Men, iler byplanleggeren til
og understreker: – Dette er ikke
noen full gjenåpning av kanalen.
Det dreier seg
om å grave frem
de gamle kanalveggene i rundt
50 meters lengde,
og synliggjøre
deler av det gamle
kanalløpet
som har gitt Kanalplassen navnet sitt, fremholder Mike Fuller-Gee.
Trioen tenker seg en meget

grunn kanal, bare cirka 30 centimeters vanndybde. Og at
vannspeilet bare blir en til halvannen meter under dagens
bakkenivå, slik at
det bare er det
øverste av de gamle kanalveggene
som
avdekkes.
Kanalbunnen
skrånes nedover
fra dagens bakkenivå mot vest, slik
at det blir en barne- og familievennlig plaske- og
tumleplass.
På resten av det gamle kanalløpet som vider seg ut mot Pol-
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Mer liv tilbake til Torvet, og et
grønnere bysentrum. Slik kan
man formulere essensen i oppdraget byplanlegger Mike Ful-

ler-Gee har fått av Arendal
bystyre i forbindelse med
rulleringen av den store kommuneplanen «Byplan Arendal
2023».
Nå har Fuller-Gee, kommunearkitekt Kristin Fløystad og
innleid arkitektstudent Malene
Rødbakk svaret, og her kan Agderpostens lesere se skissene
som snart presenterers for bystyrepolitikerne.

Bare 30 cm vanndybde
– Vi er fullstendig klar over at
de vil vekke debatt, smiler byplanleggeren.
Og sikter selvfølgelig i første
rekke til forslaget om å gjenåp-

«Vi tenker oss
at vannet i
kanalen bare
skal være ca
30 cm dypt»

len, foreslår de å etablere en
gressplen.

Byens største plen
– Det blir en god plen. Ikke noen kjempeplen, men vi har faktisk ikke en så stor grønn flekk i
Arendal bysentrum i dag, fremholder Fuller-Gee. De har også
laget et forslag hvor kanalløpet
illustreres bare med gressplen,
men mener selv man bør satse
på vannspeil-alternativet.
– Vi tenker oss friskt sjøvann
som sirkulerer hele tiden, utdyper byplanleggeren.
– Og prisen?
– En del av bystyrets oppdrag
er også å legge frem beregninger
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Rundt 50 kan miste jobben
Rundt 50 ansatte må trolig gå når Agder
Energi nå gjennomfører en varslet spareplan. Ansatte er kalt inn til allmøter både i
Arendal og Kristiansand og rundt i avdelingene mandag. Der vil rundt 50 ansatte få
sluttbeskjed, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi er i sluttfasen av en prosess vi har
orientert om før at vi holder på med. Til
uka vil vi informere eksternt og internt.
Utover det kan jeg ikke si mer enn vi har
sagt før, sier konserndirektør for informasjon, Realf Ottesen. Agder Energi er lan-

dets tredje største energiprodusent. Det er
eid av en rekke Agder-kommuner (54,5
prosent) og Statkraft Holding (45,5 prosent). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. Bildet er fra Åmli kraftverk.
(©NTB)
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nalen tilbake
SEILDUKSTAK: Slik kan kremmerboder og småtelt på Torvet ta
seg ut med et publikumsvennlig seildukstak over.

Vil ha tak over Torvet
Et nytt seildukstak kan
gjøre Torvet i Arendal
mer attraktivt for både
publikum og kremmere
i dårlig vær.

tenkt dekket av en gressplen. Bildet til venstre er sett vestfra rett ved Syrdalens hjørne, og til høyre ser vi østfra ved
høyre er publikum fra en friliftskonsert lagt inn på gressplenen.
ILLUSTRASJON: M RØDBAKK/ARENDAL KOMMUNE
for hva det vil koste. Det gjenstår
nå, men vår tanke er at dette vil
være en rimelig måte å gjøre Kanalplassen grønnere, gjenskape
en illustrasjon av de gamle kanalene og skaffe Arendal by en liten
grønn park, fremholder FullerGee. Han viser til at et premiss
for utformingen av byrommene
har vært at de så langt som mulig
skal bygge på kulturhistoriske
preferanser. Da er det naturlig å
forsøke å bringe frem i dagen de
gamle kanalmurene.
Kristin Fløystad understreker
at dette er innspill, og peker på
at det også finnes kanalplasskisser fra 2008. Det aller viktigste
er å få byen grønnere.
– Men skal det kulturhisto-

riske spille en rolle, er bruk av
de opprinnelige kanalmurene
på en ny måte en spenstig tanke,
mener hun.

Må flytte til Torvet
Å gjøre Kanalplassen grønnere
slik de foreslår, samtidig som en
skal revitalisere Torvet (se egen
sak til høyre), betyr imidlertid
at man må flytte funksjoner
som arrangører og publikum
har vært vant til på Kanalplassen, fremholder byplanleggerne.
– Ikke nødvendigvis hele arrangement, men deler av dem
må flyttes over til Torvet, slik vi
tenker oss det, utdyper Kristin
Fløystad. Hun viser til bilmessa
og internasjonalt marked. Båt-

messa mener de ikke vil bli særlig berørt.
– Konserter fra den nye scenen med publikum i det nye
amfiet foran Kilden kan også
fortsette slik de ble arrangert nå
i sommer, mener Fløystad. Andre arrangementer i regi av Canal Street og andre, må likevel
trolig flyttes til Torvet.
I løpet av september vil forslagene bli presentert for bystyrepolitikerne. Forut for det vil
man inviterte berørte arrangører og gårdeiere til et debattmøte. Her blir det også forslag for
mer grønt på Langbryggen og
foandringer på Teaterplassen,
som Agderposten presenterte i
en artikkel i juli.

– Skal vi klare å tilby liv på
Torvet og grønn park i sentrum, er det helt nødvendig å
fastsette en ny funksjonsfordeling mellom Kanalplassen
og Torvet, sier byplanlegger
Mike Fuller-Gee. Det betyr
kort og brutalt å flytte arrangementer og aktiviteter over
fra Kanalplassen.
Trioen har laget forslag

til funksjonsinndeling på
Torvet, hvor en fjerdedel
settes av til lek – som også
matcher ønsket om en barnehage i det gamle McDonaldbygget.
– Våre tanker betinger
imidlertid at vi begrenser biltrafikken sterkt i dette området, sier Kristin Fløystad.
De tenker seg dagens faste
boder erstattet av et spenstig
glassbygg i ene hjørnet, og et
nytt seildukstak med plass til
kremmerboder under. Og en
del hvor et markisetak kan
rulles ut og inn etter værforholdene.

GLASSHUS OG SEILDUKSTAK: Bak til venstre glassbygget
byplanleggerne mener bør erstatte dagens faste torvboder. Til
høyre seildukstaket de mener bør komme for å gjøre torvhandelen attraktiv selv når været er dårlig.

    
*Tilbudet gjelder kun 2. september
* Tilbudet gjelder for alle LOS-kunder
Velkommen til LOS Dagen i Dyreparken!





