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Kjære venner av Risør!
Vi vil skapenoenytt!

Fremtidsrettet stedsutvikling er et resultat av de beste erfaringene og
tradisjonene fra både fortid og samtid. Holmen forvalter vår historie, og er symbolet
på byens tilblivelse og vekst gjennommangfoldigmaritim virksomhet. Holmen bør

derfor utviklesmed støtte fra fortiden,menmed sterke fremtidskvaliteter.

Vi vil være stolte!
Risørmå utviklesmed både hodet oghjertet, med ballast fra kulturhistorien

ogmed et samfunnsregnskap somer lønnsomt for både vår egen
generasjon og de som følger etter oss. Damå vi beslutte langsomt.

Vi vil ha et yrende liv påHolmen!
Damådet ryddes plass til både fastboende og feriegjester, etmangfoldig

næringsliv og flotte fellesrom, slik politikerne har lovet oss.

Vi vil ha flere feriegjester!
Damå vi sørge for å skape noe sombåde byens borgere og demange gjestene våre

gjenkjenner som samklangmedden verneverdige trehusbyenRisør.

Vi ønsker dialog!
Stedsutvikling er politikernes og innbyggernes ansvar, derformå utbyggerne få

tilgang til all den kunnskap, kompetanse og engasjement som kan bidra til å løfte
utbyggingen til et høyere kvalitativt nivå, både kommersielt og kulturelt.

Det haster!
Omkun få dager skal bystyret behandle en søknad om igangsettelse
av utbyggingen påHolmen. Vedtaket ble utsatt noen uker på grunn av
krass kritikk fra våre vernemyndigheter, både i fylket og nasjonalt.

Om ikke politikernemakter å få gjennomslag for betydelige endringer av dagens
planer, i trådmed vernemyndighetenes klare oppfordringer,mener vi det ikke er annen

utvei enn å utvikle en ny, realistisk ogbærekraftig reguleringsplan.

PS:Vis din støtte ved
å undertegne dette
oppropet på vår
standpåTorvet i Risør,
førstkommende
torsdag fra kl.
14:00-18:00, og lørdag
fra kl. 11:00-15:00

Vi støtter oppropet: Willfred Helgesen, Jens Petter Nilssen,
Anne Lise Aasheim, Paul T. Solberg, Hilde Skoglund, Bibbi Schandy Kvernvik,
Ragnhild Johansen, Lauritz Maartman Paulsen, Audun Tømmerås,
Ruth Aanonsen Homme, Astrid Høst Gunvaldsen, Mona Rhein,
TomNordahl, Helge Værland, Christian Ellingsgård, Gro Øymyr,
Hans Ellef Høie, Arne Juell Myklebust, Åsta Hegdahl, m.fl.

Du kan også gi oss din støtte på facebook!

Vennlig hilsen noenVenner avRisør, et uavhengig, tverrpolitisk nettverk dannet av engasjerte enkeltpersoner somønsker at
Risør skal være et fyrtårn for stedsutvikling i Norge. Vi er ingenmedlemsorganisasjon,men oppfordrer alle som støtter oppropet
til å bidra økonomisk til denne annonsen og andre tiltak. Bankkonto: 4410.12.29057 v/Åsta Hegdahl. Bidrag kan også gis på vår

stand på Torget, eller kontakt vår talskvinneÅstaHegdahl, mob:91638648, epost:aastahegdahl@gmail.com

{OPPROP}


