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– Det er riktig at vi er helt
enige med skolesjefen i at
noe må skje i forhold til per-
misjoner til ferie i skolen, og
vi føler vel at vi hadde noe
presiseringer vi vedtok som
faktisk strammer ytterligere
til i forhold til et nytt regle-
ment, sier utvalgsleder Knut
Magnus (V) til PD.

Endringene som utvalget
vedtok var at søknader som
ikke er sendt inn før tre uker
før permisjonen skal
gjennomføres normalt vil bli
avslått. De slo også fast at
skolen ikke vil tilby ekstra
undervisning for den under-
visningen elevene har tapt
gjennom fraværsperioden.
De fikk også inn i et punkt
der de understreker at alle
foresatte med barn i grunn-
skolen i Bamble skal gjøres
kjent med det nye reglemen-
tet.
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Dokumentarfilmen har fått nav-
net Sørlandsrefseren. Den had-
de lukket visning i Oslo i går,
får sin første åpne visning i
Langesund i morgen, og den
skal være premierefilmen under
dokumentarfilmfestivalen i Vol-
da neste gang.

Langesundsgutten Tom
Marius Kittilsen i Vepz Media
har vært med å produsere fil-
men.

– Vi gleder oss skikkelig til å
ha den første åpne visningen på
filmen, og for meg er det helt
klart spesielt at den skal foregå
her i Langesund, sier han.

Ikke tilfeldig
Det er ikke tilfeldig at den før-

ste åpne visningen av filmen
skjer i Langesund. Filmen
omhandler nemlig Erling
Okkenhaugs kamp for å sikre at
Risørs befolkning får påvirk-
ningskraft når det gamle skips-
verftet på Holmen skal bygges
om til boliger.

– Her er det helt klare parallel-
ler til Smietangen og Lange-
sund. Vi tror at denne filmen vil
være av stor interesse for alle
dem som nå er opptatt av den
pågående prosessen rundt

utbyggingen der. Og vi håper de
finner veien til Sentrumsgården
til visningen i morgen, sier regi-
sør og produsent Paul Winsents.

Blir debatt
Ifølge Tom Marius Kittilsen er

det lagt opp til debatt i Sen-
trumsgården etter visningen av
filmen.

– Okkenhaug kommer natur-
ligvis. Han har allerede vært i
Langesund og sett på Smietang-
en, sier Kittilsen.

– Han har fotografert en hel
masse der. Okkenhaug har brukt

fem år på kampen mot byråkra-
ter og utbyggere i Risør, og kan-
skje får innbyggerne i Bamble
høre mer fra ham i tida som
kommer. Får han først tenning
på en sak, er det ikke godt å vite,
sier Winsents.

Til debatten kommer også ord-
fører Jon Pieter Flølo og vel-
leder Hans Ødegård.

– Og kanskje dukker det opp
en aktivist eller to fra Risør
også, sier de to produsentene.

Mye humor
Winsents sier også at en film

på 75 minutter om en utbyg-
gingssak kanskje høres ut som
en tørr greie, men han garante-
rer at det ikke er det.

– Okkenhaug er en fantastisk
karakter. Han er det jeg vil
karakterisere som en av byorigi-
nalene i Oslo, med positivt for-
tegn. Hans karakter gjør hele fil-
men, og det er veldig mye
humor hele veien. Men det
underliggende budskapet, nem-
lig at det ikke er gitt at folk får
være med og bestemme i slike
saker, ligger jo der hele veien,
sier han.
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Ødegård har allerede hatt utspill
i forhold til Smietangen og det
som skal skje der, og han har
vært klar på at han ikke ønsker
såkalte sydenleiligheter der ute.

– Det er mange paralleller til
Smietangen i filmen. Vi har fått
tjuvtitta på et kort resymé, og
folk vil helt klart se likhetstrekk

med det som er i ferd med å skje
rundt Smietangen, slår han fast.

Tidlig på banen
PD trykket også en håndtegnet

skisse som viser hvordan noen
tenker seg at Holmen i Risør
kan se ut etter en utbygging,
med en variert bebyggelse som
står i stil med den gamle trehus-
bebyggelsen. Ødegård viste den
fram under folkemøtet på Halen
gård, og han legger ikke skjul på
at det er viktig å være på banen
så tidlig som mulig for å få
gjennomslag i en slik sak.

– Jeg oppfordrer alle, både
medlemmene i velforeningen og
alle andre som er interessert i

det som skjer på Smietangen, til
å komme på banen med sine
ytringer så tidlig i prosessen
som mulig, sier han bestemt.

Ett år går fort
Planprogrammet for Smie-

tangen har ligget ute til høring,
og nå skal det vedtas i kommu-
nestyret før ferien. Prosessen
videre gir rundt ett år før en
reguelringsplan skal vedtas.

– Vi må huske at ett år går fort.
Vær på banen nå, oppfordrer
vellederen.

Torsdag er det duket for
den første åpne visningen
av dokumentarfilmen om
stedsaktivisten Erling
Okkenhaug. Den går i
Sentrumsgården, og etter-
på blir det debatt der
Okkenhaug selv sitter i
panelet.

Leder Hans Ødegård i
Langesund Vel håper så
mange som mulig inn-
finner seg i Sentrumsgår-
den torsdag.

Oppvekst- og kultur-
utvalget er skjønt enig
med skolesjefen i at det
må strammes inn på
mulighetene til ferie-
permisjoner fra skolen.
Faktisk strammet de
ytterligere til.

Dokumentarfilm med klare paralleller til Smietangen

– Folk bør vite sin besøkelsestid

Sørlandsrefseren
i Sentrumsgården

STRAMMET: Knut Magnus
og utvalget strammet ytter-
ligere til.

OPPFORDRING: Hans Øde-
gård oppfordrer folk til å

engasjere seg.
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Strammet
ytterligere

VISNING: Tom Marius Kittilsen og Paul Winstnes viser Sørlandsrefseren i Sentrumsgården i morgen,
med påfølgende debatt om byutvikling og folkets deltakelse.


