2

NYHET

Torsdag 8. mai 2014

Håper en workshop vil gi
fart på Holmenprosjektet
18. juni, under Beyond
Risør, skal Holmenprosjektet bli tema i en
workshop der arkitekter
og designere skal delta
sammen med utbyggere
og politikere. –Det er to
premisser som ligger i
bunnen. Holmenutbygggingen skal være bra for
Risør, og utbyggeren skal
tjene penger på
prosjektet.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Høythengende
postkasser
Høyt henger de, men sure er
det bare eierne av postkassene som har grunn til å være.
Men, når alt kommer til alt;
det hele tas med godt humør.
Eller som eieren av den øverste postkassa sier det:
– Til alt hell er et tre ved siden
av blitt spart. Dermed har jeg
noe å klatre i.
Forvirret?
Det var Også Ole jacob
Broch da han etter noen
dagers fravær skulle hente
lokalavisa.
En stolpe som var blitt løftet for å bli erstattet av en
ny hadde medført at postkassa med ett hang i tre meters
høyde over bakken!
Høyden til tross; postverk
og avisbud hadde gjort sin
jobb. Noe Broch etter diverse
akrobatiske øvelser kunne
konstatere da han hentet ut
lokalavisa i postkassa.
– Antakeligvis var det vel
forventet at jeg burde ha flyttet postkassa, sier vår abbonnent.
Vi, for vår del, konstaterer
bare at lokalavisa - i papirutgaven - fortsatt står, eller mer
korrekt; henger høyt i kurs!
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Det sier ordfører Per Kr. Lunden. For noen måneder siden ba
utbyggerne, Solsiden 1 AS, om
et møte i Risør. Under møtet ble
det signalisert at det nå var interesse for å vurdere Holmenprosjektet på ny. Utspillet ble godt
mottatt. Både blant politikerne
og hos Riksantikvaren og i fylkeskommunen.
Et utvalg
–Hva har skjedd siden møtet
fant sted?
–Det er nedsatt et utvalg der
bystyret har valgt Eva Nilsen (A),
Stian Lund (V), Tine Bang (R),
Helene Frydenberg (A) og meg
selv til å sitte.
Lunden sier også at det foreløpig ikke er fastsatt når dette
utvalget skal møte representantene for utbyggeren, Riksantikvaren og fylkeskommunen,
men at politikerne i utvalget skal
møtes i løpet av mai.
–Hvordan er den videre saks-

Detvar dette møtet der utbyggere møtte politikere og representanter fra både fylkeskommunen og Riksantikvaren,
som medførte at Holmenprosjektet på ny ble et tema. Nå skal ventelig en workshop bidra til at prosjektet får fart.
gangen?
– Tanken er at vi skal gjøre
det jeg vil kalle «hjemmelekser». Blant annet vurdere hvordan vi ønsker å tilrettelegge for
at utbyggeren kan gjennomføre
prosjektet. Man skal være klar
over at utbyggeren har et verktøy å jobbe ut i fra, nemlig en
allerede vedtatt reguleringsplan,
Jeg har for øvrig også hatt kontakt med blant annet arkitektfirmaer samt Riksantikvaren og
fylkeskommunen, sier Lunden

og legger til:
- I og med at jeg har tatt initiativet anser jeg det som svært
viktig å være godt forberedt!
Beyond Risør
Hjemmeleksene til tross; det er
Beyond Risør som skal danne
rammen rundt det Lunden håper
kan bli et aldri så lite gjennombrudd i den videre prosessen.
– På hvilken måte?
– Vi arrangerer en workshop
der deltakere på Beyond Risør,

politikerne i utvalget, representanter for utbyggeren samt fylkeskommunen og Riksantikvaren deltar. Denne workshopen
tror jeg skal bringe oss et langt
skritt videre.
– Vil det bli en åpen workshop?
– Jeg tenker slik at workshopen må bli for dem som er involvert i prosessen som foregår nå.
Men jeg ser ikke bort i fra at det
også vil være en åpen del, sier
Lunden.

Vil fortelle om trebåtfestivalens
indre liv og mange muligheter
Nysgjerrig på trebåtfestivalen? Hva som må til for
å skape arrangementet vi
alle er stolte av? Da er
Stranden stedet i kveld.
Festivalleder Ove Espe
stiller med mye informasjon og svarer også gjerne
på spørsmål.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Festivallederen understreker at
Risør Trebåtfestival handler om
langt mer enn arbeidet som utføres av styrelederen Tove Esnault
og lederen. Det er snakk om et
hardt arbeidende styre og en

storstilet frivillig innsats!
De mange frivillige
–Jeg ønsker å snakke om festivalen og innsatsen fra de mange frivillige. Da tenker jeg på hvordan
vi jobber for å sy sammen arrangementet både på idéstadiet og
praktisk, sier Espe.
Han tilføyer at han også ønsker å
si noe om betydningen festivalen
har og ikke minst kan ha for det
lokale næringslivet.
Festivallederen viser dessuten
til strategidokumentet som ble
utarbeidet av styret i fjor.
–Jeg vil trekke frem dette
dokumentet fordi det sier noe
om hva festivalen skal være. Både
årets og kommende års festivaler, sier han.
Fest og kultur
I den forbindelse nevner han

noen stikkord. Blant annet de
utfordringene som ligger i det
at festivalen på mange måter er
blitt en byfest samtidig som den
også skal ta vare på den maritime kulturarven.

En del spørsmål
Ove Espe sier også at han regner
med at det vil komme spørsmål
knyttet til en del problemstillinger som bringes til torgs under
festivalen. Disse vil han gjøre sitt
beste for å besvare.
–Jeg ønsker å være åpen slik at
publikum kanskje kan få en bredere forståelse av hva festivalen
egentlig er. Det medfører også
at jeg vil snakke om avveininger
vi må gjøre og som vil kunne
ha stor betydning for Risør Trebåtfestivalen for fremtiden, sier
han.

Ove Espe er leder av trebåtfestivalen
og stiller på Stranden i kveld.

