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Hvordan skal
Hokksund bygges ut?

Fra debatten i Hokksund: Etter filmen på 75 minutter sto dette panelet klart til å svare på spørsmål fra salen. Fra venstre arkitekt Karl Erik Utengen, stedsaktivist Erling
Okkenhaug, Ola Kvale fra Harakollen Boligutvikling A/S og stående Gard Firing (Ap).

Torsdag kveld var
«Sørlandsrefseren»,
stedsaktivisten Erling
Okkenhaug, i Hokksund
og viste sin dokumentarfilm om Holmenutbyggingen i Risør. En
film som tegner et bilde
av Risørs innbyggere og
politikere som inkompetente og uinteresserte i denne utbyggingen fordi de ville
bygge leilighetsblokker
midt i byens særpregede trebebyggelse.
Hva da med Hokksund som i
årene fremover står overfor en
stor utvikling av sentrum og
byen for øvrig.
Okkenhaug, som flere ganger

under møtet omtalte Hokksund
for landsbyen, mente at byen må
ha fastsatt regler for høyder og
volum i sentrum før det bygges
ut. Og at disse må følges nøye
opp, samtidig som man ser på
stedets byggekultur og vurderer
det gammeldagse og klassiske i
byen i dag opp mot det moderne
slik det bygges i dag.

Oppvigler eller frelser?
Erling Okkenhaug har sett seg
lei på lokalsamfunn i landet vårt
som etter hans mening ikke vet
sitt eget beste.
Derfor har han tatt regien selv
for å stoppe utbygginger, slik
som i Risør.
-Det bygges som aldri før i by
og bygd, og vi ser en ensarting
med modulbaserte blokker som
er skremmende like, og som ikke
tar hensyn til stedsmiljøene. Når
det er utbyggerne som lager reguleringsplanene sier det seg selv
at vi er på ville veier. Norske byer
og tettsteder er i ferd med å miste

sine varierte og spesielle uttrykk,
påpekte Okkenhaug.

Etterlyste helhetlig plan
På møtet på det nye byplankontoret i Hokksund hadde bortimot 50 mennesker møtt opp for å
se filmen. De fleste ble igjen og
overvar også det meste av
diskusjonen etter filmfremvisningen.
Lederen i Hokksund byutvalg,
Margit Skretteberg, mente at vi
må bevare småbyen.
Og hva med at det blir bare
eldre i sentrum - er det slik vi vil
ha byen vår?, spurte hun.
Hun ønsket en innholdsdiskusjon for byen, før den
bygges ut.
Utbygger Ola Kvale, som er én
av deltakerne i Harakollen
Boligutvikling A/S, mente at
kommunen ikke har en helhetlig
plan.
Han mente at om 20-30 år vil
hele området fra Harakollen og
vestover vil være utbygd.

Det bygges først en vei dit og så
en ny vei dit. Han etterlyste en
hovedplan for hele området, selv
om det er litt frem i tid.
Nils Petter Hobbelstad mente
at Hokksund by må bebvare
byggelandsskapets egenart med
hus og avstander.
- Det må harmonere og fungere, slik at det ikke bryter med
det eksisterende, sier Hobbelstad.
Gard Firing (Ap) ønsket innspill i Hokksunds utvikling fra
innbyggerne, men mente at
debatten alltid kom for sent i
slike byplansaker. Han klarte
heller ikke å se for seg at den nye
regjeringens visjoner om å få
raskere planprosesser var mulig
å gjennomføre. Det tar tid å få
alle prosesser i gjennom slik at
alle kan få si sin mening.

Etterlyser flere aktivister
Norge trenger økt rekruttering
av aksjonister som vil bry seg om
stedsutvikling. Utbyggerne har
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alltid et kjempeforsprang. De
holder kortene tett til brystet og
inviterer først befolkningen på et
møte når planene er ferdige. Og
da har de allerede investert store
beløp i forventning om å få
realisert sine prosjekter. Gangen
her blir: «Klar-ferdig-for sent».
Hvem tør reise seg på folkemøtet
og være kritisk i forhold til
tilpasning, kvalitet, estetikk og
formål når sannsynligheten er
stor for å bli utdefinert i lokalsamfunnet, slo Erling Okkenhaug fast.

Hokksunds særpreg
Så får vi se om møtet på
byplankontoret torsdag kveld
kan påvirke videre planprosesser
for Hokksund sentrum. Skal det
bygges kasselignende leilighetsblokker i sentrum med flate tak,
eller er det å ta vekk Hokksunds
særpreg?
Thorleiv Teigen
Tlf: 416 14 090
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