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INNSPILL:

Husholdnings søppel i Tangen området:
Dagens søppel håndtering med separat tømming fra den enkelte husstand har fungert utmerket
i de ca. 50 årene jeg har vært eier av Nygata 1.
Søppelet har som kjent blitt lagt i miljøvennlige «dunker» i fraksjoner og vært uten
luktproblemer for den enkelte husstand eller omgivelsene.
Området er bebodd av hovedsakelig pensjonister i en alder av opp til 95 år som har hatt kort
vei til sine dunker. Spesielt er den korte avstanden vesentlig i år med snø og dårlig brøyting.
Renoverings arbeiderne har i all hovedsak gjort en utmerket jobb, også når det gjelder
regularitet.
Det er blitt hevdet at dagens løsning representerer en brann risiko. Som de fleste vet blei det
for en tid tilbake tent på en avfalls beholder i sentrum . Risikoen for at dette vil skje på
Tangen er minimal.
Ulempen ved å skrote dagens løsning er langt større for oss på Tangen enn å droppe dagens
avfalls løsning på grunn av potensiell brannstiftelse .
Parkering:
Det har i lang tid vært bebudet utarbeidelse av parkerings plan for Risør sentrum. Lite eller
ingenting konkret har skjedd. For Tangen området er parkerings mulighetene svært dårlig i
deler av året. Fint om administrasjonen snarest tar tak i dette.
Støy plager:
Området bak søndre del av dampskipskaia er et rent boligområde. Spesielt om sommeren er
beboerne sterkt eksponert for støy etter kl. 23. Lovverket inneholder klare regler når det
gjelder lyd/støynivå.
Etter serverings slutt på utestedene rundt 02. 30 settes kursen mot søndre del av dampskips
brygga og er i fortsatt fest modus. Bade trappen er målet, med humøret på topp, og da er det
ofte ingen som tenker på at på Tangen siden ligger normalt oss gamlinger å sover.
Selvfølgelig blir vi vekket. .......
Støy nivået er langt over det akseptable.
Vi foreslår at all bading som skaper støy etter kl.23 skal opphøre slik loven om støy krever.
Det må settes opp et skilt, i samarbeide med politiet, på veggen på akvariets sydside hvor det
klart og tydelig fortelles at brudd på vedtektene vil bli bøtelagt. Her er det HMS
(helse,miljø,sikkerhet) forskriften som gjelder.
Mulighetsstudie av 27.11.2019:
I studien foreslås gressplen på søndre del av brygga. Studien foreslår at dagens nivå heves
med 50 cm. Om dette gjennomføres vil de store fiskefartøyene vest fra, som leverer dagen

fangst til mottaket på Holmen ikke vil kunne bruke dagens brygge til å rense garn/tråleposer
før de setter kurs til havs igjen for nattens fangst. Fjernes denne muligheten vil de i verste fall
måtte se etter andre steder steder å lande fangsten.
De lokale fiskerne benytter de langt kortere brygge fasiliteter på mottaket for å rense sine
redskaper.
Tangen den 29.02.2019
Jan A Høglund Nygata 1

