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Innspill til reguleringsplan for Risør sentrum
Innledningsvis vil jeg berømme kommunen for godt forarbeid med reguleringsplan for Risør
sentrum.
Jeg har følgende innspill:
1)Planavgrensningen
Det er viktig og riktig å inkludere Indre Havn i reguleringsarbeidet. Mye av de kvaliteter
innbyggere, hyttebeboere og turister skal oppleve ved å oppholde seg i Risør inkluderer gode
opplevelser i havnebassenget gjennom sikre og gode bølgebrytere, lyssetting av brygger og
kaianlegg samt nærhet til fasiliteter som dusjanlegg, toalett og drivstoff. Vi har kysten, vi har
havnebassenget men vi mangler en del i forhold til kvalitet for dem som skal bruke det.
2)Grøntområder og møteplasser
Risør er den første byen turister fra østlandet kommer til som har torvet helt nede ved
sjøkanten. De andre byene har plassert torvet litt opp i byen. Dette må utnyttes til vår fordel
med å skape en stemning på torvet og områdene rundt som virker litt unike. Bygg boder på
torvet formet som små skipperhus hvor torghandelen kan blomstre. Sett opp en
pianopaviljong hvor folk kan sette seg ned med en kaffi og lytte til beroligende pianomusikk
(se hva de gjør på flyplasser og togstasjoner). Lag en liten park med fontene i bunnen av
Danielsens trapper. Hvorfor ikke bruke trappene som amfi for små konserter i forbindelse
med kammermusikken eksempelvis?
3)Nedgravde søppelanlegg
Jeg kan vanskelig se noe som bryter så mye med de nydelige hvite trehusene som alle de
søppelkassene som står rundt om og som private er pliktig å ha for å kvitte seg med
husholdningsavfall. Å satse på nedgravde søppelanlegg, lik det som står ved Øysangferja,
rundt om i byen og som innbyggere kan bruke for å bli kvitt husholdningsavfallet vil være en
forskjønnelse av bysentrum.

Lykke til med viktig arbeid.
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Harald Olimb Norman

