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7.10 Nedgravde søppelkasser
Jeg har utsikt fra stuen til området som er tenkt benyttet på Torvet mot Strandgata.Jeg ser positivt på
etableringen, forutsatt at søppelkassenes estetiske utforming tilpasses eksisterende miljø. Løsningen ser ut
til å kreve relativt mye plass. Kan man vurdere en type innramming som reduserer det totale inntrykket (fra
gateplan/sjøsiden), med levegg, beplantning eller lignende?
Leskur og sanntidstavle/skilt i samme område
Jeg forutsetter at den nylig oppsatte sanntidstavlen for bussen, som i dag står plassert midt ute på plassen
som i planen er avsatt for søppelkasser, flyttes til siden/innsiden av leskuret. Tavlens nåværende
plassering og estetiske utforming er ikke tilpasset det kulturhistoriske særpreg i sentrum og står i sterk
kontrast til det spesialdesignede leskuret, skilt og gatebelysning. Tavlen er uforholdsmessig stor og
dominerende og den oransjegule skriften på sort bunn kan ses på lang avstand til døgnets alle tider. Tavlen
som informerer om bussens avganger og eventuelle forsinkelser har større funksjon inne i leskuret, slik at
de som venter kan se informasjonen, hvilket de ikke kan slik skiltet er plassert idag. På spørsmål til fylket,
ble det bekreftet at det ikke er foretatt noen estetiske vurderinger og at ingen i kommunen har vært
involvert i utforming og plassering av tavlen. På siden «Risør kommune: Vernet bysentrum – Universell
utforming – K1 prosjektet» er leskuret på torvet framhevet som et eksempel på hvordan man kan
kombinere hensyn til universell utforming med estetiske uttrykk som passer inn i bymiljøet. Samme
prinsipper bør gjelde for busskilt og søppelanlegg.
7.18 Sjøareal og brygger
Det ville være meget beklagelig dersom de vakre trebåtene til Kystlaget skulle flyttes, da nåværende
plassering ved det store, gamle treet, ("Palmen") gir et autentisk og meget vakkert inntrykk og må være et
av sentrums mest fotograferte motiv. Dersom det er behov for mer plass til handlebrygge, kan man komme
et godt stykke på vei ved at større båter henvises til gjesteplasser utenfor indre havn i høysesongen og gir
plass for handlebåter/gjesteplasser for mindre båter.
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