
From: Sollie, Raymond <Raymond.Sollie@ae.no> 
Sent: 31. august 2021 14:38 
To: Næss, Anna Stina 
Cc: Bugge, Ågot 
Subject: SV: Nøkkel til bandcontainer 
 
Hei! 
 

Så fint at du har fått lokalisert nøkkelen og takk for påminnelsen 😊 
 
Når det gjelder innspill fra Risør Rockeklubb til Frivillighetsstrategien vil jeg lene meg på det vi har 
sagt tidligere til både Ågot og Camilla; Risør har behov for en felles scene for alle scenekunstere! 
 
Jeg leser i strategien at det pekes på både møterom og manglende lokaler/utstyr. Videre kan det 
også leses at under 25% av ungdommen i 2019 var fornøyd med tilbudet kommunen har mtp lokaler 
for å treffe andre unge på fritiden. 
 
Vi i Risør Rockeklubb ønsker å samarbeide med flere aktører i byen for å kunne tilby ungdommen et 
møtested. Det er en pågående diskusjon om egnet lokale og vi lurer på hva som skjer videre med 
Lekeslottet. Denne plassen kunne huset flere aktiviteter som ungdomsklubb, øvingslokale(r), 
musikkstudio og både innendørs og utendørs scene. Vi ser for oss at drift og bemanning kan gjøres av 
frivilligheten, eventuelt av aktørene som etablerer seg der. 
 
Tidligere har ungdommen hatt Bandcontaineren ved Idrettshallen som øvingslokale, men bandene 
hadde da ikke tilgang til vann og toalett. I tillegg var containeren utsatt for innbrudd ved flere 
anledninger. Når Rockeklubben nå står uten nye lokaler etter et opphold hos Spisestedet Buene er vi 
på jakt etter nye steder å etablere oss. Det vi ønsker oss i prioritert rekkefølge er; 1) øvingslokale, 2) 
musikkstudio og 3) helårsscene. Om vi, sammen med andre aktører og Risør Kommune, hadde klart å 
etablere en ny møteplass (ungdomsklubb/hus) hadde det vært supert da vi kanskje kan øke andelen 
ungdom som er tilfredse med lokaler for å treffe andre unge på fritida! 
 
Mvh 
Raymond Sollie 
 
 
Sensitivity: Internal 

Fra: Næss, Anna Stina <Anna.Stina.Naess@risor.kommune.no>  
Sendt: fredag 27. august 2021 16:13 
Til: Sollie, Raymond <Raymond.Sollie@ae.no> 
Kopi: Bugge, Ågot <Agot.Bugge@risor.kommune.no> 
Emne: Nøkkel til bandcontainer 
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open 
attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. 
 
Hei Raymond. Jeg har lokalisert nøkkelen til band-containeren. Rune Hansen hadde den. 
 
Nå ligger den på mitt kontor på kommunehuset. 
 
Etterlyser forresten innspill fra Rockeklubben til Frivilligstrategien. 
 



Høringsfristen er 1. september. 
Høringsdokumentene finner du her:  
Høring - Strategi for frivillighet i Risør kommune. Høringsfrist: forlenget til 1. september - Risør 
(risor.kommune.no) 
 
Vi kan etter all sannsynlighet få inn musikkmiljøet eller Rockeklubben sin vinkling inn i strategien, om 
innspillet er begrunnet. 
Alt henger sammen med alt,- og det er en gang i dette i forhold til planverk, budsjett og 
prioriteringer. Var jeg dere, ville jeg brukt litt tid på den. Eller kanskje dere allerede er i gang for alt 
jeg vet? I tilfelle er dette en vennlig påminnelse om fristen. 
 
Ser frem til videre dialog rundt musikkmiljøet og Rockeklubben. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Anna Stina Næss 
Kultursjef 
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