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NYHET SPORT KULTUR FOLK

Etter at de nye planene for 
Knubben ble lansert for of-
fentligheten i fjor høst, har 
prosjektet fått massiv og nes-
ten udelt positiv respons. Så 
er det selvsagt også noen 
skeptikere og andre igjen som 
er helt imot, slik vil det alltid 
være når nye planer lanseres. 

Siden kommunen i disse dager 
skal avgjøre om regulerings-
arbeidet for Knubben skal 
starte, synes vi det er fint å 
kunne gi innbyggerne en liten 
forsmak på hva vi ønsker med 
denne perlen av et badested 
med lange tradisjoner i Aren-
dal.

Ikonisk bygg

Først og fremst ønsker vi å gi 
det vakre, ikoniske sjøbadet 
tilbake til byen vår. Det histo-
riske sjøbadet, tegnet av den 
lokale arkitekten Ketil Ug-
land, fortjener igjen å bli 
midtpunktet i den vakre inn-
seilingen til Arendal. 

Med Snøhetta på laget ønsker 
vi å gjenreise sjøbadet slik det 
en gang var, i original funkis-
stil og samtidig tilføre stedet 
nye kvaliteter som faktisk vil 
gjøre den lille øya til en fan-
tastisk destinasjon og et bygg 
som kan bli verdenskjent arki-
tektur.

Tilgjengelig for alle

For oss i prosjektgruppa er det 
helt avgjørende å gjøre Knub-
ben tilgjengelig for alle. Aren-
dal har mange fine og natur-
lige utfartssteder, men man-
gler et badested med stupe-
tårn hvor mennesker i alle al-
dre kan dra for å utvikle stu-
pe- og svømmeferdigheter i 
naturlige og trygge rammer. 

Vi ønsker å gi den jevne aren-
dalitt mulighet til å kunne 
nyte late dager på en deilig øy 
alene eller sammen med ven-
ner og familie. Knubben skal 
ha fast ferjeanløp og tilrette-
legges for eldre, folk med ned-
satt funksjonsevne og alle an-
dre som ønsker en ny og an-
nerledes opplevelse.

Kunnskapsformidling

Vi mener det er viktig og frem-
tidsrettet å satse på kunn-
skapsformidling om havet, 
mat og miljø på Knubben. 
Gjennom et utstrakt samar-
beid med Vitensenteret og Be-
søkssenteret Raet nasjonal-
park vil vi skape en arena for 
læring om havet, miljøet i ha-
vet og Raet. I tillegg ønsker vi 
å legge til rette for folkefors-
kning på øya. Dette innebæ-
rer at også alle besøkende kan 
være med å gjøre nyttige ob-
servasjoner om havets mange 
mysterier.

Kortreist mat

Vi har også planer om å eta-
blere en restaurant på Knub-
ben. Her vil man kunne få 
servert smakfulle og kortreis-
te retter. Restauranten vil – 
som et utgangspunkt - ha 
drift hele året, noe som kan gi 
flotte mat- og naturopplevel-
ser for Knubbens gjester, som-
mer som vinter. Det vil i til-
legg bli etablert en liten kiosk 
på øya, slik at man enkelt kan 
få kjøpt seg en is eller brus. 
Kiosken vil være åpen om 
sommeren.

Miljøfokus

Miljøaspektet er viktig for oss, 
både i forhold til hvordan 
Knubben bygges, hvilke mate-
rialer som velges, hvilket fot-
avtrykk vi setter og ikke minst 
hvordan Knubben skal drives. 
Videre er området under hav-
overflaten rundt øya viktig å 
ta vare på. Prosjektgruppa har 

som mål å styrke eksisterende 
habitat rundt Knubben ved å 
tilrettelegge med grobunn for 
arter som kan trives og bidra 
til et større biomangfold.

I reguleringsarbeidet vil vi og-
så ha fokus på å redusere stør-
relsen på øya. Vi ønsker blant 
annet å legge gulvet i restau-
ranten noe lavere enn de på-
lagte 3 meterne over havover-
flaten. Da vil vi kunne redu-
sere både størrelsen og høy-
den på øya. I forbindelse med 
reguleringsplanen vil vi utar-
beide en ny 3D-modell som 
viser den nye, reduserte ver-
sjonen. Det er likevel viktig for 
oss å beholde en viss størrelse 
på øya slik at vi kan opprett-
holde alle funksjonene som er 
beskrevet i dette innlegget.

Minner som varer

Prosjektgruppa har sterkt fo-
kus på kulturformidling. Der-
for ønsker vi å inkludere en 

mobil kulturscene på Knub-
ben for å kunne ha mulighe-
ten til å sette opp teaterfores-
tillinger, debatter og konser-
ter, samt andre aktiviteter 
som fremmer gode og varige 
opplevelser, ny innsikt og 
større forståelse for verden 
omkring oss. 

I en tid med høyt konfliktnivå 
vil vi at Knubben skal være en 
møteplass som bringer men-
nesker fra alle samfunnslag 
og kulturer tettere sammen. 

Så er vi selvsagt bevisste på at 
Knubben har nære naboer. 
Dem skal vi ta hensyn til. Lyd-
nivået fra øya skal tilpasses 
beliggenheten og omgivelse-
ne, og må holde seg innenfor 
de forskrifter som regulerer 
dette. Dette blir en viktig del 
av reguleringsarbeidet og 
konsekvensutredningene som 
nå starter. Knubben vil også få 
en innendørs-scene i tilknyt-
ning til restauranten som vil 
huse mange arrangementer.

Knubben skal være gratis. Det 
skal ikke koste noe å gå i land 
her. Og dette er også vår aller 
viktigste filosofi og tanke for 
prosjektet. Arendals strand-
linje og skjærgård er for alle og 
bør tilgjengeliggjøres for alle. 
Havnebassenget i Arendal er 
en del av vårt gode fellesskap 
– vi håper Knubben kan bidra 
til å styrke dette fellesskapet.

Prosjektgruppa for Knub-
ben sjøbad v/

Are Skindlo, Peder Syrda-
len, Rolf Erik Nilsen, Kaya 
Asdal, Runa Sandnes Lin-
debjerg, Thor Usterud, Jan 
Inge Tungesvik, Grete 
Skindlo, Dag Tynes, Kjetil 
Johnsen
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De har jo fått like mye i 
lønnstillegg som alle andre. 
Til og med mer enn frontfa-
get! Og dette skal de streike 
for – i ferien! Forstår ikke læ-
rerne noen ting?

Jo, vi forstår at vi har en ar-
beidsgiver representert ved 
KS som ikke tar oss på alvor. 
Vi forstår at vi de siste seks 
årene har fått en dårligere 
lønnsutvikling enn alle an-
dre i offentlig sektor. Vi for-
står at vi ligger lønnsmessig 
under andre yrker med til-
svarende lang utdanning. Vi 
forstår at vi hver dag påtar 
oss ansvaret for å gi barn og 

unge den opplæringen de har 
krav på. Vi forstår at vi vil 
være lærere til tross for at for-
utsetningene for å kunne 
gjøre en god jobb stadig blir 
vanskeligere. Vi forstår at 
stadig færre av de som fullfø-
rer lærerutdanningen faktisk 
blir i yrket. Vi forstår at anse-
elsen for yrket vårt svekkes 
av at det stadig er en større 
andel ansatte i undervis-

ningsstillinger som ikke har 
den formelle kompetansen 
de skal ha for å være lærere.

Vi forstår at dersom det skal 
være nok godkjente lærere på 
landets skoler i årene som 
kommer, for å gi undervisning 
til barn og unge som skal ut i 
alle andre yrker – må vi ha nok 
kompetente lærere i skolene. 
Vi forstår at samfunnet tren-

ger en arbeidsgiver som aner-
kjenner lærernes kompetanse.

Vi lærere forstår at: DET ER 
NOK NÅ!

Med vennlig hilsen

Geir H. Lindgren
Lokallagsleder i 
Utdanningsforbundet Arendal 

Forstår ikke lærerne noen ting?!
Nå er det straks sommerferie, 
og så skal lærerne begynne å 
streike! Det er jo helt 
meningsløst! 
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