
De opprinnelige planene gikk 
sin seiersgang rundt hele klo-
den. Arkitektselskapet Snø-
hetta fikk reaksjoner fra det 
internasjonale nettmagasinet 
designboom.com, og også her 
hjemme sto jubelen i taket. 

– Rett og slett helt rått, sa 
ordfører Robert Cornels 
Nordli da planene ble presen-
tert i fjor. 

Kostnaden på rundt 150 
millioner var for noe for høy 
til at den private stiftelsen 
«Knubben kultur og aktivi-
tetssenter» så for seg å kunne 
samle inn hele summen. 
Dessuten mente kommunedi-
rektør Harald Danielsen at 
planene var for omfattende. 

Kuttet i høyde og størrelse
Naboer har også protestert 
kraftig på planene.

Nå er stiftelsen klar med et 
nedjustert forslag. 

Installasjonen skal nå være 
2.390 kvadratmeter over hav-
overflaten, det er 704 kva-
dratmeter mindre enn i før-
ste forslag. En reduksjon som 
tilsvarer 23 prosent, slår 
Stærk og Co fast i et doku-
ment som, ifølge leder av stif-
telsen Are Skindlo, skal sen-
des Arendal kommune for å 
sette i gang prosessen nå. 

Dokumentet er starten før-
ste trinn på veien som må 
gås, for at prosjektet i Galte-
sund skal få en godkjent re-
guleringsplan og at byggin-
gen kan starte opp. 

Anlegget skal også bli 1,44 
meter lavere enn først plan-
lagt. Totalt høyde blir da 7,86 
meter. 

I forslaget som sendes Aren-
dal kommune, kommer det 
frem at Knubben-stiftelsen 
har jobbet for å imøtekomme 
reaksjoner fra naboer som 
blant annet frykter støy og 
tapt sikt. 

Hyggelig 
– Det er jobbet med solfor-
hold, de mest vanlige vindret-
ningene på stedet, lydretning 
for kulturarrangementer og 
behovet for å gi plass og visi-
bilitet til det historiske sjøba-
det på Knubben, står det i for-
slaget Stærk og co. har laget 
på oppdrag fra stiftelsen.

Are Skindlo sier dette:
– Det er hyggelig å konsta-

tere at det på nåværende tids-
punkt ikke har kommet noen 
vesentlige innsigelser til pla-
nene fra offentlige myndighe-
ter. Det har derimot kommet 
innspill på hva slags utred-
ninger vi må gjennomføres 

som endel av regulerings-
planprosessen. Prosjektgrup-
pa jobber derfor optimistisk 
videre med planene for å kun-
ne skape noe positivt for ut-
viklingen av byen og for oss 
som bor her.

– Nå det gjelder regulerings-
prosessen videre så skal aller 
først planprogrammet for 
Knubben vedtas av kommu-
neplanutvalget før vi kan gå i 
gang med de mange konse-

kvensanalysene. Når konse-
kvensanalysene foreligger vil 
vi lage et konkret forslag til 
regulering hvor vi tilpasser 
planforslaget i forhold til alle 
relevante innspill og konse-
kvenser som kommer frem i 
prosessen.

Må sjekke konsekvensene
Før prosjektet eventuelt får 
grønt lys, og gravemaskiner 
til sjøs kan innta Galtesund, 

Første forsøk ble fort st ort. 
Her er de nye Knubben- planene

MINDRE: Stiftelsen bak Knubben-planene har nedjustert omfanget av det planlagte landemerket.  

LEDER: Are Skindlo leder stiftelsen 
som jobber med å realisere planene 
om å gjøre badeholmen Knubben 
om til en bade- og kulturdestinasjon. 
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OMFANG: Skissene viser hvordan det planlagte landemerke vil prege horisonten.  

Stiftelsen som står 
bak planene om å 
transformere den 
lille badeholmen i 
Galtesund til et lan-
demerke med 
restaurant, scene og 
badeplass har gått i 
tenkeboksen. 

Grete Helgebø
grete.helgebo@agderposten.no
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NYHETER

Russlands president Vladimir Putin 
har kunngjort at krigslov gjelder i de 
fire områdene av Ukraina som Russ-
land har annektert.

Avgjørelsen omfatter fylkene Kh-
erson, Zaporizjzja, Luhansk og Do-
netsk, melder det statlige russiske 
nyhetsbyrået Tass.

Ordren ble kunngjort under et mø-

te i Russlands nasjonale sikkerhets-
råd, som ble direktesendt på russisk 
fjernsyn.

Like etter ble dekretet offentlig-
gjort av Kreml. Der står det at krigs-
lov innføres fra torsdag morgen.

Russland har okkupert deler av 
fylkene, som ukrainske styrker for-
søker å gjenerobre i flere motoffensi-

ver. Tidligere onsdag ble de russisk-
innsatte myndighetene i Kherson by 
evakuert, samtidig som det ble opplyst 
at russiske soldater blir værende i by-
en.

Ifølge Putin kommer lederne i de fire 
fylkene til å få utvidede fullmakter, 
men han sa ikke hva dette innebærer.

– I den nåværende situasjonen an-

ser jeg at det er nødvendig å gi økte 
fullmakter til lederne for alle de rus-
siske regionene, sier han.

Han har også gitt ordre om at det 
skal etableres en såkalt samord-
ningskomité som skal sikre økt sam-
handling mellom ulike statlige eta-
ter i håndteringen av kampene i 
Ukraina.

Putin innfører krigslov i fire annekterte områder i Ukraina



skal en rekke konsekvensana-
lyser gjennomføres. Det gjel-
der blant annet risiko ved na-
vigasjon til sjøs, konsekven-
ser for folkehelse, forurensing 
og støy. 

Dokumentet legger også 
stor vekt på at nye Knubben 
kan bli en plass for bading, 
konserter og stor glede for 
innbyggerne i Arendal – både 
når det gjelder folkehelse og 
generell moro i skjærgården.

Første forsøk ble fort st ort.  
de nye Knubben- planene
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Den første snøen har allerede 
falt på Rauland i høst, men 
lokalbefolkning, hytteeiere 
og turister må forberede seg 
på et dårligere skitilbud enn 
det de har vært vant til i se-
songen som kommer. 

Tidligere i høst ble kjent at 
Raulandsfjell As legger ned.

Hotellet, skisenteret, re-
stauranten og campingen 
stenger for godt, og det blir 
ingen aktivitet her i skiseson-
gen som ligger foran oss. 

– Dette er en av mine tris-
teste dager i livet, vi har holdt 
på her nå i over 18 år og nå en-
der det med at vi må stoppe 
driften, meldte eierne på Fa-
cebook 18. september. 

På Vierli har Vierli Terreng-
park og Vierli Vinterland vært 
midlertidig stengt de siste tre 
sesongene. Nå er det klart at 
de stenger for godt. 

– Vi kommer ikke til å gjen-

åpne heisene og de vil bli tatt 
ned. Årsaken er økte drifts-
kostnader og manglende om-
setning gjennom en årrekke. 
Redusert utbygging av fri-
tidsboliger i Rauland medvir-
ker også. Det er tøffe tider, og 
vi er nødt til å gjøre noen pri-
oriteringer, sier Kristin Lar-
sen.

Hun presiserer at barnehei-
sen, skiutleie, kafeterian og 
det øvrige tilbudet på Vierli 
vil holde åpent som vanlig. 

– Det er kun de to heisene 
som stenger. Heimveglihei-
sen er midlertidig stengt, 
men det er ikke tatt en ende-
lig beslutning på hva som vil 
skje med den, sier Larsen. 

Det er foreløpig ikke klart 
når heisene blir tatt ned.

– Det er ikke bra at de står 
der og forfaller i naturen. Det 
er heller ikke lov etter tauba-
neloven. Skiheiser som ikke er 
i drift skal tas ned, sier hun.

Hva som skjer med området 
hvor skiheisene ligger, er fore-
løpig usikkert.

– Heisene skal ned og områ-
det ligger der som det er. Vi 
har ingen konkrete planer slik 
situasjonen er nå, sier Larsen. 

Sten ger skitil bud 
på Vierli for godt

STENGER: Vierli Terrengpark og Vierli Vinterland stenger for godt. - Det 
øvrige tilbudet på Vierli består som det er, sier Kristin Larsen.   

 FOTO: HALVOR ULVENES

Nå er det klart at Rauland 
mister enda et skitilbud for 
godt. 

Lise Valbø Rønningen,
Varden

OVENFRA: Sånn ser Knubben-planene ut fra lufta. FOTO: SNØHETTA
STENGER: Heisene i Vierli Terrengpark og Vierli Vinterland stenger for 
godt.  FOTO: HELGE JENSSEN
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Tre menn er dømt til fengselsstraf-
fer og en kvinne til samfunnstje-
neste etter å ha kastet stein og egg 
mot politiet under en Sian-demon-
strasjon i Sandefjord.

Etter at det oppsto bråk under en 
Sian-demonstrasjon i Sandefjord i 
april, er fire motdemonstranter 
dømt i Vestfold tingrett for vold 

mot offentlig tjenesteperson i for-
bindelse med demonstrasjonen.

De tre mennene er dømt for å ha 
kastet stein eller andre farlige 
gjenstander, samt egg mot politiet.

Retten peker i dommen blant an-
net på at demonstrasjonen var lov-
lig selv om de tiltalte var sinte og 
opprørte over budskapet til Sian. 

Retten skriver at årsaken til de til-
taltes harme og handlinger ikke 
trekker i noen formildende ret-
ning. 

En mann ble dømt til fengsel i 70 
dager, en annen til fengsel i 40 da-
ger og den siste til fengsel i 30 da-
ger. (©NTB)

Fire dømt etter Sian-demonstrasjon


