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Bruker 40 millioner på rustilbud

BRUKER 40 MILLIONER: Steinar Moe Eiendom ga 17,8 millioner kroner for det gamle Karl S Hanssen-bygget i Arendal. Nå skal over 20 millioner brukes på å bygge om og ruste opp eiendommen. Planen er at bygget skal romme 13 til 15 lei-
ligheter, kontorer og en kafé, alt i regi av Tyrilistiftelsen. De har inngått en 20 års leiekontrakt på bygget, med mulighet for forlengelse.         FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD

Politistasjonssjef Jan Sver-
re Krogstad kan ikke se at 
det skal medføre noen fle-
re problemer og utfordrin-
ger for Arendal, med eta-
bleringen av Tyrili i sen-
trum.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

Politistasjonssjefen sier til 
Agderposten at han ikke 
foreta seg noe som helst i for-
bindelse med etableringen til 
Tyrilistiftelsen i Arendal.

– Hvordan ser du på å få 
plassert 13–15 rusmisbrukere 
i Arendal sentrum?

– Har vi ikke mange av 
dem i dag da. Er jo en kjent 
sak at vi har mange rusmis-
brukere i Arendal sentrum. 
De har jo hengt rundt rute-
bilstasjonen i alle år. Jeg kan 
ikke se at dette kommer til å 
forandre situasjonen i det 
hele tatt, sier han. 

Krogstad er klar på at poli-
tiet ikke ser noen problemer, 
eller vil problematisere eta-
bleringen.

– Vi kan ikke legge oss opp 
i dette. Og hvis det blir noen 
utfordringer nå leilighetene 
tas i bruk, så får vi ta det da. 
Før det synes jeg ikke vi skal 
problematisere dette, sier 
han.

Krogstad påpeker at et ve-
sentlig moment i behandlin-
gen av dem som skal bosettes 
i leilighetene, er at de skal bo 
sentralt for å hjelpes tilbake 
til en hverdag.

– Å parkere disse, som skal 
bo sentralt og hjelpes tilbake 
i samfunnet på Hynnekleiv, 
hjelper dem ikke. Jeg forstår 
ikke problemstillingen. Dette 
skal vi greie fint, tror Krog-
stad.

Uttalelsen gleder.
– Det er veldig hyggelig å 

bli ønsket velkommen alle-
rede før vi er på plass. Ofte 
opplever vi litt skepsis før vi 
har kommet i hus, men folk 
ser fort at vi er en ressurs i 
byen og i nabolaget. At vi al-
lerede nå får en slik hjertelig 
og fordomsfri velkomst i 
Arendal, betyr mye, sier 
kommunikasjonsansvarlig 
Anne Marie Løkken.

Ser ingen problemer 
med etableringen

TROR DET GÅR: Stasjonssjef Jan Sverre Krogstad i Arendal tror 
etableringen av Tyrili i sentrum vil gå bra.

Da Tyrilistiftelsens etabler-
te seg på Lillehammer var 
skepsisen stor. Nå får de 
bare ros.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

For ett og et halvt år siden 
opprettet Tyrilistiftelsen en 
enhet i sentrum av Lilleham-
mer. 

Det medførte høye bølger. 
Men skepsisen ble gjort til 
skamme. Og nylig tok regi-
onsavisa Gudbrandsdølen 
Dagningen opp dette på le-
derplass i avisen.

– I dag er det ingen som 
har noe imot flyttingen. Tvert 
imot. Tyrili i sentrum er en 
ressurs for byen, skriv avisen. 

Det gleder nå stiftelsen, 

som skjønner folk er skeptis-
ke, men mener det er uten 
grunn.

– Vi gleder oss til å ta fatt 
på arbeidet i Arendal slik at 
vi kan sikre enda flere en god 
tilbakeføring til samfunnet, 
sier kommunikasjonsansvar-
lig Anne Marie Løkken.

Ros på Lillehammer

FÅR ROS: På Lillehammer får 
vi ros, sier Anne Marie Løkken.

Håper på å kunne samarbeide mot rusen

DRIVER DAGTILBUD: Sissel Haugland 
Orsteen er daglig leder på Blå Kors’ til-
bud «Steg for steg».

noe her, sier Haugland Orsteen.
– Slik jeg har forstått det skal 

Tyrili drive behandling, noe vi i 
«Steg for Steg» Arendal ikke 
gjør, så der arbeider vi på ulike 
områder. Men klientene hos 
Tyrili skal jo også skrives ut en 
dag og da kan vi være et godt 
tilbud på veien videre, sier hun.

Deres «Steg for Steg» drives 
i tett samarbeid med Arendal 
kommune.

– Vi er alle opptatt av å trek-
ke i samme retning, sier hun.

Får utbyggeren som han ønsker, vil det komme en egen 
kafé i tilknytning til de 13–15 Tyrili-leilighetene i Aren-
dal sentrum.

– For hvert senter vi etablerer ønsker vi, i samarbeid 
med Tyrili, å etablere virksomheter som også kan be-
rike nærmiljøet. På Lillehammer har vi etablert et nytt 

klatresenter, i Skien vil vi satse på maritimt miljø, mens 
vi i Arendal ser for oss en kulturkafé i byggets 1. etasje, 
sier gårdeier Steinar Moe. 

Han sier de skal sørge for at et slikt tilbud vil gå 
rundt.

– Vi vil bidra til at en slik kafé kan etableres innenfor 

økonomiske rammer som kan gjøre en slik virksomhet 
mulig, og vi har også knyttet til oss lokale personer som 
vi håper vil drive dette for oss, sier han.

De vil nå søke om en nødvendig omregulering av den 
aktuelle delen av bygget, i håp om å få kafeen på plass 
til bygget står ferdig.

Vil ha egen kultur-kafe i tillegg til Tyrili-leilighetene

NYHETER

Tyrilistiftelsen er glade 
for invitasjonen.

– Vi samarbeider mer enn 
gjerne med andre aktører 
for å skape en best mulig 
hverdag for rusavhengige 
som skal tilbake til samfun-
net, sier Anne Marie Løk-
ken i Tyrilistiftelsen.
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