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I februar starter arbeide-
ne med Tyrilistiftelsens 
leiligheter i det gamle 
Karl S. Hanssen-bygget i 
Arendal sentrum. Med 
kjøp og oppussing skal 
det brukes 40 millioner 
kroner på prosjektet.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

Bygget skal huse mellom 13 og 
15 leiligheter til Tyrilistiftelsens 
klienter, som er rusmisbrukere 
på vei tilbake i samfunnet.

– Byggearbeidene går etter 
planen i gang i februar. Så vil 
bygget stå klart for innflytting 
før jul. Byggetillatelsen kom i 
romjulen, forteller kommunika-
sjonsansvarlig Anne Marie Løk-
ken i Tyrilistiftelsen.

Det er eiendomsselskapet 
Steinar Moe Ei-
endom As som 
har kjøpt og 
skal pusse opp 
bygården i 
Arendal sen-
trum.

20 års avtale
Innehaver Stei-
nar Moe sier til 
Agderposten at de har inngått 
en 20 års leieavtale med Tyrili-
stiftelsen, med mulighet for for-
lengelse.

– Vi har samarbeidet med Ty-
rilistiftelsen i mer enn 25 år. De 
leier sitt hovedkontor av oss på 
Kampen i Oslo, hvor de har kon-
torer og ca. 40 leiligheter. I Oslo 
leier de videre lokaler og leilig-
heter i våre ulike eiendommer 
som vi har på flere steder i byen. 
Sommeren 2014 ferdigstilte vi et 
nytt og stort senter for Tyrili i 
Lillehammer, med kontorer for 
Tyrilis virksomhet i Midt-Nor-
ge, kafé og 30 leiligheter, samt 
landets «råeste» klatresenter. 
Som nå brukes av hele byen, for-
teller han fornøyd.

Har flere
Tyrilistiftelsen har til sammen 
sju enheter rundt om i landet. 
Den sørligste er nå i Skien. Av-
delingen i Arendal skal etter 
planen legges inn under denne. 

– Vi ser at mange pasienter 
kommer fra Sørlandet. Derav 
etableringen i Arendal, sier stif-
telsesleder Ulf Jansen i en pres-
seuttalelse.

Målet er å skape bedre over-
ganger fra døgnbehandling til 
etablering i hjemkommunen for 
pasienter som kommer fra Sør-
landet. 

– I dag vet vi at behandling 
fungerer best hvis den skjer i et 
miljø som ligner det pasienten 
skal tilbake til. I Arendal vil pa-
sientene få anledning til å trene 
seg i den virkeligheten de skal 
leve i. Alt under våre trygge 
rammer, forklarer Jansen.

Følges opp 
Kommunikasjonsansvarlig Løk-

ken forteller at det 
et i tilknytning til 
boenhetene i 
Arendal skal være 
et ambulant team 
som følger opp pa-
sientene.

– Arendal er et 
knutepunkt for de 
sørligste fylkene, 
og det er derfor et 

godt sted geografisk å styrke til-
budet. Vi må bygge opp tilbudet 
der pasientene er, og vi ser at 
behovet er stort her, sier hun.

Enkelte har uttrykt frykt og 
usikkerhet til etableringen i 
Arendal sentrum, men det me-
ner Tyrilistiftelsen det ikke er 
noen grunn til.

– All vår erfaring tilsier at 
dette skal gå bra, forteller Jan-
sen.

Rusfritt
Tyrili har ett prinsipp de ikke 
rokker ved. Alle tilbudene er 
rusfrie. 

– Vi ser fra de andre behand-
lingsenhetene våre at det er 
stille og rolig rundt oss, og at vi 

bidrar til å skape et godt og 
trygt bomiljø, sier Jansen.

Tyrilistiftelsen påpeker at bo-
enhetene skal være en tidsbe-
grenset treningsarena for økt 
livsmestring. I praksis betyr 
dette å øve på å bo, være med på 
fritidsaktiviteter, skole og ar-
beid samt styrke kontakten med 
familie og nettverk.

Stiftelsen jobber for et godt 
samarbeid med politi og kom-
mune og godt forhold til naboe-
ne. 

– Vi har alle et felles mål, 
nemlig at flest mulig skal klare 
å få seg et godt liv uten at rus og 
kriminalitet. Å gjemme dem 
bort, gjør det motsatte, sier Jan-
sen. 

 

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

OMFATTENDE: Det skal gjennomføres en omfattende jobb på det 
gamle Karl S. Hansen-bygget.          FOTO: HRTB ARKITEKTER AS

«Vi ønsker et 
godt forhold til 
naboene våre»

Blå Kors i Arendal håper på 
en eller annen form for sam-
arbeid med Tyrilistiftelsen til 
rusbekjempelsens beste.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

Deres nye ettervernstilbud 
«Steg for steg» i Grandgården 
er for rusavhengige som er fer-
dige med sine behandlinger, og 
skal klare seg selv. 

Daglig leder Sissel Haugland 
Orsteen sier til Agderposten at 
hun gjerne vil møte Tyrilistif-
telsen når de kommer.

– Jeg håper vi kan få til et 
møte. For å se om vi kan dra 
veksel på hverandre eller sam-
arbeide på noe vis. Vi har jo fel-
les mål. Et så godt tilbud til 
rusmisbrukerne som mulig. Vi 
er et breddetilbud, et ettertil-
bud for å hjelpe deltakerne til å 
holde seg rusfrie. Jeg håper vir-
kelig det kan la seg gjøre å få til 

Håper på å kunne samarbeide mot rusen

Eiendomseier Steinar Moe ønsker å få bort bilene som 
parkerer foran det gamle Karl S. Hanssen-bygget. Han 
vil ha park, slik det er regulert inn.

– Området foran vårt bygg i Kittelsbukt er regulert 
til park, men brukes i dag som parkeringsplass. Så len-
ge denne bruken opprettholdes kan vi ikke åpne en 

kafé i bygget. Vi håper imidlertid at denne bruken kan 
opphøre slik at området kan opparbeides til park, og 
gjerne at vannspeilet trekkes inn foran bygget, sier han.

Moe forteller at det til og med har tilbudt seg til å ta 
en del av regningen.

– Vi har overfor kommunen gitt uttrykk for at vi kan 

bidra ved en opparbeidelse av blant annet ny brygge, og 
ser for oss at Tyrili’s Colin Archer skøyte i fremtiden kan 
ligge foran bygget og kultur-kafeen og kanskje være en 
del av det miljøet som vi ønsker å skape i Kittelsbukt. 
Kanskje dette også kan bli en fast plass for Boy Leslie, 
drømmer utbyggeren.

Vil ha den innregulerte parken, ikke parkeringsplasser
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