
AvreTyholmen som boligst rsk

@vre Tyholmens boligmiliO er i hoved-
trekkene uforandret fra tidligere tider.
Gradvise forandringer og tilbygging har
ikke i sarlig grad endret karakteren av
den mer "anonyme" bebyggelsen.
Bygningenes arkitektur er sammensatt
av hus fra 1700-tallet opp til sveitsersti-
lens serpregede epoke. Tilfeldige utbyg-
ninger og sammenbygninger av flere hus
har ytterligere beriket totalbildet. Den
rike variasjonen i bygningsformene og
"tilfeldige" utbygninger gir et levende
og sarpreget boligmiljo meO mange av
de kvaliteter vi ofte savner i nye
boligstrok.

I omridet bor for en stor del eldre
mennesker. Disse gir uten unntagelse
uttrykk for at de trives. Dette har flere
6rsaker:

Flere av de eldre har bodd her storre
deler av sitt liv. For disse teller
hjemstavnsbandet mye.

De forandringer som er skjedd har gitt
over lang tid. Karakteren av strOket er
slik at eldre mennesker lett f0ler seg

hjemme, for dem er omgivelsene "kjen-
tg".

Omr6det er st0yfritt og uten sjenerende
gjennomgangstrafikk. Likevel har det
sentral beliggenhet i forhold til havnen
og sentrum.

R ime I ige bol igutgifter.

selv mener de eldre at unge mennesker
ikke vil overta de boligene de selv bor
og trives i. Grunnene til dette kan vere:

Leilighetene er gjennomgiende sm6
etter dagens krav. Husene er ofte delt
horisontalt med forskjellige familier i

hver etasje. Sanitaranleggene er for6vrig
betydelig forbedret, men installasjonene
er av plasshensyn lagt mer provisorisk til
gang eller uthus.

For 6 bli lettstelte og tilfredsstillende
boliger for unge ektepar som er vant til
en hoyere grad av komfort mA mange av
husene uten tvil pusses opp og moderni-
seres. Dette gjelder fOrst og fremst
kjOkken og sanitere rom, men ogs6

d1rer, vinduer og isolering.
Mange regner dette som et langt
dSrligere tilbud enn 6 bygge nytt, til
tross for st6rre utgifter og mindre
sentral beliggenhet.

BOLIGER FOR ELDRE

Behovet for institusjonsplasser i Arendal
er nettopp utredet av en komite med dr.
Olav Coll som formann. Foruten behov
for alders- og sykehjemplasser fastslEr
komiteen at det er et stort udekket
behov for boliger der de eldre for en
stor grad kan stelle seg selv. Allerede i

dag er det ytterligere 90 gmle som
Onsker et bedre sted 6 bo p6 grunn av
vesentlige mangler ved deres boliger.

Vi foreslEr at en del av bebyggelsen p6

Ovre Tyholmen moderniseres og tas i

bruk som boliger for eldre. Kommunen
eier allerede endel eiendommer som kan
istandsettes som en proveordning. Den
eldre generasjon b0r si langt mulig
hjelpes til 6 bo i egne hjem, b8de av
hensyn til egen trivsel og for 5 lette
presset pE alders- og sykehjem. Det er
ofte forholdsvis sm6 ytelser som skal til
for 6 hielpe eldre til 6 klare seg hiemme
i Srevis. Anbringelse i fellesinstitusioner
er en utvei som en bare bor ty til n6r
hjelpetiltak i hjemmene er utilstrekkelig
for de gamle til 5 klare seg selv.

Slike tiltak vil pE ingen mite overfl0dig-
gjore de aktuelle planer for utbygging av
alders- og sykehjemskapasiteten. Pa

tross av slike hjelpetiltak som kan
iverksettes for hjemmeboende eldre, vil
en del p6 grunn av sykdom og
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skrOpelighet trenge medisinsk behand-
ling, og derfor ha behov for plass i en
institusjon.

Mange vil ha midler til 6 betale full leie,
ogsi regnet p5 rent forretningsmesig
basis, dersom en hensiktsmessig bolig
kan skaffes. Evnen til selv 5 betale for
sin bolig vil ventelig Oke etter hvert som
de nivarende trygdeordningene flr
virke. Vi vil her peke p6 mulaghetene for
a fe husbanklSn til utbedringene.
Kommunaldepartenentet har 6. mars
1969 fastsatt bestemmelser om utbed-
ringslin fra husbanken. Etter dette kan
det bl.a. sOkes om l6n i Husbanken til:
"Utbedring av boliger for eldre, ufore
ffi.v., og n6r det ellers foreligger et
sarskilt sosialt behov". LEn kan ytes til
den gamle eller ufore selv n6r denne eier
huset. LEn kan ogs6 sOkes av kommuner
eller veldedige institusjoner som overtar
en eiendom og !eier den ut ti! trengende
i modernisert stand. Utbedringsl6nene
skal som hovedregel forrentes og avdras
etter bankens regler tor 2. prioritetsl6n
til nye hus. Disse ligger p6 linje med et
vanlig 1. prioritets banklSn. Avdragsti-
den pi husbankens l6n er her ca. 155r,
bare i unntakstilfeller lenger enn 20 6r.
N6r utbedringsl6net med hensyn til
st@rrelse og sikkerhet nermest har
karakter av et 1. prioritetslEn kan
rentesatsen for slike l6n nyttes.

Qen sentrale beliggenhet er av stor
betydning for de eldres muligheter til
selv 6 komme ut, gjore innkjop, dra pt
besok og tilstelnlnger. Fra boligomrSdet
er det ikke mer enn 2-300 m til
busstasjonen og det sentrale forretnings-
str0k.

Med den konsentrerte utbyggingen
omridet har skulle dette gi gode
muligheter for 6 gi en effektiv hiemme-
hjelp til husarbeid, utvendig vedlike-
hold, vareinnkjop og sn@rydding. Bo-
ligene mE settes i tidsmessig stand, og
samtidig innredes til mindre enheter
med adskilte oppholdsrom, kj6kken og
sanitarutstyr.

Planlegging av nybygging og modernise-
ring bor overdras et kommunalt organ,
f.eks. pE sosialsektoren. NEr det gjelder
boliger for eldre er sosialomsorgen i dag

bare i liten grad inne i bildet. Dersom en
velger 6 satse mer pd hjemmehielp for
hjemmeboende, mi dette planlegges i
sammenheng med ervervelse av boliger
til dette formilet. De eldre har oftest
hverken det initiativ eller pSgangsmot
som trenges for 6 forbedre sin egen
situasjon. Det er tenkelig at det i
fremtiden vil bli en kommunal oppgave
6 skaffe boliger til eldre, bl.a. i lys av
den nye sykehusloven. Dette betyr som
tidligere nevnt ikke at kommunen skal
dekke boligutgiftene. Evnen til 6 betale
husleien er okende. Kommunale eller
private institusjoner kan komme inn
med langsiktige l6n, midler til vedlike-
hold, gver i form av utstyr og inventar
o.s.v.

I lnnstilling ll avgitt 29. januar 1969 fra
komiteen for eldreomsorgen til Sosial-
departementet, er understreket de
skremmende store oppgavene samfun-
net ster overfor nar det gjelder bolig og
pleie for eldre.

BoligmiljOet pE Ovre Tyholmen gir en
mulighet for 5 avhjelpe deler av denne
oppgaven.

Kilder:

Coll-komiteens innstilling om behovet for sykehjenrplasser i Arendal.

Stadslegen a Kristiansand: "Bruk av bevaringskvartalene (i Kristiansandl til sosialnredisinske fornrEl". Notat av
21. august 1969.

KommunaldeparterEntets bestemrnelser av 6. mars 1969 om utbedringslSn fra husbanken.
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