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– Jeg synes kommunen bør åpne 
opp for dette på sosiale medier, 
sier Bunyan. 

Ordfører Petter Steen jr. mener 
også haugesunderne må komme 
med forslag til forbedringer. 

– Engasjement! Arbeidet med 
sentrumsplanen er i innspurten 
nå. Og vi må gjerne slutte med å fo-
kusere på de nære problemene, 
men våge å løfte blikket littegran-
ne. Haugesund er ikke bare  
Haraldsgata, sier han. 

Odd Fossan-Waage har overtatt 
som daglig leder i sentrum og kjen-
ner på gnisten. 

– Vi har fått flere nye medlem-
mer i Haugesund Sentrum AS.  
Et viktig tema i høst blir glassbal-
dakiner. Det blir interessant, sier 
Fossan-Waage. 

Haugesund tettes til 

Opptur i bygatene
En byvandring  
akkompagnert av sol  
og høye temperaturer 
gir positive vibber. 
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Haugesund. Så lett å mase på 
og sette fingeren på. Så slit-
somt å høre på. Aldri god 

nok, visstnok.
Til tross for peset  bor vi snart 

37.000 mennesker her. 
En kvalitet i seg selv. 
Med alt vi har rundt oss. 

I desember skal bystyret vedta 
den nye sentrumsplanen og ordfø-
rer Petter Steen jr. gleder seg. 

– Haugesund sentrum har om-
setningsvekst. Byen vår er ikke ga-
len i det hele tatt. Vi har pirket nok 
nå, og må løfte blikket litt og se 
mulighetene, sier ordføreren. 

Ingen nødhjelp
I går formiddag la Steen jr. ut på en 
kort vandring i bygatene sammen 
med Haugesunds nye sentrumsle-
der, Odd Fossan-Waage, samt ser-
vicesenterets Morten Meland og 
arkitekt Kester Bunyan. 

En lystig tur på utkikk etter po-
tensial, personlighet og positivitet. 

– For en del år siden snakket vi 
mye om å «redde sentrum». Det 
gjør vi ikke lenger. Nå skal vi for-
sterke byens sentrumsområde, 

sier Petter Steen jr. Han får støtte 
av arkitekt Kester Bunyan. 

kjekkere by
– Haugesund har blitt mye bedre 
som by på de 13 årene jeg har levd 
her. 

– På hvilken måte?
– Byen har blitt tettere. Omgivel-

sene er blitt kjekkere og trivselen 
større, sier Bunyan. 

Han mener å se en tendens at 
folk møter hverandre i byen mer 
nå enn før. 

– Ja, og mange tar egne initiativ 
til å male benker og gjøre litt stas 
på gatene. En skikkelig by skal ha 
både muligheter og svakheter, sier 
arkitekten. Og mulighetene kan 
folk være med å bidra til å få på 
bordet i arbeidet rundt den nye 
sentrumsplanen. 

INSPIrErt: En byvandring uten klaging. F.v.: Arkitekt Kester Bunyan, sentrumsleder Odd Fossan-Waage, ordfører Petter Steen jr. og servicesenterets Morten Meland.   
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Cat Stevens rører på seg
loNdoN: Samtidig som det nærmer seg slipp på Cat 
Stevens' første album på fem år, meldes det at han 
også er klar for en konsertturné i Europa og USA. 
Britiskfødte Stevens, som konverterte til islam i 1977 og 
også kaller seg Yusuf Islam, sier til AP at han gradvis har 
tatt opp forbindelsen med musikkarrieren i USA.

Han er innlemmet i den amerikanske Rock and Roll 
Hall of Fame, der han hylles for 60- og 70-tallshits som 
«Wild World», «Peace Train» og sin innspilling av den 
kristne hymnen «Morning Has Broken» fra 1971. Idag bor 
han i Dubai. Han uttaler han at han ikke er bekymret for 
at hans tro skal bli et problem på turneen i USA. (NTB)

Norske artister hyller Cohen
oSlo: Et knippe norske artister og en poet samler 
seg søndag kveld på utestedet Mono i Oslo for å 
avstandsfeire 80-årsdagen til Leonard Cohen med 
en musikalsk hyllest. Blant stemmene som gir sitt 
besyv med er Lars Lillo Stenberg, Askil Holm, Hans 
Erik Dyvik Husby og Terje Dragseth og bandet I sin my 
body electric. Konferansier er poeten, Håvard Rem, 
som også melder seg på som musiker i selskap med 
sønnen Simen under navnet Rem & Rem.

Alle har de medvirket i NRK P2s radioserie om 
Leonard Cohen, som hadde sendestart i midten av juli 
og der siste episode sendes 20. september. (NTB)


