Referat Samarbeidsforum for Grimstad by 9.11.2016
Tilstede:
Kjetil Glimsdal (leder), ordfører Grimstad kommune
Per Svenningsen, leder av teknisk utvalg
Siri Hoff, kultur- og miljøutvalget
Anna Elise Svennevig, daglig leder Grimstad Min By
Sverre Engebretsen, daglig leder Gårdeierforeningen
Petter Tobiassen, styremedlem Grimstad Eiendomsutviklingsselskap
Trond Erik Bognø, opposisjonsleder
Hans Stormo, fagansvarlig bydrift Grimstad kommune
Bodil Slettebø, næringssjef Grimstad kommune (referent)
Forfall:
Guri Ulltveit-Moe, kommunalsjef Samfunn- og miljøsektoren Grimstad kommune
Møtet ble avholdt på Grimstad rådhus.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat fra møte 7.9.2016 (se vedlegg)
Referatet ble godkjent.

Sak 3: Evaluering av parkering. Orientering om pågående sak.
Evaluering er i gang. Sak skal behandles politisk i januar. Samarbeidsforumet ønsker at Grimstad Min
By og Gårdeierforeningen får uttale seg /blir hørt i forbindelse med evalueringen. Det er også ønske
om at man vurderer ulike løsninger for h.h.v. sommer og vinter.

Sak 4: Avfalls-/søppelhåndteringen i sentrum V/Hans
Søppel i byen er et problem. Om sommeren kaster mange av båt- og bobilturistene søppel i små
søppeldunker. Selv om kommunen tømmer søppel opptil tre ganger om dagen, så blir disse fulle. Om
sommeren bruker kommunen to personer fulltid til å håndtere søppel. Likevel er det ikke nok. Det er
viktig at vi har en ren og fin by. Forhåpentligvis blir dette bedre når man får nedgravde anlegg (vil
være både for fastboende og turister). Blant annet kommer det et søppelanlegg i tilknytning til
Fiskebrygga.
Agder Renovasjon tømmer søppel i byen. For nedgravde anlegg kan man vurdere brikkeløsninger slik
at folk som ikke bor der kaster husholdningsavfall. Kapasitet og bemanning i Grimstad kommune må
vurderes – det må være nok folk til å holde byen ren.
Det er viktig at vi planlegger gode løsninger for bobiler og turistbusser neste sommer i god tid. Plan
for bobiler og turistbusser skal opp som sak på neste møte. Administrasjonen bør komme med noen
forslag som kan diskuteres. Saken bør muligens opp på politisk nivå til våren. Turistnæringen generelt
og Bie Camping spesielt bør høres/orienteres når det gjelder løsninger for turistbusser og bobiler.

Sak 5: Sentrumsplan. Tanker etter temamøte i kommunestyret 26.10.16. Er det en god ide å lage
bystrategi?
Samarbeidsforumet ønsker en bystrategi. Samtidig kan ikke alle tiltak vente på at planer og strategier
er ferdig.

Sak 6: Torg og gatebruksplan. Informasjon om oppstart.
I forbindelse med Torg- og gatebruksplan må man se på følgende:
- søppel/avfall
- parkering
- offentlig toalett
- Ulike løsninger for sommer og vinter
Det er viktig med en avklaring på hva som er lov hvor på de arealer som kommunen eier. Ulike
aktører må likebehandles. Det bør ryddes opp i enkelte midlertidige tiltak som finnes i kommunen
(og som har blitt værende i mange år).

Sak 7: Midlertidige tiltak på Torvet.
Noen tiltak ble etablert for to år siden, noen forrige sommer. Noen nye tiltak må avvente til man har
på plass torg- og gatebruksplan, evt bystrategi. Noe må likevel gjøres med Torvet før neste sommer.
Noen endringer kan gjøres i 2017. Mer permanente løsninger kan tidligst komme sommeren 2018.
Grimstad Min By foreslår at Grimstad kommune stiller Torvet til disposisjon for noen som kan drive
restaurant-virksomhet neste sommer. Dette kan frigjøre ressurser for kommunen. Skral ønsker også
å hjelpe for å få mer liv på Torvet. Man bør se på om Grimstad Min By kan ta ansvar for Torvet neste
sommer. Allmenheten må imidlertid ha tilgang uten å måtte kjøpe noe. I tillegg må man se på
behovet for offentlige toaletter (må kapasitet økes eller kan dem som driver serveringsvirksomhet ta
ansvar?). Det er ellers viktig at man har en plan for området slik at eventuelle interessekonflikter kan
håndteres.
Samarbeidsforumet foreslår at Grimstad Min By sender en søknad til Grimstad kommune om å få
disponere Torvet neste sommer. I søknaden må det skisseres hva som planlegges på Torvet, hva som
eventuelt Grimstad kommune må bistå med, samt hvorvidt man søker om midler for å gjennomføre
tiltak på Torvet neste sommer (i så fall må et enkelt budsjett vedlegges). Det bør vurderes om
Wentzels plass bør inngå i samme søknaden. Avtalen for i fjor gjaldt kun for i fjor, så dersom den skal
forlenges må det komme en avklaring på hvordan det skal håndteres. Kanskje kan Grimstad Min By
også innlemme området rundt Gjestehavna i søknaden. Søknaden må behandles politisk
(formannskapet).
Tiltak på Smith Petersens brygge vil man sannsynligvis ikke få gjort noe med før neste sommer.
Rettsak om område er foreløpig berammet til mars.

Sak 8: Planlegging av parken ved biblioteket.
Det skal avholdes møte i dag 9/11 kl. 13 for kommuneplanutvalget, samt folkemøte kl. 17. Det er
viktig å få en avklaring hvorvidt Dyviks plass er tatt med i arbeidet om biblioteksparken (evt som

opsjon på arbeidet som skal gjøres). Samarbeidsforumet opprettholder at det er viktig å inkludere
Dyviks plass i øvrig arbeid. Parkeringsplasser på området ved Dyviks plass må også ses på.

Sak 9: Areal- og transportplan for Arendalsregionen. Mulig bypakke.
Det jobbes med denne. Innbyggermedvirkning må på et tidspunkt komme.
Sak 10: Boder i Grimstad v/Anna Elise Svennevig
Grimstad Min By har en uformell avtale om å administrere boder i Grimstad. Kostnadene ved å
administrere slike boder forsvarer neppe inntektene man har. Mange henvendelser er av en art som
tilsier at bodene ikke er positive for byens omdømme (omreisende salgsboder med varer av lav
kvalitet), mens andre (for eksempel lokalmat-leverandører) kan være av interesse.
Hvis ikke alle skal få lov å sette opp boder må det komme retningslinjer for hva slags boder som skal
tillates. Eventuelt kan det avsettes et område hvor denne type boder er tillatt. Det kan også vurderes
om man kan ha boder som kommunen eller GMB eier og kan sette opp disponibelt for utleie.
Utfordringen med dette er at boder må lagres og administreres.
Grimstad Min By må komme med et forslag til hva man vil foreslå m.h.t. boder. En mulighet er å ta inn
vurderinger rundt dette i bystrategiarbeidet. Kortsiktig kan man vurdere prisjusteringer slik at i hvert
fall inntektene forsvarer kostnader (arbeid) med å tilrettelegge for boder.

Sak 11: Møteplan og rutiner for 2017.
Vedtatte møtedatoer 2016/2017:
15/12 kl. 8-10
9/2 kl. 8-10
26/4 kl. 8-10
30/8 kl. 8-10
1/11 kl. 8-10
Møteinnkallinger og referater legges ut her:
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeidog-kommuneplan/byutvikling/
Det er ønske om evaluering av arbeidet i Samarbeidsforumet.
I referatet skal det vedlegges en tabell med oversikt over oppfølgingssaker. Ansvar skal ikke henføres
til kommunen (evt v/kommunalsjef), ikke til enkeltpersoner.

Sak 12: Eventuelt
- Gründeruka Agder finner sted i uke 46 (14.-18. november). Åpningsarrangementet er på Bluebox den
14/11 kl. 16.00 – 19.30 (tapas etterpå).

Vedlegg: Oppfølgingssaker Samarbeidsforum for Grimstad by
Sak/tema
Prøveordning Wentzels plass
The Square
Ordensregelverk kommunal
grunn
Evaluering av
parkeringsordning (inkl.
sommer-/vinterløsning)
Plan for skilting (inkl. park.hus)

Ansvar
Grimstad kommune
Grimstad kommune
Grimstad kommune

Behandlet møtedato
7.4.2016 Tiltak gjennomført
7.4.2016 Tiltak gjennomført
7.4.2016

Grimstad kommune

Parkering for bobiler og
turistbusser

Grimstad kommune

Tilrettelegging for
dagsbesøkende Smith
Petersens brygge
Taxibåt/shuttlebåt mellom
Smith Petersens brygge og
Rønnes/Marivold
Utskifting av gatelegemet
Torg- og gatebruksplan
Planlegging av bibliotekparken

Grimstad kommune

7.4.2016
23.5.2016
9.11.2016
7.4.2016
18.5.2016
Sak 9.2.2017
23.5.2016 Løsning for sommer
2016 implementert.
Løsning for sommer 2017 må
på plass. Sak 15.12.2016
23.5.2016

Grimstad kommune

23.5.2016 Tiltak implementert.

Grimstad kommune
Grimstad kommune
Grimstad kommune

Bruk av Torvet 2017

Grimstad Min By

23.5.2016
23.5.2016
23.5.2016
7.9.2016
9.11.2016 Fulgt opp.
7.9.2016

Avfallshåndtering i sentrum
Bystrategi
Boder på Torvet

Grimstad kommune
Grimstad kommune
Grimstad Min By

7.9.2016
9.11.2016
9.11.2016

Grimstad kommune

