Referat Samarbeidsforum for Grimstad by 6.9.2018 kl. 0815-1000
Møtet holdes i Grimstad rådhus, møterom Rosa (1. etg.)
Tilstede: Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, Siri Hoff, Trond Erik Bognø, Heidi
Sten-Halvorsen, Bodil Slettebø, Petter Tobiassen, Håkon Håversen, Dag Wirak,
Anna Elise Svennevig, Jan Bjøranger
Forfall: Hans Stormo
Referent: Håkon Håversen
NB: Møtet ble ikke ferdig den 6.9. Resterende punkter ble gjennomgått i
ekstramøte 13.9, og tatt inn i samlet referat.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.
2. Godkjenning av referat fra møte 18.4.2018.
Referatet godkjent.
3. Om konsertene med klassisk musikk som ble holdt i byen i sommer, og tanker om dette videre
framover v/Jan Bjøranger
Jan Bjøranger fortalte om konsertene med klassisk musikk som ble holdt i byen i sommer, og om
hans tanker om dette videre framover. Konsertene har fått støtte fra sentrumsfondet
Bjøranger er opptatt av Grimstads historie innenfor kulturliv som har internasjonal relevans, både
Ibsen og Hamsun. Richard Wagners Flygende Hollender har tilknytning til Grimstad.
Reiseselskaper ønsker å spille denne på cruiseskip over Skagerrak. Interessant kommersielt i vår
egen historie.
Har eget orkester, som var her i sommer og ønsker å fortsette. Ønsker å gjøres synlig i bybildet, og
videreutvikle konseptet, til f.eks Grimstad og Arendal festspill, med arrangement dels sommer,
dels hele året.
Det ble tatt raske initiativ i byen i sommer, etter umiddelbar reaksjon fra driverne i byen. Ønsker å
skape noe som er så sterkt at det finnes betalingsvilje utenfor «den indre kjernen». Vise at det er
mulig å tjene penger på kultur.
Håper på levende konsertserie. Fire ganger i året. Strand Hotel er med, de huser musikerne tre
ganger i året. Starter med høstkonserter 11-14. oktober. Først i Nøgne Ø’s lokaler 11.10, deretter
kulturnatt 12.10 i Grimstad Kulturhus, 13.10 i Grimstad kirke og Strand Hotell samme kveld. Terje
Vigen søndag 14.10.
Tilsvarende opplegg tenkes gjennomført rett etter jul, med en Midtsommernatts Drøm
(Shakespeare), videre et opplegg også på våren. Ønsker å samarbeide med Arendal, og at det kan
kulminere i Arendalsuka.
Samarbeidsforum støttet med 100 000 i sommer gjennom sentrumsfondet. Søke sentrumsfondet
igjen? Arendal bør også bidra. 50’ på hver av høst og vinter, 100’ på neste sommer? Søknad må
sendes samarbeidsforum før oktober. Behandles på mail.

4. Om byggeskikkveileder for Grimstad, v/Dag Wirak.
Viser til tilsvarende veileder for Farsund, og mener dette er viktig å få på plass for Grimstad. Mye
av veilederen for Farsund kan brukes for Grimstad, men med lokale tilpasninger. Blant annet bør
det være med et eget kapittel om Heinecke.
Trenger finansiering/budsjett. Har vært i kontakt med TRAFO arkitektur, som trenger ca 300 000
for å samle stoffet. Prosjektgruppe med rådgivende arkitekter og fylkeskommunen trenger
budsjett på ca 150 000, produksjon av boka vil komme på ca 150 000 og trykking 100 000. Totalt
et prosjekt til 8-900 000 inkl moms.
Gårdeierforeningen kan gå inn med ca 10 %. Fylkeskommunen har begrenset mulighet til
økonomiske bidrag, og ingen personer med kapasitet til å bidra. Mener at Grimstad kommune må
stå for utgivelsen. Dette må i så fall være politisk forankret.
Ikke avklart hvem som kan ta ansvar for prosjektet. Dersom kommunen skal gjøre det må
konkurransereglene følges. Det er ikke rom for tiltaket i kommunens budsjett for 2019.
Viktig å avklare hvem som er brukerne av dokumentet. Mulig en skal vurdere en
arrangementsserie i stedet. Det kan bli lite konkret igjen etter en slik serie, men det kan brukes
som grunnlag for dokumentasjon dersom det gjøres målrettet. Innspill - utfordre Grimstad
Adressetidende til å lage et arrangement rundt artikkelserien til Trond Audun Berg?
Finansiering av tilbakeføring, kan omtales i veilederen.
Må ha forankring/støtte i kommunen. Gårdeierforeningen må være drivkraft, kommune har ikke
fagressurser til dette. Forslag oversendes til administrasjonen for vurdering, med henvisning til
materialet fra Gårdeierforeningen.
5. Evaluering av sommersesongen. Stenging av gater og bruk av byrom.
Serveringsbevilling gjør at spisestedene ved Bietorvet tar nesten hele Torvet. Dette begrenser
mulighetene for arrangementer. GMB ønsker likevel uteserveringa. Dette er en vanskelig
balansegang. Samme problemstilling vil være på Torvet og ved Dyviks plass. Skjenketillatelse er
gitt for ett år av gangen. Må kunne rydde unna ved arrangementer, og da ikke begrenset av
størrelse. Det var et minimum areal tilgjengelig for arrangementer sist sommer.
Dagene med nattåpent fungerte veldig bra. GMB leide inn Rune Nøstvik som koordinator prosjekt
for prosjekt. Dette resulterte i flere gode arrangementer, f.eks VM-finalen i fotball på storskjerm
og Lyden av Grimstad, begge deler på Torvet.
GMB mener det er overmodent for bilfritt sentrum i juli måned. Dette vil gi større mulighet til å
gjøre noe ordentlig i byrommene, som gjør at byen blir større. Bilfritt sentrum er også tema i torgog gatebruksplanen. Lengde på tidsrom diskuteres, kommunen ønsker å strekke det til
skoleferiens lengde, kan gi flere barn og unge i byen.
Wenzells plass var tamt i år, virker som det har forfalt litt og det var lite folk. Kan henge sammen
med utfordringer hos driverne.
Gjestehavna har driftskontrakt med Café Ibsen. Gjestehavna har gått bra, godt besøk i år, men
ikke så mye på restauranten.
Dagsparkering for båter ikke med i kontrakten? Dette må sjekkes opp. Viktig sak, skulle vært med i
avtalen. Dagplasser må skiltes godt.

6. Om julesesongen. Julepynt, ansvar og julegrantenning.
Utsatt til supplerende møte 13. september.
Dato for julegrantenning foreslått til lørdag 24/11. Dette er ok.
Må vurdere om arrangementet har riktig form og riktig kostnad. Lyd og særlig fyrverkeri koster.
Julebelysning, her trengs et eget møte for å avklare hvem som tar ansvar for å henge opp, ta ned
og lagre. Spørsmål om kostnad også her, og et ønske om å supplere med mer julepynt. Det skal
være mindre jobb i år enn i fjor, siden det ikke skal opp noe i trærne (er der allerede).
Tidligere har handelsstanden har hengt opp, kommunen har tatt ned og kjørt vekk. Siste år var det
el-firma som tok ned og lagret. Det sammenfaller med brøytetid for kommunen, som kan gjøre
det ressurskrevende.
Ta snarlig samarbeidsmøte mellom kommunen og Grimstad Min By. Hans Stormo og Heidi StenHalvorsen fra kommunen.

7. Status på Byhaven, planer om åpning?
Åpningsdato ikke klart ennå. Det meste av parken blir klar i løpet av oktober, men ikke
servicebygget. Åpning av Byløperen og Bryggeslengen gjøres når anleggsgjerdene er borte, f.eks i
desember. Mulig å koble til julegateåpning, eller før? Må ha midlertidig belysning, og kanskje
julebelysning?
Ikke avklart hvem som julepynter Byhaven. Viktig å sørge for sammenheng mellom Odden og
gågata.
Forslag om å koble full åpning av Byhaven til Byfesten 24. mai.
8. Orientering om status på torg- og gatebruksplan v/Håkon Håversen
Utsatt til supplerende møte 13. september.
Håkon orienterte om status for Torg- og gatebruksplanen. Planen har ligget ute på høring, og det
har vært stort engasjement. Mange positive til opprusting av byrom, og mange negative til
trafikkreguleringer. Påpekte at trafikkreguleringene er for å imøtekomme tydelige innspill og
ønsker ved oppstarten om bedre forhold for gående og syklende.
Åpent møte 29. august, med orientering om status, og lufting av tanker om veien videre. Tar
høringen på alvor, og ønsker å moderere reguleringstiltakene noe ved bl.a trinnvis innføring og
uttesting. Tiltakene er reversible. Planen kommer til politisk behandling i oktober.
9. Orientering om Grimstad BTC (Business Technology and Culture) arrangement 14/11 i
Gründeruka v/Bodil Slettebø
Utsatt til supplerende møte 13. september.
Bodil orienterte. Gründeruka finner sted 12-16 november. Det skal være arrangement i byen
14/11. Kobler musikk, kultur og business gjennom samarbeid mellom Skral festival, MIL, Align
Racing på UiA, Grimstad kommune, A-Agder fylkeskommune mfl. Sted, Apotekergården bakhaven? Prøver ett arrangement i år, onsdag 14/11, ettermiddag/kveld. Det blir møte i
prosjektgruppe mandag 17/9.

Også teste ut Opplev Grimstad i gründeruka. Det ble også tatt opp om man burde ha kveldsåpne
butikker onsdagen 14/11 under Grimstad BTC, men GMB ønsket ikke det.
10. Eventuelt
Byfest: Initiativ i fb med frivilligbørsen. Finner sted fredag 24. mai, i Byhaven.
LIM-uke: uke 41
Frivilligbørs: 11. oktober. Knytte sammen frivillige org, off etater og næringsliv.
Klassisk i sentrum: Sendt over rapport og regnskap, kom i dag 13/9. Må godkjennes før støtte kan
utbetales.
Planlegger å komme igjen tre ganger: Oktober, januar og mars. Har søkt 50+50+100 000 fra fondet
for sentrumsutvikling. Også søkt midler fra Arendal kommune og Sparebanken Sør.
Pos tiltak, men hvor mye er det riktig å gå inn med av off støtte? Sommerarr 2019 ikke med her.
Kommer sannsynligvis ny søknad for dette senere? Stort beløp i forhold til størrelsen på fondet.
Forslag om 100 000 nå til de tre samlingen, og evt noe til sommerarr. Forumet trenger et underlag
for avgjørelse. Kan gjøres via e-post.
Anna Elise: Lyden Av Grimstad: Veldig mye positivt. Forslag om å gjenta, men i større format. Tor-søn
18-21. juli. Konserter og familieaktiviteter. Hooke artister på gjennomreise? Lokale og noen mer
kjente. Ca tall, 150 000. Kan samarbeidsforum bidra til dette? (billettinntekter skal dekke mye, samt
spisestedene som serverer). Tas opp på møtet i november.

Gjennomgang av oppfølgingslista utsettes til neste møte, etter vask og rensk av gamle gjengangere.
Neste møte er tirsdag 13. november kl. 08.15 -10.00

