Referat Samarbeidsforum for Grimstad by 13.06.2019 kl. 0815-1000
Møtet ble holdt i Grimstad rådhus, kommunestyresalen
Til stede: Kjetil Glimsdal, Trond Erik Bognø, Siri Hoff, Heidi Sten-Halvorsen, Mette Thorborg Pedersen,
Dag Wirak, Per Svenningsen.
Forfall: Pål Bach
Referent: Håkon Håversen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, alle.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Godkjenning av referat fra møte 11.4.2019, alle.
Referat fra møte 11.4.2019 ble godkjent.
3. Status Grimstad Min By, nye ansikter.
Mette Pedersen har blitt ny styreleder, og Therese Skretting ny nestleder. Det har ellers vært flere
utskiftninger i styret. Martin Svendsen tiltrer som daglig leder 1. august. Mette fungerer som
daglig leder foreløpig. Det meldes om god driv og dynamikk i styret.
Møte tirsdag, interimstyret:
Gårdeierforeningen, Grimstad Næringsforening, Håndtverkerforeningen og Grimstad Min By har
samsnakket og presenterte nye planer for samarbeid. Det handler om å samkjøre, samle ressurser
i sentrum og jobbe mer sammen. De inngår kontorfellesskap med lokale i «Avenyen», som er
gjennomgangen ved Vinmonopolet. Dette blir åpent og tilgjengelig for alle, og en god måte å
presentere hva de holder på med. Starter medio august.
Det er ønske om å finansiere en ressurs som kan administrere felles funksjoner og støtte lederne i
prosjekter. Mulig også turistkontoret, næringssjef, byutvikler og andre kan bruke dette.
Det kommer en politisk sak i august om dette, som også kan innebære at samarbeidsforumets
funksjon legges til dette samarbeidet.
4. Sommergata, Heidi og Håkon orienterte.
Håkon orienterte om status for Sommergata, som starter 20. juni og varer til 20. august. På grunn
av at det er et prøveprosjekt gjøres det ingen formell skilting (krever ny skiltplan), men «portaler»
med «Velkommen til bilfritt sentrum». Bør lage ordentlig skiltplan ved videreføring av
Sommergata. Generell oppdatering av skiltplaner i byen bør tas opp igjen. Det ble påpekt at
manglende formell skilting kan utgjøre en fare ved å «presse» gående uti veibanen, spesielt
personer med nedsatt funksjonsevne.
Grimstad Min By er klare til å utnytte mulighetene som Sommergata gir, med å kunne flytte
virksomhet ut på fortauene og gjøre aktivitetsskapende tiltak.
Arbeidene i Arresten (tilfluktsrom) er nå planlagt å være ferdig 8. juli. Det har vist seg å være mer
krevende arbeid enn forventet. Åpning i sommerperioden/Sommergada er vanskelig å få til, da
det er både krevende og kostnadsdrivende å stoppe arbeidene midlertidig. Det skal likevel
undersøkes muligheten for p framskynda åpningen.
Spørsmål om skilting til Arresten har vært oppe tidligere. SVV sier nei til skilting med veiskilt.

5. Status på bevilgning av 300 000,- fra sentrumsfondet til sommeraktiviteter GMB,
forutsetningene de ble gitt på, og foreløpige planer av bruk av midlene som matcher
forutsetningene?
Mette Pedersen redegjorde. Det er ikke inngått kontrakt med Respons, opplegget matchet ikke
GMB’s tanker. Holder likevel dialogen, noen av punktene er fortsatt aktuelle. Det ble understreket
at ingen av de tildelte midlene skal brukes til markedsføring men benyttes til konkrete aktiviteter.
GMB utvikler sommeraktiviteter i byen. Forslag legges fram i medlemsmøte GMB tirsdag 18/6.
Konkrete planer: Klatrevegg, sportsweekend med Jerv/Amazon, moteshow, klassisk musikk mm. I
henhold til vedtaket i formannsskapet lages det rapport i etterkant. Den blir klar til neste møte i
samarbeidsforum 17. september.
6. Byfesten, 2019. Behov for tilleggsbevilgning fra sentrumsfondet til Næringsforeningen på inntil
kr 12.000 til annonser, annen markedsføring og materiell. Forespørsel fra prosjektgruppa.
Tilleggsbevilgningen ble vedtatt.
7. Status for torvet, Heidi og Håkon orienterer.
Det er framlagt en politisk sak til utvalgene og kommunestyret med tre ulike alternativer til
utforming av Torvet, dette som grunnlag for videre detaljering og regulering. Skisser fra Torg- og
gatebruksplanen (Norconsult) og fra Gårdeierforeningen har vært med som grunnlag for
utviklingen av alternativene, som er utført av Rambøll AS i samarbeide med administrasjonen.
Saken er ikke ferdig politisk behandlet ennå, men kommuneplanutvalget innstiller på å legge
gårdeierforeningens forslag til grunn for videre planlegging. Dette forslaget og alternativ 1 fra
Rambøll er prinsipielt nokså like, det skiller litt på hvordan høydeforskjellen løses (amfi / ikke amfi)
samt på møblering.
Gårdeierforeningen påpekte viktigheten av gjenskaping og riktig plassering av viktige historiske
elementer, blant annet vannpumpe og lampe.
8. Oppfølgingssaker fra forrige møte.
Ingen saker.
9. Eventuelt.
Dag Wirak: Nytt gatenavn – Torvgaten? Mellom Torvet og Storgaten. Hvem er adressat for slike
navneendringer? Kommunen er myndighet for dette. Send til postmottak.
Siri Hoff: Wenzells plass ser ikke bra ut. Hvem kan gjøre noe med dette? Mette tar opp dette mer
ny driver av Cafe Ibsen.
Mette Pedersen: Bekymret – hvem tar seg av gjestehavna? Cafe Ibsen har avtalen fortsatt, både
gjestehavna og restauranten.
Dag Wirak: Ønsker brostein i Løkkestredet, dvs fra Wenzells plass til Skolegata.
Mette Pedersen: Julepynt. GMB arbeider med anbud for opphenging og nedtaking. Ønsker å finne
en permanent løsning på dette. Det ble også diskutert permanent opphengt belysning som kan
brukes året rundt. Tas opp i neste møte 17. september.

