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På hvilke område har kommunen lyktes de siste to årene?: ”Fått orden på økonomien! Utrolig bra. Ros til
Ordfører og hans folk, inkl rådmannen”. På hvilke områder har kommunen ikke lyktes de siste to årene?: ” Min
mening er at politikerne og administrasjonen har hatt et for stort fokus på å få kommunen ut av robek listen.
Her burde man brukt lengre tid for å unngå så mange kutt i tjenestetilbudet.”. Har du noen konkrete forslag til
forbedringer?: ” Det hadde vært ønskelig om det kunne komme leilighetskompleks hvor unge voksne kunne ha
råd til å bo og eie”.
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Innledning
Innbyggerundersøkelsen er knyttet til nettportalen bedrekommune.no
(http://www.bedrekommune.no/). Innbyggerundersøkelsen omfatter tre hovedtemaer:
Kommunen som tjenesteleverandør
Kommunen som bosted
Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer
Grimstad kommune har gjennomført en rekke brukerundersøkelser de siste 8 år, herunder
medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført 4 ganger og lokaldemokratiundersøkelsen som ble
gjennomført i 2010. Det er undersøkelsene knyttet til KS og deres nettportal bedrekommune.no som
kommunen da har benyttet. Dette har gjort det mulig å sammenligne bruker- og
medarbeidertilfredsheten i Grimstad med tilsvarende for landet og med andre kommuner.
Sammenligningen har gjort det lettere å identifisere egne kvaliteter og forbedringsområder.
Grimstad kommune har lagt vekt på mest mulig åpenhet om resultatene fra nevnte undersøkelser,
og at resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid og planlegging.

Oppfølging av undersøkelsen.
Grimstad kommune vil utarbeide tre rapporter i forbindelse med Innbyggerundersøkelsen 2011:
Rapport I, rapporten du nå leser, vil inneholde en presentasjon av alle resultatene fra
innbyggerundersøkelsen. I denne rapporten vil det ikke bli gitt noen analyse. Hensikten med
rapporten er å presentere resultatene raskt etter gjennomført undersøkelse, og gjøre disse godt
tilgjengelig for alle. Leserne skal selv kunne danne seg egne syn og refleksjoner om resultatene.
Rapport II, rapporten du nå leser, vil inneholde alle kommentarene fra innbyggerne på de tre
åpne spørsmålene til slutt i spørreskjemaet.
Rapport III vil inneholde en analyse av innbyggerundersøkelsen; sammenhenger og hva som for
eksempel har mest betydning for kommunens omdømme. Rapport III er planlagt ferdig i februar
2012. Universitetet i Agder - Fakultet for økonomi og samfunn - utarbeider rapporten for
Grimstad kommune.
Rapporten vil bli annonsert i Grimstad Adressetidende og gjort offentlig tilgjengelig på kommunens
hjemmeside http://www.grimstad.kommune.no/default.aspx.
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil være et viktig grunnlag for kommunestyrets arbeid i
valgperioden 2011-2015. Rapportene (I, II og III) vil bli behandlet av kommunestyret og politiske
utvalg. Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres på nytt om ca fire år. Det vil gi en tilbakemelding
på om tiltak som eventuelt iverksettes på grunnlag av årets undersøkelse, har gitt ønsket effekt.
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Grimstad kommune gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2009. Resultatene fra årets
undersøkelse (2011) kan dermed sammenlignes med 2009 resultatene for både Grimstad og landet.
Det vil derfor være mulig å se endringer i resultatene over tid, om utviklingen går i en positiv eller
negativ retning eller om den er stabil. 12 andre kommuner har som Grimstad, i 2011 gjennomført
innbyggerundersøkelsen.

Innbyggernes kommentarer til tre åpne spørsmål
Til slutt i spørreskjemaet fikk respondentene mulighet til å svare på tre åpne spørsmål. Dette var
formulert slik:

Dine opplevelser
Til slutt får du anledning til å bruke egne ord til å uttrykke dine opplevelser av kommunen.
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sjikanerende. Jeg samtykker i at min
kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid.
ja
nei
Spørsmålene:
På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene?
På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene?
Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?
I denne rapporten er alle kommentarene fra innbyggerne som har gitt samtykke til offentlig
publisering, gjengitt. Vi har gjennomgått kommentarene og vurdert de opp mot kriteriene
anonymitet og personvern, men har ikke funnet at noen kommentarer støter an mot disse kriteriene.

Takk!
630 innbyggere i Grimstad har besvart og returnert innbyggerundersøkelsen. Det har gitt en
svarprosent på 43, noe som gir et godt datagrunnlag. Takk til alle dere som på denne måten har
bidratt til at vi får ny kunnskap om Grimstad!

Åge Løsnesløkken
Kommunalsjef for samfunn og miljø
(sign)
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Innbyggerundersøkelse 2011 – GRIMSTAD KOMMUNE

På hvilket område har kommunen LYKTES
de siste to årene?
Bedre styring på økonomien
Tilpasset admin. til dagens behov
FRILUFTSOMRÅDER
Honnør til parkvesenet. Mye fine blomsterbed/parker ol.
UiA - fått Grimstad kjent i landet også på skolesiden.
De kommunalt ansatte gjør så godt de kan ut i fra midlene som de får tildelt.
Sånn midt på treet
Utbygging
Gjør en innsats for å få kommunen på riktig vei når det gjelder økonomi.
På vei til å opparbeide tillit hos befolkningen, men har en lang vei å gå på området!
Stoppe bygging som ikke er lovlig
De har gjort en stor snuoperasjon angående økonomien til kommunen. DET ER BRA!
SKAPE URO BLANT ANSATE I SKOLER OG HELSETJENESTER PGA. NEDSKJÆRINGER
Det er ikke mye. Litt bedring på kommuneøkonomien. "minustrollet på budsjettet dukker ikke opp
så ofte".
Det vet jeg ikke.
VELG NETT GRIMSTAD VEST
GJESTE HAVNA
DETTE VET JEG IKKE, BEDRE VEIER OSV. OG EN LITT BEDRE BUSSORDNING, MEN BARE LITT.
BEDRE ØKONOMI, MER POSITIVITET ENN FØR
Kommunen ser ut til å lykkes med sin egen økonomi.
Universitetet er bra!
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Restaurering av skolene (grunn)
- Få en mer kompetent ledelse på rådhuset.
- Bedre samarbeid mellom politikere og adm.
- Større fokus på åpenhet i kommunen
- Virker mer "ryddig" på mange områder. Det har vært mye å få på "plass" før kommunen kan "gå
videre".
- Kjøre opp spor i lysløpa når snøen er der.
1. Næringsutvikling generelt og campus spesielt virker å ha utviklet seg meget bra
2. Byggesaksbehandling på politisk nivå som virker/gir inntrykk av at alle innbyggere har fått en
individuell og saklig behandling. Honnør til politikerne våre der.
Bra kulturtilbud, nytt universitet, sykkelveier, småindustri, stadion, eldreomsorg.
"Sykkelby" og midtskille på E18
Lyktes med å skape positivitet omkring verdier som er bra for miljøet (sykkelbyen)
Økonomien på bedringens vei. Mer stabilitet i ledelsen og færre sjokk gir håp for fremtiden.
Kommunen har lyktes med å ta NOEN beslutninger om utbygging av skoler.
Å snu økonomien til en positiv trend.
Universitetsbygging (Campus)
Det virker som de klarer å rydde opp i kommuneøkonomien. Er fornøyd med kommunestyret slik jeg
prøver å følge med i avisen. Har arbeidssted i Arendal så det blir ikke så lett å følge med.
Svært fornøyd.
UiA-Flott at dette ligger i Grimstad.
# Jeg kan ikke skrive kommentar, fordi at jeg er ny innbygger i kommunen. (01 månde).
Muligheter til å ta høyere utdannelse; universitet.
Nye bygninger rundt Grimstad
Bygging av kunstgressbane.
Stort engasjement fra "mannen i gata".
RYDDE OPP I ØKONOMIEN
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Tatt tak i kommuneøkonomien.
Mer åpenhet.
Turistkontoret, båthavna, Kultur- og miljødagene.
NÆRINGSETABLERING I EGNEDE OMRÅDER
UNIVERSITET OG NYE GRUNNSKOLER
ØKONOMI OG ÅPNHET
Generelt sett driver kommunen svært godt og holder oppe mange velferdsgoder som folk flest tar
for gitt. Nye boligfelt i skog og hei er faktisk blitt en suksess, Myråsen m fl.
TATT TAK I SVAK ØKONOMI- GRUNNET TIDLIGERE LEDERE
Å ikke bygge terrasseleiligheter i Speiderveien
Politikerne synes å ha akseptert et større ønske fra befolkning om vente på tenke når det gjelde
utbygging. Det er mange veldig fornøyde med.
Med økonomien
Universitet, tilgang på rent og godt vann, Berge Gård og Feviktun. Ny asfalt på Sømslettene. Hurra!!
Vi er svært glad med renovasjonsplassen på Østerhus. Der er det virkelig blitt romslig greit og
praktisk. Og riktig god service er det også.
Infrastruktur
Næringsutvikling, universitet kjempebra
Toalettanlegg på Groos.
Sykkelstier
Helse og omsorg
Tilrettelagt for utbygging av Universitetet i Agder, avd. Grimstad
Samarbeid med private ressurser for å få ting til.
Oversikt og orden mht økonomien.
Tydeligere og mer profesjonell ledelse (Toppledelse)
For øvrig (flere år): Ypperlig, vennlig service ved oppmålingsavdelingen.
Forbedret økonomien
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- At komm. avverget bygging av nyttstort-dyrt bibliotek
- Sauer og gjeiter på holmene for å holde vegetasjonen nede
- Godt at kommunen krever riving og tilbakeføring av areal som ble bygd på i kirkeheia
- Jeg/ vi er takknemlige for svømmehall tilbudet
- Parkvesenet gjør god jobb - byen holdes fin
Full barnehagedekning
Styrket akademisk miljø, tidligere satsings områder, utbygging av boligområder, næringsliv, styrket
barnehagetilbud
Bedret økonomien i kommunen ved ulike innstramminger.
Fått bedre styring på økonomien og vilje til å planlegge etter behov
Bygd skole og holder på å bygge nytt sykehjem. Viktig at lovpålagte oppgaver blir prioritert først.
Har blitt bedre på åpenhet, bedre kontroll på økonomi.
Vi er kanskje ikke så gode til å legge merke til det gode som blir gjort. Er fint dere har fått beholde
Dømmesmoen.
Grimstad som sykkelby.
Grimstad som studentby.
UiA Grimstad. Trekker ungdom og motiverer til utdanning.
Bygge ny E18.
Flere bra festivaler.
Hyggelig bybilde.
Fått orden på økonomien og organisasjonen.
Bedre kontroll på økonomien ...
Orden på økonomien
Gitt inntrykk av at de har ryddet i økonomien, selv om det ikke er endringer å se i driften av
kommunen.
Bedre økonomistyring.
Kultur
FÅTT ORDEN PÅ ØKONOMIEN.
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- Flyktningmottak
- Integrering
- Uia
- Rydde opp i økonomien.
- Tenke fremover mht campus etc. fine skoler etc
- Bra mht. kulturtilbud.
- Bra at kommunen engasjerer seg i tilbud som familiekontor, kulturelle(innvandrer) kvelder etc.
Kommunen har lyktes med å tilrettelegge for næringslivet, og å gjøre Grimstad til et interessant sted
hvor nye bedrifter kan etablere seg.
Etablere gode tilbud for fritidsbåter.
Med UIA
Økonomi-kontroll av ordfører/rådmann
Er litt usikker på det
Bygging av leilighetskomplekser!
Skolesektoren - Grunnskole, ungdomsskole og
UIA!!! 2500 studenter - Enorm betydning
Valgets endring på teknisk utvalg
Profilering av kommunen - særlig vha ordføreren
Bra!
Budsjettkontroll
Nytt vannverk har gitt godt vann
Flott at kommunen kom godt ut på "offentlighet" Her har det skjedd forandringer
- stor opprydningsjobb i kommunens økonomi
- fokus for å bedre økonomien fremover
- kommuneplan utarbeidet, med strategi og handlingsmål
- utbygning av boligområder, handelsområder, næring
- ivaretakelse av naturområder - skjærgård, skog og hei
- tilrettelegging sykling og vandring
- ordfører, rådmann og deres kolleger virker ryddige og fokuserte, samt imøtekommende
Kommunen skårer mye på fin skjærgård, strender
og lysløyper
Campus/UIA
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Ser ut til at økonomien er kommet under kontroll. Bra! Stoppet bibliotekutbyggingen. Bra! Legge til
rette for næringsutvikling. Bra! Legge til rette for folkefester i feriebyen. Bra! Julegater. Bra!
Balansere mellom Arendal og Kristiansand og ta de viktige posisjonene. Bra
Bedret økonomi. Oppstart av Helsekilden.
Utsatt utbygging av Ibsen/Hamsun/bibliotek-dette MÅ vente.
Barnehagedekning
Boligutvikling av boligfelt.
Universitetet
Langemyr skole består.
Biblioteket er ikke realisert med nytt bygg; det er bra.
De har lykkes svært godt i prosessen med å få oss vekk fra Robekk-lista. Jeg har hatt et inntrykk av at
partiene har stått mer samlet enn tidligere, og at de har prioritert de mest prekære sakene.
Kultur
Kan ikke komme på noe. Økt lønninger til sine egne kanskje
Beholde Frivoll skole
Bedre styring på økonomien
Skjærgårdstjenesten gjør en veldig god jobb
Kommunen har klart å rette opp økonomien igjen
Økonomien på rett vei.
Den er kanskje på rett vei nå
Ivaretatt innbyggerne ift stans av planer om bygging i Skjeviga.
Fantastisk eldre/pleieomsorg
Bedre kildesortering, men det burde vært tømt oftere.
Strengere på grunnskolene.
Enkelte veier er blitt bedre.
Tenker helhetlig rundt saker.
De folkevalgte har tatt styring i viktige prinsippsaker. Store fremskritt mot en mer ryddig og habil
saksbehandling.
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Utbedring gang og sykkelsti.
Sykkelby - helt topp på landsbasis.
UiA - betyr mye for Grimstad
1. Bike festival is really GOOD!
2. Ibsen and Hamsun days are very good
Det virker som kommunen har lykkes med å rydde opp etter en økonomisk krise. Nødvendige grep
med å skifte ut ledelse er gjort og ser ut til å virke positivt
Styrket univeritetsmiljøet og næringslivet
Godt samhold i kommunen. Flott å få et asylmottak i byen, hyggelig med litt mangfold her +
julegaten hvert år er veldig hyggelig.
Veldig fornøyd med hele kommunen
Skole, Kultur og barnehage
Fått orden på økonomien! Utrolig bra. Ros til Ordfører og hans folk, inkl Rådmannen
De har lyktes med friområdet
Godt drikkevann
Vet ikke, siden jeg pendler til og fra Kr.sand
Fått økonomien på bedre vei.
Miljøsatsing (jobb videre med det)
Barnehagedekning
Universitetet i Agder
Fått orden på økonomien. Ryddet i rot av adm.karakter.
Det går i riktig retning
Jeg er stolt av å bo i en kommune som Grimstad. Det byen har lyktes mest med de to siste årene
synes jeg er fritidsaktiviteter til ungdom, spesielt rusfrie tiltak
Fått økonomien på fote igjen
Åpenhet, Kulturlivet og Sport
Veldig bra med Universitetet
Holde ein hyggeleg tone med innbyggerne.
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Flinke til å skape hyggelige tiltak som styrker fellesskapet.
Fronte byen som en sykkelby.
Større åpenhet.
Det nye universitetet.
Bedre og mer oversiktlig økonomi.
Positiv skoleutvikling.
Kommer ikke på noe.
Ut av Robek-lista.
Overtagelse av Dømmesmoen.
Ganske bra.
Syntes de har ryddet i en del ting.
Utbygging/tilrettelegging for syklister med unntak Grooseveien!
Utbygging av båtplasser.
Eldreboliger og sykehjem.
Barnehage og næringsutvikling.
Utbygging/Campus/Universitet
Snart ut av Robek:-)
Få bedre kontroll med systemer på rådhuset.
Bedret den økonomiske situasjonen
Økonomi?
Vet ikke helt, men flott at Grimstad har blitt universitetsby med alt som følger med.
Har fått kontroll på økonomien
Enighet om UiA bygging.
FriskLivssentralen på Berge Gård (Veldig bra)
Løsing av konflikter i forbindelse med eiendom/byggesaker.
God service fra kommunen.
Mye er bra!!
Den har lykkes med å være en vekst kommune. Nytt universitet, og prøver på et godt omdømme.
Omorganiseringen på rådhuset. Gjennomgangen av økonomien.
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Utvikling av skole og arbeidsplasser
Godt tilrettelagt for eldre mennesker.
Godt brøytet i sentrum og landevei når det er snø.
Åpenhet i beslutningsorganer
Fått orden på økonomien
Renhold og vedlikehold av blomsterbed ol
Brøyting
Fått flere studenter til byen
Flyttet Grimstad ungdomsskole til Jappa
Senket trafikken, og gjort det tryggere for myke trafikkanter på Grooseveien.
Utbyggingen av Landvik skole.
God barnehagedekning! Har selv erfaring fra private barnehager, hvilket er MEGET bra!!!! Hurra!
Har opplevd fantastiske, omsorgsfulle lærere på to av grimstad skolene!!! Flott!!! Fint med
kulturdager!!!
Jordbruksmark har bibehållits. Nytt universitet har tillkommit. Representant i Tour de France samt
populär TV show. Bättre väg till Kristiansand.
Å rydde opp i økonomien
Ny skole på Fevik.
Sykkelstier
Ser ut til at vår nye rådmann får oss ut av robek-lista og greier å sakte men sikkert få rydda opp i
forhold i kommunen som ikke har vært bra. Dette vil over litt tid også styrke tilliten til kommunens
øverste ledersjikt. Noe som sårt trengs! (enhetsledersjiktet under tror jeg nemlig har større tillit hos
innbyggerne)
Ordfører og rådmann ser ut til å samarbeide godt for å få en skakkjørt kommune på rett spor.
Kommunen er på gang med å rydde opp i gammel moro, både økonomisk og kameraderi-kulturen.
Bra tak i rådmannen!
Kultur
Fått ny rådmann
Sia / Uia. Miljø vennlig oppvarming og mange arbeidsplasser.
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Utbyggingen av stadion på Fevik.
Universitet og utdanning for ungdom
Godt barnehagetilbud og god tilgang på plass mange steder i kommunen, mye bra i
omsorgstjenestene, bra med boligutbygging for de som har råd til å kjøpe enebolig eller leiligheter i
høyere prisklasse
God renovasjonsordning og kildesortering
Supert drikkevann
Kommunen har lyktes med større åpenhet.
Det har vært vilje til å rydde opp i problemer og mangler i kommunen.
Økonomistyringen har vært inne i en positiv utvikling.
Større åpenhet, Bedre orden på økonomien og ny rådmann.
Sykkelstier, bevaring av et levende sentrum, engasjement fra kommunen ved festivaler og andre
tilstelninger for innbyggerne.
Kommunen har lyktes med å få en kjempefin høyskole til byen. Opprusting av Levermyr stadion
(Kjempebra) Økonomien er på rett vei.
Å skape større åpenhet, og folk har mer tillit til kommunens ansatte og folkevalgte. Bl.a. å redde
skakkjørt økonomi. Vise at man forsøker å gjøre det beste for innbyggerne.
Rydder (holder på) opp i økonomi, bra Team-Antonsen!
Ordførerens åpne kontor i Sorenskrivergården.
Fått skikk på kommuneøkonomien.
God grunnskole med flinke lærere.
Ryddet opp i økonomien
Rydde økonomistyringen på en troverdig måte.
Fått orden på økonomien sin!
Det er blitt god barnehagedekning. Det er også lettere å få behandlet byggesøknader.
Vet ikke
Det virker som at kommunen har fått bedre kontroll med økonomien de siste 2 årene.
Kommer ikke på noen.
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Hans Antonsen har etablert seg som en markant og dyktig frontfigur for kommunen
Har inntrykk av at økonomien begynner å komme i orden
Fått et fint bygg på Fagskolen for kulturskolen. Bra skaterampe ved Dahlske.
Gode forhold for næringsliv.. Grimstad er en bedre by med gode tilbud og godt utvalg at butikker
osv. Bevare Grimstad sørlandssjarm. Gode barnehagemuligheter. Bra tilbud til gravide og nybakte
foreldre med helsestasjon. Bra leger. God brøyting.
Kommunen har lyktes i å gi et inntrykk av at tidligere mulige brudd på likebehandlingsprinsippet er
ryddet av veien.
Universitet
Den verste bua i havneområdet er revet.
Forbedringer på veinettet.
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På hvilket område har kommunen IKKE
lyktes de siste to årene?
Se verdien av å verne havnefronten mot nedbygging/forsterke eksponeringen av
sørlandsinntrykket/-karakteren
ØKONOMI
Reguleringsplanen for sentrum/havna. De går for sakte fremover.
Parkeringsplass i bynære områder.
Utvidelse av bysonen.
Kollektivtilbudet er for dårlig. Spesielt til/fra byen - Øygårsdalen og Vesterled.
Vet ikke
Forbedring av veier SYKKELSTIER. Det er livsfarlig å sykle / gå på Reddalsveien til "den Vestlanske
hovedvei". Veien har for stor trafikk og for smal. Her er det 80 km. På Morholdtveien som har gul
midtstripe og egen sykkelvei er det 60 km.
Forstå det den som kan.
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Fastlegeordningen; dårlig beskyttelse mht taushetsplikt i venterommene.
For lite ansatte/midler til helse/sosial/barneverntjenester. De har ikke nok ressurser til å gjøre en
god nok jobb!
Boligutbygging-for lang saksbehandling-duftfrie soner (for de av oss som lider av MCS (party
meallergi)
Stadig prat om ned bemanning i omsorgssektoren-skaper utrygghet for pasienter og arbeidstakere.
Eldre omsorg og skole
Sats mer på unge og eldre.
Skoletilbudet, spes.ped timer bør følges bedre opp. De som har krav på dette bør få det og i den
settingen som er best for hver enkelt individ.
Saml alle service tilbud på en plass i kommunen så slipper folk å løpe rundt.
Rusomsorg vanskelig og få plasser. Får ikke hjelp når det er nødv.
Veldig lang ventetid. Her MÅ det gjøres noe.
De ansatte på dette omr. gjør en kjempejobb.
VÆR SÅ SNILL OG GJØRE NOE.
Sykkelveien til Holvika er for smal. Vanskelig å sykle der. Svømmehallen er for dårlig. Se Frolandia,
helt supert. Trenger IKKE badeland. Bolig tomter. Har forsøkt i 1. år uten å lkkes med å få tak i tomt.
Ikke fortet de gamle boligområdene.
IDRETTSTØTTE GRIMSTAD ØST.
Når det gjelder mobbing på skolen, så er lærerne elendige, de er flinke til å ignorere at det skjer. Det
er det jeg vil si, Holviga skole har elendig øye for mobbing.
FIBEROPTISK KABEL TIL ALLE
Synes det er alt for få sykehjemsplasser.
Nytt bibliotek
Økonomisk dårlig styring
Teknisk etat arbeider for seint og tilfeldig.
eldreomsorgen
Min mening er at politikerne og administrasjonen har hatt et for stort fokus på å få kommunen ut av
robek listen. Her burde man brukt lengre tid for å unngå så mange kutt i tjenestetilbudet.
- Få bibliotek. Det er en kommune i vekst. Det er viktig at alle tilbud/ behov er i kommunen så
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innbyggerne bruker det som er her.
- Utbygging der folk ønsker. (eks. private tomter).
- Nye "Holvikaveien"
1. De kommunale veiene er dårlige og prosjektet med mye svinger og trange veier i boligfelt
oppleves som å øke trafikkfaren. Oversikten blir dårligere og trafikkbilde rotete. Myråsen et
eksempel. Fra arbeid med "elgfaren" ser man at det er økt sikt som gir bedre trafikksikkerhet.
2. Sentrumsutviklingen generelt og mot sjøen spesielt.
Bevare gamle bygninger, for store utbygninger i sentrum, (kirkebakken) (skoletomta)
Vedlikehold av kommunale veger og fartsbegrensninger på disse.
Ingen spesiell formening her, men bedre parkeringsmuligheter i sentrum er ønskelig.
a)Byggeaktiviteten preget av rot og tilfeldigheter og i utakt med folkemeningen. En arkitektonisk
helhetsplan for bevaring og utvikling av sørlandsbyen mangler. B)Dårlig strøing på glatte vinterveier.
Kommunen har ikke lyktes med å gjennomføre de beslutninger som er tatt i forhold til utbygging av
skoler. Avgjørelsene tar for lang tid og går ut over mange små og store innbyggere. Dette er
respektløst da skolene det gjelder er i MEGET DÅRLIG stand helsemessig. Viktigere å satse på Barn
og unge og mellommenskelige forhold- mye viktigere enn flotte veier.
Langsiktighet innenfor forebygging. Det må da være billigere å forebygge enn å reparere.
DET MÅ VÆRE eldreomsorgen... færre hender til å hjelpe, flere slitne pleiere, mange som trenger
hjelp, sykemeldinger, vikarer - (de er ikke billinge) hvor skal dette ende....
Bygge og vedlikeholde skolebygg (beslutningsvegring!)
Brøyting/strøing.
Sikker skolevei.
Teknisk utvalg bør kvalitetssikre sine beslutninger/medlemmer.
1. DET SER UT TIL AT DE MED PENGER OG MAKT FÅR SINE SAKER GJENNOM, FEKS VED UTBYGGING I
STRANDSONEN. 2. FREMDELES INGEN AVKLARING AV BIBLIOTEKSAKEN 3. ALTFOR LITE SATSING PÅ
SKOLEN, FOR FÅ LÆRERE. 4. NY SKOLE PÅ VIK/FJÆRE BARNETRINN ER EN HASTESAK!
Jeg synes når det gjelder vedlikehold av veier går det seint. F.e. asfaltering av gang/sykkelstier osv.
Er veldig missfornøyd med at bussruter ikke kan tilpasses arbeidstidene på sykehuset.
De/vi prøver så godt som mulig
Kommunen har i byggesaker gitt dispensasjoner i strid med norsk lovgivning - særlig når
byggherrene er pengesterke og innflytelsesrike.
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Miljøgate Grooseveien-katastrofe!! Kjempetabbe!!
Tomter mangler. Vanskelig for næringsvirksomheter som opplever lang behandlingstid og tungvinte
rutiner og regler.
For slepphendt med dispensasjoner - byggesaker.
Og hold gater og fortau ryddige for snø og is på vinterenn og rene på sommeren spesielt på FEVIK.
Dårlig tilbud for syklistene.
Dop bruket som de unge bruker, syntes jeg har blitt verre.
Vet ikke så mye på det generelle planet. Har bodd her kort tid.
En henvendelse til kommunen ang. byggefelt/vei mm der vi bor. Syntes vi skulle fått et svar på
henvendelsen.
Eldrepolitikken dårlig.
Skole. Hjelp til elever som trenger ekstraundervisning er dårlig. Pga spare inn penger. Det er råttent
overfor de som skal styre landet en gang.
Veikvalitet, brøyting av sykkelstier, havneplanen, p-hus i fjell, bibliotek, behandlingstid i teknisk
etat/bygningsetaten, økonomi, tomteutvikling
Bussforbindelse blir bare dårligere og dårligere i enkelte sentrale områder i kommunen.
ANSETTE FORSVARLIG MANGE PERSONER I SKOLEN SAMT HELSE OG OMSORG
TROR AT DRILLING TIL NASJONALE PRØVER GODT NÆRINGSMILJØ
Boligområder, næring, de estetiske dimensjonene i sentrum og nær sjøen - tragisk at slike store
bygg kommer opp i sørlandsidyllen.
Forebyggende tiltak for ungdom.
BEGRENSE UTEVITISK BLOKK/BOLIGUTBYGGING I GAMLE SENTRUM OG VELETABLERTE
BOLIGOMRÅDER
REGULERING AV FLERE STØRRE BOLIGFELT
BIBLIOTEK
HAVNEPLAN
Verdig aldersom - der de eldre i større grad får bestemme hvor og hvordan de skal bo og være.
Ordførerens løfte 17. mai 2008 om å utbedre Landvik Aldershjem ble et gedigent løftebrudd. Å
verne dyrket mark har blitt nedprioritert, for eksempel Bergemoen.
IKKE VIST AT REGLER GJELDER FOR ALLE- FOR MANGE DISPENSASJONER I BYGGESAKER, DESSVERRE!
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Ved å bygge ny groose i nåværende form. Det er kun for gående. Den er ok for syklende og for biler
er den elendig. Alle rabatter burde i så fall stått på en side hele veien ikke slalåmkjøring. Mangler
også bussforbindelse
Stadig større trykk på spesialisering gir flere vel utdannende fag idioter i systemet. Bukere klare ikke
å få dekkende svar på sammensatt spørsmål. Ingen for ansvar for et svar er korrekt og eller
fullstendig
Med tilbud til ungdommen
Vedlikehold av skoler. Ny Fevikskole (?) utsatt!!
Vi venter på ett nytt bibliotek
Strandplanloven (for mage dispensasjoner)
Ang. hjemmehjelp kommer det for mange forskjellige personer, lite kontinuitet. Gjelder også
hjemmesykepleie
Det er ALT for lang tid å vente på behandling av søknader og andre papirer. For eksempel startlån og
byggesøknader.
Lovet et bibliotek på brygga som enda ikke har blitt noe av. "Det gamle passer inn i den engelske
serien fra Aidensfield".
Tullete å bruke så mye penger på Grimstad som sykkelby.
Nytt bibilotek
Fevik skole, Bibliotek, Dømmesmoen som vil bli et sablig utgiftspost i fremtiden. Saker som blir
sendt fram og tilbake i alt for mange år uten avsetting. Er politikerne redd for å bli upopulære?
Nytt bibliotek
Det må bygges flere husbankfinansierte hus/eneboliger, rekkehus og leiligheter på ett plan, som er
ca 100 m2 eller mindre. Siden det blir flere aleneforeldre og eldre i kommunen.
Skolene må pusses opp og vedlikeholdes og skolegårdene må bli mer interessante for barna.
Nedleggelse av Landvik aldershjem var en stor skuffelse for mange. Økonomisk gevinst burde
synliggjøres.
Mangelfull styring med ansettelser i kommuneadministrasjonen.
Avgjørelse mht bibliotek.
Allsidig aktivitetstilbud til ungdom.
Tilrettelegging av botilbud (øk. overkommelig) til ungdom.
Arbeid/aktivitet for utsatte ungdommer.
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I vedlikehold. Nevnes må Storgaten 46B - 48 - 50. Likeledes Berge gårds hovedgård.
- vi savner at kommunen følger opp sitt byggevedtakk, avslag på søknad om å bygge helt inn til gang
og sykkelvei. Huset/bygget ble likevel satt opp der eieren hadde tenkt, og det ser ut som det blir
stående, for kommunen gjør ingen ting, det jeg kan se.
- åpningstidene ble innskrenket i svømmehallen i fjor.
Økonomien
Det finnes ingen utvikling i Grimstad by og havn.
Veldig dårlig med butikker og spiseplasser. Torskeholmen er bare tragisk
Utbygging av Landvik skole.
Syntes den er alt for liten med tanke på de store nye byggefeltene.
Utbygging av kulturtilbud, bibliotek, musikk,
Håndtering av lovverk i forhold til boplikt i områder der det skal være boplikt
Ikke i verksatt tidligere avgjort planer ang. sjønære områder, for en helhets vurdering av byens
ansikt mot sjøen. (se Arendal, Lillesand). NB: med med koprativ innsats
vedlike av bygninger
arbeid for svake grupper
Forebygge tilrettelegging for ungdom som faller utenfor skole og samfunn.
Rusproblematikken i kommunen.
Bostedsløse. Ingen døgntelefon.
For mange å forholde seg til når ett problem oppstår, da har du ingen kontaktperson, men kanskje 4
telefoner for å finne ut av en ting.
Dere MÅ ikke gi tillatelse til nye byggefelt uten å lage trygge veier med gang/sykkelvei FØRST, slik
som det ble gjort ved Haugenes 1 - 2 - 3. At det ikke har hendt noe alvorlig der er et under.
Renhold i sentrum, vedlikehold i parker og bed trenger flere båtplasser nær sentrum
Å satse på helse og eldreomsorg
Ødelagt Grooseveien både for biler og syklister. Det frister nå ikke å bo i det området.
Håndteringen av broen ved Uglands vei. Bygg et eget sykkelfelt der og ikke ødelegg bilveien.
Kommunens kulturtilbud er knyttet til frivillige organisasjoner. Få fritids tilbud til studenter i
kommunen. Eks. nedleggelse go-cart, filmklubb.
Sykehjemtjenesten for alvorlig syke er fremdeles veldig dårlig. (Terminalfase) Mye vold på byen

21

Innbyggerundersøkelsen 2011
uten at politiet rydder opp.
Mange "stygge" bygg har blitt bygget. Veldig dyre leiligheter.
Dårligere kollektivtilbud.
TAR IKKE VAR PÅ "GAMLE" GRIMSTAD. DET ER GRENSER PÅ HVOR STOR FORTETTING VI SKAL HA !
MÅ BEVARE "SØRLANDSPREGET. TURISTER KOMMER PGA BYEN HAR SJARM MED GAMLE HUS.
POLITIKKERENE MÅ SLUTTE Å SKULLE HA "MONUMENETER" OVER SEG SELV. LA OSS BEHOLDE
SØRLANDS HUSENE I GAMLE SENTRUM (BIODDEN, LEVERMYR,VARDEN, RUFFEN,VESTREGATE) SÅ
BYEN FORTSATT KAN VÆRE SJARMERENDE FOR INNBYGGERE OG TURISTER
Utvikling av Grimstad sentrum ....
Plassering og bygging av nytt bibliotek
Skaffe båtplasser og miljø for båter i 50’ størrelsen.
Brøyting og strøing av fortau om vinteren er altfor dårleg.
Kommunen greier ikke å være i dialog med innbyggerne om viktige saker som berører alle før etter
at det meste i sakene er fastlagt. De ansattes evne til å være i dialog med dem vedtakene gjelder er
for dårlig. Saksbehandlingen på teknisk etat er et hinder for utviklingen av kommunen.
Rus/psykiatri
KOMMUNEN HAR SKREMT BORT BOBILTURISTER. ANDRE BYER GJØR DET MOTSATTE, DA DE HAR
SKJØNT AT DETTE ER RASKT VOKSENDE TURISME.
Nytt bibliotek.
-Ivareta gamle boområder i stedet for å "selge seg" til utbyggere.
-"Lande" i biblioteksaken.
Styring av økonomien.
- Dårlig på å sette fokus på miljø & bærekraftig utvikling.
Nav får mange klager.
- Alt for lite midler til sykehjem,hjemmesykkepleie,tilbud til de svakeste slik som stoffmisbrukere,
syke og eldre.
- Mangler sykkelvei en del steder + dårlig kollektivtilbud gjør at bil er fortsatt eneste valg. (avhengig
av hvor man bor i kommunen)
Grimstad kommune har mye å gå på når det gjelder byplanlegging. En av grunnene til at jeg kommer
til å flytte tilbake til Grimstad, og at jeg trives godt i Grimstad, er byens flotte beliggenhet.
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Som flere av byene langs sørlandskysten har også Grimstad en kjerne av hvite trehus. Dette er noe
som gjør byen til et trivelig sted å være, et sted man vil beskrive som en sørlandsidyll.
Opp igjennom Grimstads historie har det blitt gjort flere arkitektoniske tabber. Jeg kan nevne noen,
f.eks. Oddensenteret med lagerbygningene på Odden, Rutebilstasjonen, og Torskeholmen. Disse
områdene/byggene ligger i selve "smørøyet" av Grimstad sentrum, og ødelegger inntrykket av
Grimstad som "Sørlandets perle". Sett fra innseilingen til Grimstad blir også inntrykket av byen
sterkt forringet, grunnet disse områdene.
Det er sikkert ikke mulig å fjerne Oddensenteret fra området. De andre bygningene jeg nevnte skal
kanskje rives etter hvert. Når man da skal gi tillatelser til nybygg i disse områdene, burde det legges
føringer for hva man kan bygge der. Det burde finnes en helhetlig plan for hvordan man vil at
Grimstad sentrum, og da spesielt området fra Gundersholmen til Biodden, skal se ut.
Ikke begå nye tabber, ikke la Scott Nilsen bygge et "Glasshotell" på Torskeholmen. Rett heller opp
igjen det som er gjort galt siste halvdel av 1900-tallet. Tillat oppføring av bygninger med en stil som
harmonerer med den vi ønsker å ha i Grimstad. Dersom det skal bygges et såkalt AMB-bygg, ikke
bygg det ved rutebilstasjonen. (I hvert fall ikke med en nymoderne glassfasade) Opparbeid heller
dette området til et grøntområde. Hvorfor ikke lage Grimstads første ordentlige park? Et område for
rekreasjon og trivsel for alle i byen.
Grimstad sentrum er nå et asfaltrike, tilpasset biler. Gjør heller mer for fotgjengere og syklister.
Enorme områder som nå er parkeringsplasser, kunne heller vært brukt til grøntområder, eller til
utbygging av bygninger som passer i området.
Dårlig infrastruktur i utbyggingsområder. Tillatt utbygging i områder med altfor dårlige skoleveier og
adkomster. Det er planlagt nye skoler og utvidelser uten at det er god nok infrastruktur og arealer
rundt skolene.
Feil å bygge 1-10-skolen på skoletomten Fevik (for lite uteplass)
Mangler tomter
Lang ventetid på søknader
Useriøse folkevalgte
Dårligere tilbud for de gamle på Frivoldtun, Berge Gård, Feviktun - pga
stadige nedskjæringer på bemanningen. Slitsomt å jobbe på disse stedene. Kommunens ansvarlige
mangler innsikt i denne situasjonen
Skole, E-18 - 4 felt gjennom kommunen
Industri - og boligtomter
Dårlig tilbud (stadig) for eldre / sykehjemspasienter.
Stadige kutt i skolesektor
Stadige kutt som sliter på bemanning
Bygge trygge og gode sykkelveier (som ikke må krysses av busser)
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Holde byen rein 7 dager i uken. Søppelet flyter
Vedlikeholde gamle hus i sentrum
Få mer aktivitet i øvre sentrum (Selv politikerne har ikke stand der)
Oppgradere torget
Få vekk bilene rundt juletreet
Skape aktivitetstilbud / severdigheter / turistmål!
Kan ikke bare ha Ibsen/Hamsun
Nå kommer i hvert fall "Bilmuseum" Positivt!
Det fremstår for meg som at sterke foroverlente utbyggere og næringsdrivende har hatt forrang
fremfor den menige mann. Særlig hva gjelder utbygging og fortetting i sentrum og sentrumsnære
områder
Kulturoppgavene - spesielt biblioteksaken
- skoler; byggverk, vedlikehold og materiell
- sykehjems- og pleietjenesten
- deltidsansatte /heltidsstillinger
Alt for lite penger til skole
Parkering i fjell, som ble utsatt
Havneplan ikke vedtatt
Biblioteksaken tar for lang tid
Båtplasser, utbygging og drift er under enhver kritikk. Hyggelige mennesker som driver dette, men
det skjer jo ikke en ting? Parkeringsplasser (frie) for dem som jobber i byen og for dem som ønsker
reise kollektivt, kom igjen da! Bussholdeplassen på Betania er en tragedie! Groseveien, det finnes
ikke ord for hvor galt det kan gå når hastevedtak fattes, den veistrekningen er en daglig "nesten
ulykke", se til å få rettet opp i den blemma. Det er mye farligere å sykle i sykkelfeltet enn på fortauet
eller i veibanen. Ingen kan ønske å bli husket for å ha stått bak et slikt prosjekt.
Innføring av eiendomsskatt.
Parkering i sentrum.
Øke pedagogtetthet, skole/barnehage
Byutvikling/rutebilen
Svært lite skjer med tilbud til ungdom. Frivillige kristelige organisasjoner er/har gjort en kjempe flott
jobb-får de støtte?
Rette den økonomiske situasjonen.
Folkeavstemning om tanker for Hamsun/Ibsen/bibliotek o.l.
Oppgradering av kommunale bygg
Forvaltning av kommunale eiendommer er svært lite tilfredsstillende.
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Svært dårlig kompetanse på teknisk etat.
Kritikkverdig forskjellsbehandling.
Kuttene i lærerressursene til skolene har vært altfor store, særlig i forhold til barn med spesielle
behov.
Kommunen har delvis lykkes i å opprettholde Langemyr skoles eksistens, MEN jeg synes de lever på
et eksistensminimum.
Jeg synes kommunen ikke lykkes i sin ivaretakelse av bygningsmasse.
Leilighetene i Grimstad er for dyre for førstegangsetablerere. Det bygges for dyre komplekser.
Bibliotekbygging venter vi på.
Raskere til å behandle byggesaker/ferdigattester ol.
Hjelp til bolig til personer som sitter i vanskelige situasjoner. f.eks rus, alkohol, fattigdom ol
Hjelp til eldre personer som har behov for omsorg/og el bolig
Beholde Sørlandspreget over byen. Lillesand er et godt eksempel på det. Og vi trenger å utnytte den
fine by-havna vår med koselige restauranter ol, samt få vekk rutebilstasjonen
Dårlig brøyting
Trenger 24 sider flere A4 ark tilsendt
Har ikke hatt økonomi til å utvide tilbudet i omsorg og skole
Miljøgata/sykkelvei i Grooseveien er blitt helt ubrukelig og farlig for oss syklister og bilister
Biblioteket. Det er frustrerende at kommunen ikke har et bedre bibliotek, som er moderne, og som
er et sosialt møtested. Loven krever at kommunen skal tilby innbyggerne et bibliotek. I dag holder
ikke biblioteket i Grimstad mål. Men det er ikke de ansatte på biblioteket sin feil.
Havneområdet, en tragedie. Flott område som MÅ fornyes og bygges ut
Boligpolitikken
Behandlingstid på kommunale lån. Dette er ille, veldig mye misnøye på denne tjenesten.
Å ha kontroll med ulovlig utbygging i kystsonen - (brygger etc).
Det bygges først og får en liten bot og bygget får stå.
Økonomimessig.
Mer reklame for arrangementer i byen. Arrangementer i byen er fremdeles lite synlige.
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Trege politikere. Forskjellsbehandler "rik" og fattig. "Rike" gjør nærmest hva de vil, virker det som.
I skolen; elever får ikke den undervisningen/hjelpen de har krav på.
Veistandard utenfor sentrum
Jeg syntes det har vært veldig mye rot rundt saken om ny 1-10 skole på Fevik.
Bygg ny 1-10 skole som er i tråd med dagens pedagogikk!
Jordvern - vi må ta vår del av ansvaret for grunnlaget for framtidas matproduksjon. Se hva som skjer
ellers i verden.
Vedlikehold av institusjoner.
Vaktmestertjeneste? Hvor er de?
Noen må ta ansvar for at ting blir gjort.
Nav (still krav og ansvar til brukerne, slik at folk kommer i arbeid og ikke blir værende på trygd)
Kollektivtrafikken - må bli billigere for at det skal være et reelt alternativ.
1. Closed down of the bowling place.
2. Closed down of the go-cart place.
Tilgjengelighet til kommunens saksbehandlere har ikke blitt bedre
Bedre skole
Ruspolitikken har ikke lykkes. Noen går år etter år hwer uten bo-evne, mistet familie og seg selv.
Kommunen er uten tilbud, en cafe på Vik er alt. Mestringsavne, terapi og selvinnsikt trenger de.
Eldreomsorg
Vet ikke
Dårlig arbeidsmiljø for eldre kommunalt ansatte. Blir ikke verdsatt.
Planlegging av Vestrebukt. Behold den åpne profilen!!
Ikke klart å fjerne eiendomsskatten
Lang behandlingstid på søknader (altfor dyrt)
Oppfatning blant mange at det gis avslag ved første søknad og så godkjent andre gang - for så å
tjene penger til kommunen
Å inkludere Grimstadbeboerne som publikum på kortfilmfestivalen
Avgiftsparkering på torvet.
Eldreomsorg.
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Kutt i helsetilbud, da særlig for eldre - få sykehjemsplasser.
For store kutt i.f.t ungdom, f.eks lite hensiktsmessig å kutte helsesøstertilbud.
For dyr kulturskole for barn. Gjennom så høye priser blir ikke kulturopplevelser for barn et tilbud for
alle barn i kommunen. Dårlig bibliotektilbud, svømmehall
Fra mitt ståsted føler jeg at eldreomsorgen og psykisk hjelpearbeid ikke har innfridd løftene som ble
lovet
Forskjellsbehandling av ulike idretter.
Skole
Skolene fra 1 - 10 må bli bedre
Handelslekkasje Kristiansand - Arendal
Må bli flinkere til å holde turløyper i stand.
Mye fin natur som blir brukt for lite.
Få et bedre nettilbud enn det IKT-Agder kan tilby.
Mer langsiktige vedtak fra politikerne.
?
BIBLIOTEKET
Syntes de som jobber med helse fortjener bedre respekt
Utvikling av tomteområder der den enkelt kan bygge selv.
Løsning i havneområdet.
Grooseveien en skikkelig tabbe!!
Det er fortsatt slik at en må ha et ansikt eller bekjente i kommunen for at en skal bli hørt. Det virker
som det er forskjell på om du er rik eller fattig for å få gjennomslag eller bli hørt.
Når det blir mye nedskjæringer i skolen: at elevene får mindre svømmeopplæring, redusert
leirskoletilbud. Nedskjæring i pleie og omsorg: færre hender, flere oppgaver
Utbedre farlige skoleveier
Buss borte fra Grooseveien. Det er ikke bra... For mye bygging innenfor strandsonen....
"Alle" grønne lunger i byen gror under av ugress.
Tomter, får ikke innbyggere til kommunen.
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Nytt bibliotek
Få orden på havneområdene/sentrun/bibliotek.
Kommunen har gitt for mange dispensasjoner, bla til rasering av byens heier, som er med på å gi
byen sitt særpreg. Samtidig blir sentrum bebygd uten helhetlig og tilpasset arkitektur.
Ikke igangsatt nye Landvik Alderhjem.
Gang og sykkelvei langs Sømsveien.
Oppfølging kultursaker. Utbedre/utbygge kulturhus/bibliotek/tenke helhet i forhold til Grimstad
sentrum.
Beholde næring i øvre sentrum og helt ned til havna.
Misslyktes masse med barn og unge som sliter. Satses for lite på å hjelpe de som trenger hjelp.Et
hederlig unntak er barneverntjenesten som har stilt opp og hjulpet masse.
Det er satset altfor lite på skole. Ressursene er altfor små. Lærere blir utslitte og har dårlig miljø
fordi de er så presset. Det trengs mer penger til økt lærertetthet i skolen! At Fjære skole er så til de
grader nedprioritert er skandaløst. Har barn med astma og allergi som har vært utslitt når de
kommer hjem fra skolen pga inneklima. Dette er utbedret nå, men skolen er gammel og holder ikke
mål med tanke på standard. I tillegg har de iløpet av årene mitt barn har gått der ikke fått
dataundervisning, noe de har krav på i følge kunnskapsløftet. Lærere der er kontaktlærer for opptil
27 elever. Hvordan kan det være mulig når andre skoler opererer med 12 elever i gruppa. Hvordan
oppfølging kan denne læreren gi alle elever som har krav på tilpasset opplæring? Mange trenger
mye oppfølging, noe de umulig kan få. Skolen skal gi tidlig hjelp, det har de ikke mulighet til der en
lærer har ansvar for 27 elever. De svakeste har kanskje en tilrådning gjennom ppt og får hjelp, men
de som er svake og som skal ha hjelp gjennom tilpasset opplæring får ikke den hjelpen de trenger.
Det må gjøres noe med dette.
Jeg synes heller ikke det skulle blitt 1 - 10 skole på Fevik. Jeg synes alle elever fra Fevik og Fjære
skulle gått på samme Ungdomskole.
Kultur og idrett. En skam at ikke kulturhuset og kinoen er eid og driftet lokalt. Ett fellesbygg med
bibliotek og kulturhus hadde vært ett løft for kulturlivet og øvre sentrum.
Turnhallen på fagskolen er full av mugg og sopp. Barnet mitt vil turne men har astma, blir dårlig av å
være der.
Utviklingen av kommunen. Fatte vedtak og gjennomføre disse. Beslutningsvegring
Beboere i Lia ble lovet asfalt over Gammlevei mellom Nilsesvoll og Lunde, beboere venter fremdeles
på asfalten sin... Veien er i veldig dårlig stand, med huller og humper som ødelegger biler til de som
bor der og andres.
Fritidstilbud til barn og unge
Tatt for lite hensyn til estetikk ved utbyggingsprosjekter, ref. "4-3 utvalget"
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De bygger for mye nybygg/leilighetsbygg. Bedre at vi renoverer de vakre hvite gamle byggene vi er
så kjent for
Disco for de under 18 i helgene
Utnytte oss mer av sjøsiden. For eksempel kafe på rutebilen ut mot sjøen.
Flere på vakt hos legevakten
Sentrumsutvikling, boligtilgang i og utenfor sentrum
Bevaring av Landvik aldershjem.
Jeg GRUER meg til å bli gammel!!!! Når man har gjort sin plikt og betalt skatt i alle år og man blir syk
og trenger hjelp, blir man bare en utgift og belastning for det kommunale systemet! Man er ikke
noe verdt, og man blir ikke verdsatt!!! Vanvittig trist!!! ...... Det er barna som er vårt arvesølv, la oss
ta vare på disse og tilrettelegge for de barna som trenger det! De barna som trenger ekstra i f.eks
skolesammenheng er også en utgift og en belastning (det er slik det fungerer) Sett inn alle ressurser
tidlig der det virkelig trengs i slike tilfeller. Dette barnet kan senere bli en ressurs for kommunen
dersom det får den støtte og hjelp som trengs! Det høres kanskje fint ut på papiret at man har
rettigheter, men her er det STOR STOR forskjell mellom teori og praksis!!!! Har man et A4 barn er alt
greit. Når man ikke har det, SLITER man, og må gå de lange, tunge veiene helt alene. Noen faller ut
på veien mot målet, dessverre.
Biblioteket burde ha extra öppettider, ej enbart kontortid. Förstört natur pga tänkt LIDL lager tomt
på Grimstads finaste område (Østerhus).
Å skaffe skikkelige biblioteklokaler
Bibliotek på rutebilstasjonen er en dårlig ide! Hvorfor ikke samordne med biblioteket på UIA?
Skoletilbud og skole MÅ prioriteres
Sykkelstiene blir ikke brukt av sykkelistene. Jeg har måttet stoppe flere ganger fordi det er en syklist
i veien, eller at jeg har måttet kjøre bak syklister i flere minutter. En gjeng syklister vinket meg forbi
en gang. Da holdt det på å bli front mot front kollisjon.
Egentlig fornøyd med fastlegeordningen. Men jeg kommer jo aldri inn til min fastlege. Har ikke
truffet fastlegen min på mange år. Vanvittig! Ser egentlig ikke meningen med denne
fastlegeordningen.
Bør bli mere imøtekommende på div. kontorer på kommunehuset.
Må ikke utbygge tettstedene mer. Må spare grøntarealene. Ikke gjør mere tabber. Se til andre byer
og hør hva de angrer på. Lær av andres tabber! Nå bør det bebygges mer andre steder f.eks oppover
i landet.
Gjøre noe med ressursene til skolene. Ønsker vi en god Grimstadskole må det flere lærerstillinger
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til! Dette vil igjen føre til behov for mer undervisningsareal. Altså få bygget ut skolene slik at de
faktisk greier å ta imot alle de barna som kommer med økt boligbygging i kommunen.
Skole og helse blir ikke høyt nok prioritert. Kommunen må slutte å kjøpe seg store, gamle bygg med
store driftsutgifter.
Fortsatt langt igjen til alt er som det burde. Administrativ kapasitet virker for lav, kanskje pga lite
kontinuitet? Altfor treg saksbehandling av byggesøknader
Skole og eldreomsorg.
Mulighet for førstegangsetablerere å kjøpe hustomt.
Kommunale sentrumsbygninger forfaller.
Likebehandling byggesaker,
Bidra positivt til en utbygging av regulerte områder,
Skaffe tomter til den vanlige mann i gata
Tilrettelegging for funksjonshemmede. Samarbeidet med "Råd for eldre/funksjonhemmede".
- Narkotika (svært mange flere brukere - utrygt i sentrum - butikkansatte lider).
- Barna er redd på skoleveien, da de må gå gjennom det de kaller "narkotikahuset").
- Tungt narkomane er plassert i sentrum!?!
- Tvilsommer ja til diverse utbygginger.
Psykisk helse hos barn og ungdom. Økt satsing på skolene har ikke skjedd
Gang og sykkelstier i utkanten av kommunen.
Sykkelgate som ikke kan brukes av småbarns familier med sykkel henger.
Bedre tilbud innen eldreomsorg. Alle som har behov for sykehjem, omsorgsbolig ol bør få mulighet
uten for lang ventetid
Boligutbygging for å bedre tilbudet til folk som ikke har inntekt til å kjøpe egen bolig,
Ivaretakelse av allmennhetens interesser i strandsonen,
Ha et anstendig offentlig transporttilbud,
Ha en anstendig miljøpolitikk og iverksette tiltak rettet mot klimakrisen
Beskyttelse av drikkevannskilden
Utvikling av bykjernen
Biblioteksaken. Grimstad som universitetsby kan jo ikke være bekjent av standarden på dagen
bibliotek.
At byens beste og mest attraktive tomter langs sjøen blir misbrukt slik som i dag er ei stor skam. Se
til de andre sørlandsbyene hvordan de har gjort havneområdene attraktive for publikum
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Dårlig kollektivtransport lokalt og til Kjevik lufthavn. Treg anlegging av nye båtplasser
Kommunen har ikke lyktes med å komme i gang på Fevik skole (Tragisk)
Her har en rekke politikere ikke gjort hjemmeleksa si. Med ordfører i spissen synes det ut som at
skolen ikke ønskes bygd så lenge det ikke blir 1-7 skole.
Har ikke opplevd maken til trenering av en sak.
De har heller ikke klart å gi Imås et godt opplegg som sikrer at de kan opprettholde og forbedre sine
aktiviteter på Landvik.
Tomteselskapet er vel mer eller mindre dødt.
Innvesteringene i sentrum har gått på bekostning av utkantene, så nå er det på tide at dette dreier.
Vet ikke, men det er sikkert noe å sette fingeren på. For min del virker det greit, med tanke på den
manglende økonomiske handlefriheten kommunen har.
Veier er ikke tilrettelagt for både myke trafikanters sikkerhet og bilisters fremkommelighet, da dette
antakelig er litt for ressurskrevende.
Nytt bibliotek?
Alt for mange dispensasjoner i byggesaker.
Satsing på skole, ungdom, nytt bibliotek,
Det har vært alt for lett å bygge på og utvide hytter og brygger i strandsonen de siste årene.
Boligpolitikken! Vanskelig for småbarnsfamilier/unge og komme inn på boligmarkedet, og svært
vanskelig å få tak i tomter! Det bygges alt for mange leiligheter. Vi vil ha eneboliger/rekkehus nær
sentrum!
Utvikling av kollektivtilbudet som et alternativ til å ha bil. Sammenhengende gang og sykkelveier fra
byggefelt til sentrum mangler. Ta vare på og utvikle gode oppvekstmiljøer for barn i byggefeltene.
Har ikke peiling
Vi venter fortsatt på at utbedring av Fevik skole skal komme i gang...
Med arbeid for rusmisbrukere og psykisk syke.
Barnevernet gjør en UTROLIG dårlig og gammeldags jobb.
Sykehjem og arbeid med de eldre.
Det er tragisk at vi ikke fikk nytt bibliotek
Får ikke lagt ut tomter. Ting går altfor sakte når man skal få godkjent byggesøknader. Bruker for mye
tid på bibliotek saken. Tar for lang tid å få til idrettsannlegg som haller og baner, de frivillige gir opp.
.
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For lang ventetid ved henvisninger til PPT.
Altfor dyrt på kulturskolen!! 1700,- i halvåret for 20 min spilling i uka er nesten 100,- pr gang! pluss
leie av instrument og kjøp av noter.
Liten forutsigbarhet i forhold til gjennomføring av politiske beslutninger.
- Levevilkår og privatliv for eldre
- For få sykepleiere pr pasienter
- For lite tomter
- Rydding av strender og grøntområder
- Forskjellsbehandling i byggesaker
- Det tar for lang tid å bestemme hva som skal skje på rutebilstasjonen
Kommunen har ikke lyktes i å gi meg følelsen av at jeg får mer igjen for å ha blitt avkrevet
eiendomsskatt. Dessuten savner jeg en vei mellom nye E18 og gamle, ved Omre. Der bør
kommunens saksbehandlere skamme seg.
Holvika veien
Havneplanen er ikke i boks. Bibliotek på Odden.
Grimstad kommune har ikke lykkes med å holde valgløftet Jeg trodde Venstre skulle sette i gang
med å bygge nytt bibliotek så fort Antonsen ble ordfører.
- Næringsliv.
- Barn/Ungdom (Trivsel, Mobbing, helse og kriminalitet)
- Skole. (Kvalitet - bygg, lærere og undervisningsmateriell)

Har du noen andre konkrete forslag til
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forbedringer?
Ikke bygge i sjøfronten av byen i linje fra Biodden til Hesneshus før et helhetlig planverk er på plass.
Ikke tillate flekkvis bygging. Husk at resultat til slutt er det vi skal leve med.
FOLKEMAER SAMARBEID
BEDRE KOLLEKTIVTILBUD FOR PENDLERE TIL KRISTIANSAND! (PENDLERBUSS)
Oftere bybusser og til ekspressbussholdeplassen.
Bedre gaterenovasjon.
Asfaltering av også smågater og generelt veivedlikehold.
Skolene oppgraderes og utbedres.
Ungdomstilbudet bedres.
Ombygging av venterom hos fastleger.
Ombygging av servicetorg på rådhuset slik at telefon og personhenvendelser blir adskilt.
Flere båtplasser.
Bygge sammen Odden og byen (rutebilstasjonen) Lage uterestauranter, f.eks. slik som i Skagen.
Dette vil trekke mange turister til byen vår.
Biblioteket vil snart forsvinne. Skoleungdom finner det meste på nettet, og om en generasjon vil
ikke folk låne bøker mer. Vi går inn i en ny tid da datateknologi vil endre dette mønsteret.
Husk at kommunene får stadig større ansvar innen helse og omsorg pga. samhandlingsreformen.
IKKE true sektoren med nedbemanning når vi VET behovet øker!!
Disponere pengene riktig
Drifte de bygg man har i dag
Ikke bygge (Nytt) Nye bygg som det må skjæres ned for, for å kunne drifte disse.
Bedre småveier der trafikken er stor, blitt større med årene. Eks. Eideveien.
Lykke til videre, Kommunen skal være en god plass å bo,"vokse opp i" satser vi her :får vi masse
igjen.
-Det skal være plass til alle.:-)
-Vi er inkluderende!
Tilrettelegg for bobiler. De er der hele året. Båtene kun 3 uker For mye fokus på båtbryggene. Ikke la
utbyggerne bygge flere leiligheter. Vi trenger eneboliger som er rimelige. Legg biblioteket i
kulturhuset og la bussterminalen bli park og torgplass. Gang og sykkelvei fra Øygårdsdalen til
gymnaset. Gang og sykkelvei fra Omre til Homborsund. Mer miljø på bryggene. Det er ikke
nødvendig med parkeringsplass på Nottos brygge. La han bygge kafe der.
Rydd opp i byen! Det er ikke velstelt i byen i forhold til vårt nabofylke i vest. Vi har mye søppel som
flyter i gatene. Se f.eks. Juskestredet. Hvorfor burde ikke huseierne stilles mer krav til? Hele gaten
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mellom der som bommen er i øvre del av Storgaten og ned til lyskrysset burde vært gågate. Da blir
det mulig å skape et miljø der. Få vekk bilene.
GJØRE KOMMUNEN ATTRAKTIV FOR STORE INNVESTORER, TILLRETELEGGE ARBEIDSPLASSER.
VIKTIG AT ALLEREDE ETTABLERTE BEDRIFTER OG DENS LEDERE/VERDSATTE OGSÅ AV KOMMUNEN
(SOM EX:UGLANDS FAMILIE-IGELAND EIERE
Åpne øynene!
STOR BUSS/TAXI TERMINAL MED GOD PARKERING NÆR E18
Inngå samarbeid med Universitetet om felles bibliotek.
Stell pent med syke og gamle i institusjoner
Gi dem skikkelig mat og trygghet. Faste pleiere i stedenfor 50 forskjellige.
- Mye større satsing på fritidstilbud til ungdom.
- Tilrettelegge for at vanskeligstilte grupper kan klare å kjøpe egen bolig.
Boligsosialt arbeid eks. ungdom, enslige forsørgere, innvandrere osv.
- Bedre utrustning på lekeplassene i boligområdene. Kjøpe inn vanlige apparater som sklier, husker,
sandkasser ol. Mye er så nytt og moderne at det rett og slett ikke blir brukt av ungene.
- Tilrettelegge for gang og sykkelstier f.eks. langs Reddalsveien.
- Viktig å påse at "sjefer" og ansatte kan sin jobb. En god leder og ansatte med mennesker må kunne
se "mennesket".
- Burde ikke være lov å godta 1-10 på Fevik. Forstår ikke at det er lov p.g.a. det pedagogiske. Alle
barn trenger så sant det er mulig å få en ny start i forhold til venner/lærere i midten av grunnskolen.
Det burde vært ny barneskole på Fevik og barneskolen på Fjære burde blitt på "nye" ungdomskole.
Bygg en ny ungdomsskole på Hausland så får alle barn en ny sjanse i forhold til det sosiale/lærere,
noe som virker positivt inn på mestring/læring. De som har bestemt dette vet innerst inne at jeg har
rett.
- Ansett en barsel-barnepleier på helsest. i 50% st. som kan forebygge mye, eks. gi mor selvtillit i det
hun er i, observasjon av barnet osv. Billigere med en barselbarnepleier enn jordmor. Det er så tidlig
hjemreise etter fødsel. Bergen er en av byene som har begynt med tettere oppfølging.
- Barnehagene bør bli dyrere, det er et valg (de som må ha det av en eller annen grunn får det
allikevel). Skole og eldreomsorger er noe vi alle skal/må igjennom. Kvaliteten på Skole og
eldreomsorg bør/må bli bedre, både i forhold til det psykiske og fysiske til hvert enkelt menneske.
Det MÅ være økonomi til lærerne, slik at lærerne får brukt sine evner og ressurser. Det har positiv
innvirkning på barna.
At det prioriteres å gjøre havneområde trivelig "anno 2011" med cafe`, butikk, kontor og leiligheter.
- Biblioteket/Ibsen-Hamsunsenteret ved rutebilstasjonen.
- Flere småbåtplasser
- Akvarium/sjøbad/restaurant på Gunnarsholmen.
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Tiltak for bedre sikkerhet for "myke" trafikkanter.
Mener skolene (grunnskolen) har gått nedover etter de nye reformene, mener grunnskolen
fungerte mye bedre før. (Da hadde lærerne tid til elevene, og gjøre den jobben som skal til for at
elevene lærer... Har inntrykk av at mye av tiden til lærerne går med til ulike "papir møller" "ingen
skam å snu"
Mange ønsker lys på KNA-veien i Eide. Fint å jogge/gå tur, men mange er engstelige for å bruke
veien i mørketiden (vinterhalvåret). Altså et bra tiltak for folkehelsen!
Friluftslivet i Grimstad kan bygges ut: Kronglete stier bør utvides og forbedres til standarden a la
lysløpa (Dømmesmoen). Til glede for joggere og turgåere.
Sats på idrettsanlegg. Forebygger kriminalitet og helse. Sjekk hvor mye penger som blir brukt på å
"Reparere"!
Lag mat, og bruk kjøkkenene på alle eldresentre, lukt av MAT får opp matlysten....
Ansett folk som har lyst til å hjelpe. Har møtt mye motvilje ved spørsmål om brøyting.
Det bør stilles visse krav til hvem som kan sitte i TU. Personer bør som minimum ha lest og forstått
regelverket i sakene de skal "synse" noe om.
Jeg ønsker å fjerne eiendomsskatten. Vet at det er en nødvendig inntektskilde, men det slår feil ut.
Se på de som er "en" i en bolig. Tenker her på veiledning til å installere vannmåler. Jeg betaler nok
for mer vann enn jeg bruker og det samme for kloakken.
Busstilbud for vi som bor i utkantene og lys langs veiene for utkantstrøkene.
Fjern miljø "blomsterbed" i veien. Øk trygghet for alle!! Også for de som sykler (sykler selv også)
Byggesaker: følg i større grad regelverket, og fatt vedtak som blir troverdige for innbyggerne.
MER AKTIVITETS/MØTESTEDER FOR BARN OG UNGDOM.
Ja, lytte til folkets mening og ikke flere utgifter enn vi har.
Kommunen må engasjere seg mer på bakkeplan.
Havneområdet MÅ utvikles til hyggelige områder - restauranter ol.
"Gamle sentrum" må prioriteres, her er Grimstads sjel.
Bibliotek/kulturhus forenes.
P-hus i fjell + mulighet til å betale når man drar, ikke når man parkerer.
Det må åpnes for bygging av eneboliger, ikke leiligheter/flermannsboliger.
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DRIKKEVANNET SMAKER IKKE GODT
BY BUSS
FEK. MYRÅSEN SOM ER ETT SÅ STORT BOLIGFELT
OGSÅ MILJØMESSIG, HER TRENGER DET BUSSOPP
TILBAKE TIL FLERE VAKTMESTERE SOM KAN TA VARE PÅ BYGNINGSMASSEN PÅ SKOLER OG
HELSETUN
TØYLE PRIVATE UTBYGGERE SOM VED HJELPE AV ENKELTSTÅENDE REGULERINGSPLANER PÅ HVERT
TOMT BYGGER HVA SOM HELST
GRØNNE UNDER I SENTRUM, LEKESTATIV
NY ARKITEKTKONNKURRANSE FOR BIBLIOTEKET PÅ RUTEBILSTATSJON, KONTAKT NORWEGIAN
WOOD
Strengere regler for hvordan nybygg/tilbygg skal passe inn til tidligere bebyggelse i sentrum.
Bli enig om havneområdet, busstasjon, parkering, park osv - bygge en park, skatepark,
svømmebasseng/stupebrett + hotell på Gundersholmen der unge og gamle kan kose seg sammen.
Mer forebyggende arbeid for barn og unge!!
Støtte organisasjonene og frivilligheten i kommunen.
BEDRE: PARKERING- AKTIVISERING OG BEVARING AV GAMLE SENTRUM
D.V.S: FORHINDRE FREDSTRANDSYNDROMET
FRITIDSKLUBB FOR TENÅRINGER! PRIORITERE SKOLEN! FORTSETTE DET GODE ARBEIDET FOR Å FÅ
STYR PÅ ØKONOMIEN. LYKKE TIL
Vi må ikke få nytt bibliotek på bussterminalen. La oss få en stor linge for innbyggerne våre. Små
baden langs veggen blomster. Det vil bringe gamle byen og odden lettere sammen.
Byggesaker: gi utbyggere muligheter for rask behandling under forutsetning om at de holder seg til
alle dataljer. for høyt, feilplassert, da er det ingen ny behandling men motorsag og gravemaskin, evt
dynamitt
Tekn: etat bruker alt for mye tid på å slåss mot vindmøller i kamp med tvilsomme bygg
Bedre vedlikehold og opprustning av fellesareal i boligfelt
Oppgradering av Sømsveien, som er smal og svingete med mye trafikk.
Feks. på Berge Gård alders og sykehjem er det bare en nattvakt på natta. Dette mener jeg er for lite.
Gi dem en nattvakt til. Jeg har selv jobbet der.
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Styrke hjemmehjelp tjeneste/hjemmesykepleien
Slippe til samarbeid med private firmaer
Forbedre busstilbudet i nærmiljøer (byggefelt) utover skoletid (dagtid)
Bruk mer penger til skole, og et flott bibliotek på brygga.
Et søppelstativ til for papir for hver husstand.
Å være mer bestemt i saker.
Tilrettelegging av nye boligområder
Helt ny skole på Fevik.
1-7 skole. Flertallet vil nå ha 1-7 skole. Da må det være mulig for kommunen å snu, og gjøre som
folk vil.
Gratis ikke-religiøst fritids og aktivitetstilbud for barn og unge.
Markedsføre familiesenteret på en bedre måte slik at alle folk vet om det, for eksempel plakater i
butikkene ol.
At elever på grunnskolen (ungdomsskolen) får opplæring i hvordan lage power-point, hvis dette
kreves av elevene i undervisningen, og når de skal fremføre foredrag.
Systematisk oppfølging av kontakt med kommunen (Møter med "avdelinger"/ledere muntlige
"avtaler")
Systematisk oppfølging av vedtak på alle plan - også den enkelte saksbehandler.
Kommunen bør ikke erverve eiendommer som den ikke makter å vedlikeholde (Dømmesmoen).
- Åpningstidene i svømmehallen kunne gjerne vært fra 17:00 istedefor 17:30 trisdag, onsdag og
torsdag. (kan heller stenge tidligere på kvelden)
- Nytt bibliotek bør bli i gamle fagskole m/kommunal park stenfor
- Fuhr- bygget bør fredes utvending.. men det er vel alt ...for sent
Når det gjelder Fuhr bygget synes jeg det er på høyde med vakker arkitektur som vi drar til Italia for
å oppleve. Dessuten er det et bygg som fungerer som et historisk bygg - minne fra Grimstad
næringsliv. Det ligger flott under Fløyheia og minner absolutt om andre vakre bygg som er blitt tatt
vare på. Vi har få slike bygg i Grimstad slik bygg gir byen, sjel mener jeg. Og vi bør framheve og
foredle dem vi har igjen.
- Endring i Grimstad gravkapell for å tilpasse ulike livssyn mener jeg bør være bare at kristne symbol
kan hektes ned for deretter å tas opp igjen.
Få bowling igjen
Spillcafe
Bevare dyrkbar mark.
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Skolene
Helse (unge og eldre)
Å få seg ny jobb
Økt effektivitet hos de kommunalt ansatte
Få på plass et bibliotek
Få på plass øvingslokaler(fullt utsykt) for unge musikere
Jobb med å dyppe inntrykket av byen som et primært kristent nedslagsteet
Ønsker ikke bibliotek på rutebilstasjonen. Område bør brukes til uteareal f.eks en park
utepavdjong...
Bedre vei og kollektiv tilbud på lndeveier som i dag overbelastede, Plus gang og sykkelsti til flere
områder.
Sørge for å håndheve boplikter ved å sjekke registrerte adresser opp mot div. skoleregistre. Alt
dette for å få lavere priser på boliger i områder med boplikt som i dag blir solgt dyrt og brukt som
fritidsboliger.
Mye kan gjøres med den flotte beliggenheten vi har i Grimstad, men alt må iverksettes etter
kommunal og privat økonomisk innsats etter behov.
Lykke til
Den gamle vaktmester ordningen gjorde en god jobb
Sparing går utover svake grupper
Skilt: hold Grimstad rent
Underskilt: ikke kast avfall i gater og ved bygninger. obs også naturen ikke kast. Da må en ha godt
med avfallsdunker. Flere som er ute søndag morgen, ser mye avfall i byen.
Bibliotek i øvre sentrum.
Festplass på rutebilstasjonen for hele kommunen.
Behøver bedre ungdomstilbud, ny svømmehall, nytt bibliotek, flere sentrums- og sjønære tomter.
At det må bevilges mer penger til skolene så de kan få det materielle som trengs, så de kan ha sløyd,
håndarbeid og ellers skrivesaker + inneklima + lærere som er oppmerksom på barn som blir
mobbet. Nok hjelp på alders- og sykehjem.
Få flere sykehjemsplasser
Ta vare på det som betyr mye for oss som er født og oppvokst her i kommunen blant annet
Dømmesmoen og ikke noen utbygging langs bryggene
Øket bemanning i helsesektoren.
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Flere sykehjemsplasser.
Flere goder ved å jobbe ugunstig i helsesektoren.
Lettere/mer tilgang på økonomisk støtte til frivillige organisasjoner, som barne- og ungdomsarbeid.
Gjøre Grooseveien kjørbar igjen og lage et separat sykkelfelt.
Gjøre broen på Uglandvei kjørbar igjen og lage et separat sykkelfelt.
Lage et på-/avkjøringsfelt til E18 nærmere Fevik.
Oppjustere lekeplasser i boområder. Flere tilbud til ungdom.
Bygge ut sykehjemsplasser, Spesielt lindrende avdelinger.
Bedre kollektive tilbud innen kommunen.
Ønsker meg et mer levende havneområde i tilknytning til sjøen, kafeer med uteservering, barer,
møteplasser etc. slik mange andre små sørlandsbyer har klart å lage.
STYRKE TILBUDET TIL DE "SVAKE". ALT FOR LITE RESSURSER PÅ SKOLENE TIL DISSE. DET KOSTER
MINDRE Å FÅ HJELP TIL DEM SÅ DE LYKKES, ENN Å VENTE TIL DE MISLYKKES OG SKAL PRØVE Å
RETTE DETTE OPP IGJEN.
SLUTT MED ALLE DISPENSASJONER SOM GÅR UT OVER ANDRE. "DU SKAL IKKE TÅLE SÅ VEL DEN
URETT SOM IKKE ANGÅR DEG SELV"!
Grimstad er en dyr kommune å bosette seg i ....
Sette inn ledere med erfaring fra privat virksomhet. Dette for å få mindre byråkrati og mer
effektivitet og kundefokus.
Kommunen bør som arbeidsform involvere brukerne mer i arbeidet med sakene. Det bør også være
større åpenhet for nye spennende tanker, selv om ikke alt lar seg gjennomføre. Gode ideer drepes
av denne holdningen
Hør på folkeavstemninger.
DROPP HAVNEPLANEN.
Bygg nytt bibliotek.
Fjern sykkelvei Groos.
- Ringe tilbake når det er lovet. (ansatte på rådhuset).
- Renhold av gater, fortau og grøfter.
- Økonomi: tenke mer langsiktig, ikke selge ut for kortsiktige gevinster.
- Gå tilbake til "PERSONALKONSULENT"! "HR-ansvarlig" er latterlig!!
Det er et tankekors for miljøet at det lages en "miljøvei" som samtidig tar fra oss bussen ut til Groos
(Grooseveien). Det betyr at alle som bor ute på Groos må i BIL for å utføre alle ærender. - I tillegg
bygges det på i båthavna som animerer til enda mere trafikk, og venting. Her må det være noen som
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ikke har snakket sammen. Dette må det tas tak i dersom Grimstad ønsker å framstå som miljøby.
- BLI FLINKERE TIL Å LYTTE TIL OSS BEBOERE I KOMMUNEN NÅR DET GJELDER
FORETNINGSPOLITIKKEN. Her føler vi oss fullstendig overkjørt. Gamle flotte tomter kjøpes ("som
vanlige folk" ikke har råd til) opp av spekulanter og selges videre med god fortjeneste.
- Vi mister mye av byens særegenhet, våre vakre hager og grønne lunger. Jjeg synes Grimstad må få
lov til å bevare sitt unike vakre "sørlandsby-preg" til tross for at vi vokser og får mange nye
spennende næringer & mangfold. Ny bebyggelse bør følge "tradisjonen" og bygge slik at det passer
inn - og IKKE i høyden!!!(Stjeler utsikten fra alle de andre som har bodd der i all sin tid...)
- Har politikerne diskutert hva som er "stort nok" - er det en øvre grense for
befolkningsveksten/innflytting & ekspansjon? Ønsker vi å bli en storby? Hva er en bærekraftig
modell for vår region?
- Mennesker & miljø (verdier) er viktigere enn kontinuerlig økonomisk vekst.__.
Takk!
For Grimstad som turistby, og for alle som bor i Grimstad, er det ovennevnte svært viktig. Dette er
en meninger svært mange Grimstadborgere har felles, ikke overse det, ikke la kommersielle
interesser gå foran bevaring av Grimstad som en vakker sørlandsby!
Tenk nytt, ikke løs saker med førstehjelp. Det er kanskje billig i første omgang, men dyrt i lengden.
Isteden for å bygge ut institusjoner som er utgått på dato og for liten, bygg nye på steder hvor
institusjonen kan utvikle seg. Det blir billigere i lengden.
Kjøpe gamle HiA. Samlokaliser rådhus og andre kommunale kontorer her. Dette er en unik eiendom
som vil bli mer og mer sentral etter som sentrum flytter seg den veien. Her er det også svært gode
muligheter for bibliotek.
Flere gang og sykkelveier.
Bruk mer penger på drift av skole.
Dimensjonert veiene riktig med en gang.. Ikke start på noe halvveis, men gjør det ferdig (spes E18,
som blir utvidet nå.. for deretter og skulle bli utvidet igjen om noen få år... )
For strenge med å tilrettelegge for bygging utenom byggefelt
Øke bemanningen på sykehjemmene
Innen 10 år er vi verdens beste sted å bo
Haster: Bygg Omre flyplass raskt! - med togforbindelse og
3,5 km rullebane for internasjonal trafikk
- Med privat finansiering - (Ops)
Eldrebølgen 70+ trenger møtested med aktiviteter på dagtid.
Innhold: trim, div.kurs, språk, data, historie etc
Mange er i dag for spreke for eldresenter og rullator, men ikke lysten på må gå ut på kveldstid
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Få en helhetlig havneplan - Raskt!
Hotell etc på Torskeholmen
Kommunen bør statuere tydelige eksempler på at overtredelser av regler, tillatelser og annenmanns
eiendom IKKE vil føre frem. Eksempler:
Kirkeheia, utsiktstap i Ankerveien som følge av Grømsbukt
Bedre oppfølging av parkområdene i byen (det er mye ugress)
Vel verd å forbedre nettstedet. Spørreskjemaet er i stor grad rettet
mot tradisjonelle familier. Det er etter hvert flere og flere "aleneboere" i sin beste alder. De er også
de beste skattebetalerne. Mer oppmerksomhet mot denne gruppen ville være bra.
- vedlikehold skoler
- antall faglærte lærere
- plasser og hender i sykehjems- og pleietjenesten
- tilbud til barn og ungdom
- cafeer og restauranter åpne på hverdags-kvelder
- kunst og kulturtilbud fremmes ytterligere
Bedre fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13-18 år
Rusfrie arrangementer
Shell-stasjonen bør fjernes snarest, og
tilrettelegg bryggeområdene til park/grønt
Parkeringsplasser må til for å opprettholde sentrum. Parkering i Grimstad må være gratis. Så pass
må de belønnes de som jobber i sentrum og bruker sentrum. Se til Lillesand, ingen
parkeringsproblemer i Lillesand. Kommunen må ta et ansvar og komme tilbake til det å legge til
rette for, det er det som er oppgaven deres. I dag oppleves alle kommunale utspill og initiativ som
rent kommersielle, det er ingen som kan ta opp konkurransen med dere så kutt grådighetskulturen
og legg til rette for tomter, parkeringsplasser, båtplasser. Slutt å kommersialisere alt dere tar i.
Å sette ned/fjerne eiendomsskatten.
Flere leker, og utvikle lekeplassen i sentrum.
Satse på skole, barnehager og eldre. Øremerke pengene til fordeling. Vente med Hamsun/Ibsen og
bibliotek.
Spørre ungdom hva de ønsker. Skape et russfritt miljø hvor ungdom vil være.
Ledelsen på teknisk etat bør skiftes ut. Tilgjengeligheten på teknisk etat er svært dårlig-må økes.
Hadde ønsket en hyggelig utvikling langs havna (møteplasser med kafeer/restauranter). Det MÅ bli
bedre renhold i kommunen. Sommerstid er det overfylte søppelkasser overalt. Det er trist renhold i
gatene, søppel og røykstumper ligger overalt. Det ser shappy ut -særlig når man sammenligner med
nabo byer som Lillesand og Kr.sand!!
41

Innbyggerundersøkelsen 2011
Økt lærertetthet i skolene.
Langemyr skole og ressurssenter bør bli en kronjuvel for Grimstad. Lærere og ansatte innehar en
stor kompetanse, og de gjør en fantastisk jobb. MEN de blir behandlet stedmoderlig.
Arbeidsvilkårene for de ansatte, er kritikkverdige. Nå mottar de brannslukking i forhold til
bygningsmassen sin. De bør prioriteres med nye lokaler i nær framtid og med en forsikring på videre
drift ! De har levd med usikkerhet lenge nok.
Vaktmestertjenesten rundt på skoler og institusjoner bør rustes opp!
Det hadde vært ønskelig om det kunne komme leilighetskompleks hvor unge voksne kunne ha råd
til å bo og eie. Prisen bør ikke overstige 1000 000- 1400 000. Om prisene er høyere bør det gis fra
kommunen et etableringstilskudd.
Jeg savner støttekontakt som passer for meg - voksen dame
Hvis det foreligger et reguleringskart over område, bør det ikke være så enkelt å få dispensasjon.
Når andre har bygget etter reguleringskart er det urettferdig at noen kan bygge som de vil.
Idrettshall i Landvik skolekrets
Ved brøyting, pass på å ikke fylle husinngangen med svære isblokker fra veien
Se over. Har gitt opp
Ønsker utbygging på brygga, med kafe / restaurant. Bedre tilbud til båtfolket. Gjelder hele brygga
Ønsker ungdomsklubber, uavhengig av menighetene
Ta vare på byens småpreg i byggestil, ikke høye hus
Kommunen må bli flinkere til å gi korrekte svar (f.eks i byggesaker).
Vært veldig vanskelig å få tak i på telefon.
Brøyting, HELT ELENDIG.
Samme regler for alle i kommunale veier som kommunen prøver å gjøre om til private.
Gangstier og sykkelveier må brøytes bedre. Håpløst for vogner og rullestoler, sykler mm å komme
seg frem
Bedre kollektiv -tilbud, særlig busser. Oftere hyppighet med busser inn til sentrum, og bedre
korrespondanse til Kristiansand
Ungdomsklubber, der er så lite for ungdom 12 - 18 år som ikke liker sport eller religiøse
foreninger/lag
Lytte til hva "folket" mener om byen vår
Flere kommunale lekeplasser.
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Behandlingstid på kommunale lån. Her burde flere enn en person jobbe.
Ang bygging; gi storbøter + dagsbøter + riving me restevrering til slik det var før bygging.
Gatelys i områder er på, på dagtid. Avslått ofte på kveldstid. Fins det tidsregulering?
Fremheve psykisk helse enda mer.
Lokaltransport7kollektivtransport burde få støtte/ firmaet burde bli pålagt å gi sine ansatte bedre
tid på kjøreturen ved veiarbeidsperioder. Slik vil gi tryggere trafikk for alle.
Mer politikontroll på bruk av mobil i bil uten handsfree.
Spesifisere enkelte spørsmål bedre. Hva menes med nær familie? Ingen spørsmål om pågående
studie.
Bedre veier.
Sykkelister bør få støtte til spinningsykler for å trene hjemme i stede for å sykle midt i veien.
Vi syntes vi lever i en god og velorganisert kommune, og ønsker at situasjonen varer ved.
Har opplevd begge ytterpunkter når det gjelder service. Fra det mest negative til det mest positive.
Teknisk etat.
Mer til skolen og ledere.
Mindre til kunst/kultur.
Sette inn ordfører fra det partiet som vinner valget - og ikke "heste-handle" om det.
Fortsette forbedringen av habilitet til saksbehandlere. Ikke bruk mer penger på konsulenter. Ta vare
på egenart og skap gode bomiljøer fremfor flest mulig boliger.
Øke bemanning. Sette av midler til det.
1. Kommunen should take care of the town and make good decision on what kind of
house/apartment can be built, and what can not. when approving building project, make sure the
house follows the local style in that area.
2. The kommunen should reply to emails that are sent to the kommune mailbox. Otherwise, no one
will write to you again.
3. Grimstad should have more socialize place like bowling, pool or go-cart place.
Egen ekspedisjon på rådhuset (som tidligere)
Vi trenger en idrettshall i Homborsund!!! Og sykkelsti eller fortau langs Homborsundveien og
Eideveien.
Forbedre rus/sosial etaten. Det vil gagne mange personer og deres pårørende og familier
Mer felles arrangementer. F.eks loppemarkeder i hele Storgata. Alle smug tas i bruk og boder og
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bord i hele gaten . Tenk ¨å moro!
Ang. bruk av eiken til boliger for rusmisbrukere: Her skal skolebarn gå forbi hver dag, mens når
hjemmehjelpen fra Grimstad kommune må alltid være to når de skal levere medisin der. pga
sikkerheten. IKKE helt logisk!. Jobbet selv på Frivolltun, så vet dette stemmer.
Bli bedre til å ta vare på eldre
Nytt kommunestyre
Kutte ut eiendomsskatten
Må være mere økonomiske bevisste
Absolutt bygge ut eldreomsorgen
Kutte ut dyre reiser og heller forholde seg til Rådhuset

Bygge gangsti fra Tykkåsen barnehage til Lysløype (Fevik)
Forbedre basketballkurvene i Holvikahallen
Merkevarebygging
Bruk arbeidsledige til å holde orden i byen. (søppel ol)
Styrke helsetilbud for eldre, redusere venteliste for sykehjemsplasser.
Styrke forebyggende innsats for barn og unge gjennom økt satsing bla på helsestasjon , skolene.
Senke prisene på kulturskolen
Prioritere bygging av nytt bibliotek, dette kommer hele kommunen til gode. Bygge ny svømmehall,
dette fremmer fysisk aktivitet i alle aldre.
Ytterligere vektlegging på psykisk helsearbeid i kommunen, både i skole og på arbeidsplassen.
Kortere ventetid ved behandling hos psykolog.
Mer fokus på nestekjærlighet, særs i forhold til flyktninger, narkomane og psyk. syke. Bedre
eldreomsorg og bedre arb.forhold for hjelpe-/sykepleiere.
Kommunen har ikke noe eldresenter. Det er svært dårlig, selv mye mindre kommuner har det.
Arendal har flere sentre.
GJØR NOE MED DET!
Få inn "nye krefter" i kommuneadministrasjonen. Lederstillinger der burde vært på åremål.
Ingen
Ønsker bedre strøing/salting av glatte vinterveier.
Grønne papirdunker til hver husstand.
Bedre tilrettelegging for gående og syklende på Hesnesveien.
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Bedre kollektivtilbud i Holvika. Kulturhus til mer enn kino.
Flerbrukshall idrett/kultur.
Fortau/gangvei fra Rema på Grøm til bussterminalen.
Tillate kafeer/restauranter i havna! Se til Lillesand.
Ny svømmehall. Trenger ikke være badeland. se til Froland.
Bedre veiskuldre i stede for sykkelstier. Sykkelstier utenfor byen brukes ikke. Veiskuldre å sykle på
er bedre, billigere og enklere å holde rene.
Gangvei i Homborsund!
De må ta den vanlige borger mer alvorlig når de tar kontakt. Forventer at de folkevalgte forbereder
seg til kommunestyremøtene. Det vi har sett av forberedelser har vært dårlig.
Vår rengjøring av offentlige badestrender.
Senke eiendomskatt.
1.klasse bør ha 1 pedagog pr 15 barn (helst generelt). Dette bør kommunen ha som et minstemål.
Dette vil være god forbygging for senere utagering og god skoletrening. Og bedre arbeidsmiljø for
små og store. Forebygger frafall av dyktige lærere og sykmeldinger.
Store saker som havneplan må bygges opp som modell slik at folk skjønner hva det er snakk om.
Få fart på havneplanen.
IKKE bibliotek på rutebilstasjonen
Helhetlig tur-/løypenett i skog og mark.
Et mer levende sentrum utenom åpningstid.
Badeland.
Koselige kafeer/serveringssteder.
Bibliotek/Kulturhus.
Lytt til innbyggerne når det gjelder både bibliotek og havneplan.
Brette opp skjorteermene og få starta på vedtatte planer - ikke la de rulle 10 år etter 10år i
kommunekverna. Det koster oss alt for mye penger. (eksempelvis Sømsveien (gang og sykkelsti) og
bibliotek.
Bedre innfartsårene til Grimstad. Gang og sykkelsti på Fevik (Vessøyveien - Sømsveien).
Utvikle øvre sentrum og nedover, samt jobbe med planer vedr rutebilstasjonsområdet/kulturbygg
ved kulturhuset. Få tilbake legevaktordningen til Grimstad. Styrke politi og brannvesen, samt helseog omsorgstjenestene.
Prøve å få til en noe mere rettferdig fordeling av midler.
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Økte ressurser til skolen!!
Sette tidsfrister når vedtak er fattet slik at tiltak kan gjennomføres
Asfalt over Gamlevei!
Mindre asylsøkere. Innstramming må til! Helst vekk med asylmottaket!
Mer parkeringsplasser i sentrum, da det vil bli mer folk som handler i sentrumsbutikkene.
Ta langsiktige hensyn ved utbyggingssaker.
Satse mer på tilbud til ungdom og vanskeligstilte
Høyere servicegrad innenfor kommunale tjenester, spesielt byggesaker.
Ønsker trygg gang/sykkelvei, alle veier, der barna går til/fra skolen.
For de som sliter med barn som ikke passer inn i skolen, MÅ det være noen i kommunen som
hjelper foreldrene og passer på at de får alle opplysningene som trengs slik at de skal få ALL den
hjelpen som er mulig. Det finnes personer i kommunen som vet mye allerede, men det tar dessverre
lang tid å nå de riktige menneskene. Foreldre som sliter, trenger å bli tatt i hånden og fortalt hva
som kan tilbys, og hvilke mennesker som kan hjelpe. Når det gjelder de gamle i kommunen er veien
kort fra å være hjemme til å så komme på gamlehjem og deretter sykehjem for å så dø! Noen er
kanskje innom alle plassene, dessverre kan ventetiden være for lang slik at når man endelig kommer
dit hvor man hører hjemme dør de gamle etter kort tid! Det burde være kort ventetid for å komme
inn på det stedet man hører hjemme uansett om det er på gamlehjem eller sykehjem! Gi de gamle
en verdig avslutning!
Behåll naturen orörd. Bredare utbud av aktiviteter i Grimstad centrum för ungdom.
Synes folkevalgte og administrasjon i kommunen stort sett gjør en god jobb, selv om jeg selvsagt
ikke alltid er enig i politiske beslutninger som er tatt. Kunne ønske meg flere brygger på holmer og
skjær for å bedre tilgjenglighet for båtfolket, bruk gjerne Farsund som eksempel.
Få på plass et kommunalt fritidsklubbtilbud for ungdom i sentrum.
Innen kultur/idrett/fritid er det viktigere å hjelpe de unge i kommunen enn å gi de godt voksne en
hjelpende hånd. Kulturfiffen kan betale mer selv, så de unge får bedre tilbud.
Hjelp idrettsklubbene med å få tilrettelagt for et sundt tilbud for de unge.
Slutt å dytte kostnader over på ildsjeler som de i GTIF, kommunen har plikt til å hjelpe og
tilrettelegge for en så stor forening, ikke stikke kjepper i hjulene.
Flere rimelige tomter av kvalitet
Hindre den unaturlige fortettingen i etablerte boligområder
Steng bysentrum for trafikk. Gjør om parkeringsplass foran hotell til torg. Skap et trivelig bysentrum,
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med uteliv folkeliv.
Jeg synes kommunen burde gjøre mer for studentene. Det er et utrolig lite tilbud for
ungdomer/studenter på kveldstid. Vi har kino og kafeer, men mangler andre aktiviteter. Det var
synd når bowlingen i Grimstad la ned.
Følg "Lov om universell utforming" strengt. Ikke bare for nye anlegg, men også for
endring/ombygnin av gamle.
Ta raskere beslutninger!
Pris på kollektivtransport har økt med mye, Det lønner seg ikke å ta buss - prisene må ned.
Opprustning av skolene, flere lærere. Kortere venteliste på omsorgsbolig, aldersbolig. Et tilgjengelig
barnevern, flere støttekontakter og avlastningshjem
Fiks veier og skoler før det blir flere boligfelt, der det allerede er for trangt for elever, sykler og biler
fra før.
Jeg vil foreslå mer fokus på Fevik og områdene rundt.
Jeg har også ett sterkt ønske sammen med en del andre å ha en slags hage her av ett eller annet slag
med frukttrær ettersom den gamle tomta i nabolaget blir overtatt og omgjort til boligutbygging.
Dette er vi misfornøyd med. Jeg vil også foreslå å utbedre Storesand, kanskje med noen
lekeapparater. Det er garantert også mange som ønsker seg en tennisbane i nærområdet så vi
slipper å reise helt til Holvika for å spille ettersom den gamle asfalttennisbanen ved Randvika er så
dårlig i stand at ingen gidder å bruke den.
Jeg håper også at en eventuell eiendomskatt bare vil gjelde dem med mer enn en bolig.
Kjøpesenter på østsiden av sentrum.
Nå må vi snart få bygget dette biblioteket!!!
Planlegging av nye boligfelt kan skje på en mer helhetlig og gjennomtenkt måte. Med f.eks å bevare
den naturlige topografien, naturlige lekeplasser, grønntområder, møteplasser og gode løsninger.
Ta mye bedre på strandsonen unngå disp. og ta vare på allmennhetens interesser i mye større grad.
Sørge for rydding av sentrum i helgene, spes. om sommeren da mildt sagt flyter av søppel i byen.
Sørge for at turstier/stier og turveier holdes åpne og skiltes for allmennheten
Satse på kollektivtilbud, næringsvennlig kommune, bevaring av den eldre bebyggelsen.
Først gjelder det Fevik skole. Her har det i de siste ukene vært utredet masse alternativer til hvor
skolen skal være mens det bygges. Det må bli slutt på å lure lærere, foreldre og elever. Det må gå an
å ha en brakkerigg i nærheten av skolen, slik at skolen kan være på samme sted. Området som er
tiltenkt som parkeringsplass er på ca 6000 m² kan etter min mening brukes til en brakkerigg som
brukes til klasse rom. Kommunen slipper å leie av andre,og slipper transport av skolebarn. Her står
47

Innbyggerundersøkelsen 2011
det bare på viljen til å få et prosjekt igang. Området som er planlagt til ny parkering kan startes med
snarest og riving av skolen så fort skolen er ferdig til våren. Uteområdet til skolen kan i tillegg være i
parken i byggeperioden.
Kommunen må regulere tomteområder og bygge ut disse med vei, vann og kloakk. Prisen på
tomtene settes til selvkost +et tillegg som gjenspeiler tomtens verdi. Her må det reguleres slik at
mindre attraktive områder hvor boligprisen er lavere også kan bygges ut. Det vil si at attraktive
tomter subsidierer mindre attraktive. Vi har jo hatt tilfeller hvor kommunen har lagt tomter ut for
salg, og den heldige som fikk kjøpe tomten, kunne selge den igjen med flere 100 000 i fortjeneste
uten å ha løftet en finger. Det skaper misnøye hos mange.
Kommunen må også legge til rette for andre idretter enn fotball. Der er 4 kunstgressbaner og 1
grusbane +6 gressbaner i kommunen i tillegg til ballbinger og løkker. Alle andre idretter deler 4
haller. Her er det mye aktivitet blant barn og unge som ikke får den tiden til trening de fortjener.
Hallkapasiteten må fordobles.
Sats på en god infrastruktur, selv om det koster litt penger. Folk er villige til å betale for dette. Veier
må legges til rette for god fremkommelighet, SAMTIDIG som man har god trafikksikkerhet. Dette vil
helt sikkert være en god investering i fremtidig vekst og trivsel i kommunen. Det vil etter min
mening være en forutsetning for vekst og trivsel at folk BÅDE kommer frem raskt og sikkert. Enten
man sykler, går eller kjører. Bomiljøene er viktige for å trives. Trafikk i boligfeltene må også
tilrettelegges skikkelig på samme måten.
Mer satsing på psykisk helsearbeid.
Endre stemmesystemet slik at det er den som får flest personstemmer som blir valgt til ordfører.
Lag park/grøntanlegg på Rutebilstasjonen.
Nytt bibliotek bør bygges i Kulturhuset.
Ny svømme-idrettshall. Sats på kultur!
Kommunen bør være mer aktiv i planlegging og utvikling av sentrum og bynære strøk i samarbeid
med arkitekter og byplanleggere. Ha en plan for hvordan det skal bygges ut, som utbyggere kan
forholde seg til. Tror allmennhetens interesser ivaretas best på den måten. Vi er ikke tjent med
tilfeldig fortetting i boligstrøk og sentrum.
Legg til rette for kunstgressbane på Landvik!!!
Det bør virkelig satses på å utvikle busstilbudet i hele Grimstad. Det bør være mulig å kjøre lokal
buss i gangavstand fra bolig og helt frem til ekspressbuss og flybuss. Terminalen der alle busser
møtes bør være publikumsvennlig og også gi mulighet for å vente inne i varme.
Sentrum bør utvikkles til å gi bedre tilbud til familier utenom butikkene. Et nytt bibliotek med kaffe
og stort inneareal vil trekke folk. Badeland på Gundersholmen bør kommunen få til sammen med
private. Dette i kombinasjon med bibliotek og kafeer vil trekke flere til sentrum.
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Det bør være lettere for en velforening å få kommunen med på å ruste opp lekeplasser i byggefelt
og å sikre trafikken gjennom boligområder der barn ferdes.
Ansett flere innen helsevesenet. Mye dyrere med alle vikarene som må inn grunnet sykmeldinger.
Se helheten i det.
La psykisk syke få behandling.
Og la de som begynner med narko få behandling raskt. Ikke vent til de er avhengige av hardere
stoffer. Ta tak i det med en gang når det er forholdsvis enkelt å hjelpe dem. Mange vil ha hjelp, men
kommunen har visst ikke økonomi til å hjelpe. Men det blir jo veldig mye dyrere når de må bli helt
avhengig av de sterkeste stoffer før de kan få hjelp. Da blir de gående på trygd i årevis. Det samme
med psykisk syke. Dyrere for kommunen å bare la de gå der år etter år, med 1 times psykiatrisk
sykepleier pr uke. Og ikke har økonomi til å sende dem til behandling. Det er helt forferdelig å se
hvordan de blir behandlet.
Bruke mer ressurser på tiltak for ungdom, som skatepark og ungdomshus i sentrum. Må senke
prisene i kulturskolen! Korpsene mangler rekruttering, og mye av grunnen er prisen for undervisning
på kulturskolen. Må få fortgang i utbygging av båtplasser.
Sterk satsing på skole/utdanning, fra barnehage til universitet. Legge til rette for næringsutvikling,
spesielt i forbindelse med campus-området.
- Hyggelig bryggepromenade/småbutikker/ lekeplasser og uterestuaranter i sørlandsstil på
rutebilstasjonen (se fiskebrygga og bystranda i Kristiansand)
- Badeland/hotell på Gundersholmen
Hadde vært fint om mi kan betale kommunale avgifter månedlig.
Ja. Bygg vei mellom nye E18 og gamle E18 ved Omre, slik at Eidebygdas befolkning, som består av
minst 5 % av Grimstads innbyggere, får adgang til en vei de har vært med å betale på gjennom
mange år. Snakk med Statens vegvesen og hør om ikke det vil utgjøre noen inntekter også... Den
såkalte snikkjøringen (misvisende begrep, forøvrig) vil reduseres når ny bom settes opp vest i
Lillesand, så det vil ikke være et problem.
Jeg har et inntrykk av at det er mange i kommunen som både kjemper for og ønsker en ny turnhall,
da GTIF er en stor forening i Grimstad, og ikke minst, et godt fritidstilbud! Jeg syntes derfor det er
synd at kommunen bruker så mange år på å få gjort noe med dette. Hallen burde vært på plass for
lenge siden, og når de endelig får bestemt seg, så tar det alt for lang tid før utbygging kommer i
gang!
Spa Hotel med vannland bak Oddencenter.
lere avg.Flybuss
Rive Fiskernes salgslag (gammelt fryselager?). Rive havnelageret, og gjenstående bu. Forskjønne
Oddensenteret i forbindelse med utbygging.
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Fjerne gamle ubrukte kloakkrør på badestranden på Groos. Rense strendene om våren. Bedre
brøyting om vinteren i boligfeltene. Lage en undersjøisk tunnel mellom Hasseldalen og
Rønnesområdet for tilrettelegging av boligfelt og større nærhet til byen.
- Mindre blanding av personlige vennskap og offentlige verv/stillinger.
(mindre vennetjenester og korrupsjon fra kommuneansatte)
Forslag til løsning;
Intern uavhengig kontroll av alle saker som behandles. (Med mål å avgjøre habilitet)
- Mer ungdomsaktiviteter. (f.eks. Idrett, kultur, samfunn)
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