Referat fra møte i Samarbeidsforum

Dato:
Sted:
Tilstede:

Forfall:

9.2.2017
Grimstad rådhus, møterom Hamsum
Kjetil Glimsdal (leder), ordfører Grimstad kommune. Ledet sak 1-5.
Per Svenningsen, leder av teknisk utvalg. Ledet sak 6 og 7.
Anna Elise Svennevig, daglig leder Grimstad Min By
Sverre Engebretsen, daglig leder Gårdeierforeningen
Trond Erik Bognø, opposisjonsleder
Siri Hoff, kultur- og miljøutvalget
Svein Flo, enhetsleder kommunaltekniske tjenester, Grimstad kommune (møtte i
stedet for Hans Stormo)
Guri Ulltveit-Moe, kommunalsjef Samfunn- og miljøsektoren Grimstad kommune
Heidi Sten Halvorsen, enhetsleder plan-, miljø og landbruk
Bodil Slettebø, næringssjef Grimstad kommune (referent)
Petter Tobiassen, styremedlem Grimstad Eiendomsutviklingsselskap

Sak nr
17/1

Sammendrag
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

17/2

Godkjenning av referat fra møte 15.12.2017
Godkjent.

17/3

Orientering om tiltak på Dyviks Plass v/Sverre
Engebretsen
Gårdeierforeningen har utarbeidet en skisse for Dyviks plass
som ble presentert. Sparebanken Sør har akseptert at det kun
vil være en handicap-plass utenfor banken, øvrige
parkeringsplasser utenfor banken foreslås fjernet.
Gårdeierforeningen har fått på plass en del finansiering, og
ønsker å bruke dette til noen av tiltakene som foreslås (bord,
benker, løse installasjoner).
Forslaget vil bli sendt inn til kommunen v/Guri og Heidi som
innspill til arbeidet med gatebruksplan. Grimstad kommune
oppfordres til å prioritere Dyviks plass i gatebruksplanen.
Gårdeierforeningen håper på snarlig tilbakemelding på hva
som kan gjøres på Dyviks plass før sommeren.
Dyviks plass må også ses i sammenheng med ny
reguleringsplan som skal utarbeides for riksvei 420. Det er
Statens Vegvesen som har ansvar for denne.
Når det gjelder parkering på Dyviks plass (det som ikke er del
av Sparebanken Sør sin parkering), så oppfordret
Samarbeidsforumet Grimstad kommune til å få en juridisk

Ansvarlig

Sverre (innsending
skisse),
Guri (juridisk
avklaring
parkering)

avklaring vedrørende parkering. Man bør også vurdere å ta et
møte med grunneierne på området.
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Innkjøp blomsterurner m.m. Samarbeid Grimstad Min By
v Guri Ulltveit-Moe / Hans Stormo

Hans

Det er bevilget 400 000 kroner til innkjøp av blomsterurner
m.m. i sentrum. Grimstad kommune vil gjerne ha dialog med
Grimstad Min By om hvordan pengene bør brukes.
Administrasjonen i Grimstad kommune inviterer
administrasjonen i Grimstad Min By til et møte.
Det bør vurderes om man kan bruke produkter fra
Jobbsentralen (for eksempel kvalitetsprodukter i
trykkimpregnert materiale).
Hans Stormo er ansvarlig for å følge dette opp.
Når det gjelder Torvet, så jobber Grimstad Min By med å lage
et forslag til bruk av Torvet sommeren 2017.
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Orienteringer v/Guri Ulltveit-Moe / Heidi Sten-Halvorsen
a. Torg- og gatebruksplan
Torg- og gatebruksplan utarbeides i samarbeid med Statens
Vegvesen (SVV).
Prosjektplanen for torg- og gatebruksplanen skal behandles
politisk neste uke (se evt sak til kommunestyremøte 27/2).
Det legges opp til mye medvirkning og mange møter med
ulike interessenter. Plan for medvirkningsmøter ble lagt
fram i møtet.
Planlagt møte vedrørende Dyviks plass forsøkes
fremskyndet til 13. februar hvis mulig.
Funksjoner for ulike steder (plasser, torg) vil avklares i
planen.
Vedrørende Dampskipsbrygga, så må det avklares hvilken
kulturhistorisk betydning denne har. Det ligger utenfor torgog gatebruksplanen.
Det ønskes en ny orientering om status i torg- og
gatebruksplanen i Samarbeidsforum den 26/4.
SVV er også i ferd med å starte reguleringsplan for riksvei
420.. Arbeidet vil skje i samarbeid med Grimstad
kommune.
b. Byhaven

Ny orienterings-sak
neste møte

Detaljplan for Byhaven ble presentert. Planen er nå nesten
ferdig.
Når det gjelder kafe i biblioteket, så er det planlagt utlyst
konkurranse for driften av denne. Utlysningen kommer etter
planen før påske. Det ble oppfordret til ikke å legge for mye
begrensninger i utlysningen, men la dem som kommer med
tilbud komme med forslag til konsept for drift (innenfor de
begrensninger mht arealer etc som er).
Politisk sak om finansiering av Byhaven kommer i mars.
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Skilting. Orientering fra Statens Vegvesen v/Tone Kristine
Strandli.
Tone Kristine Strandli meldte forfall grunnet sykdom.
Samarbeidsforumet ønsker at det settes opp eget møte
vedrørende skilting.
Følgende bør delta:
-

Leder av kommunalteknisk avdeling i Grimstad
kommune
Grimstad Min By og Gårdeierforeningen
Politikerrepresentantene i Samarbeidsforum inviteres,
men velger om de ønsker å delta

Svein Flo tar ansvar for å sette opp eget møte om skilting med
Statens Vegvesen. Møtet avholdes fortrinnsvis før 14. mars.
Svein Flo orienterte om prosess med Statens Vegvesen for 2-3
år siden. Gjaldt blant annet skilting ved innfartsårer, samt
eksisterende skilting til parkeringshus. Det er satt opp en del
skilt. I ettertid har man gjort noen erfaringer som tilsier at noen
endringer bør gjøres. Grimstad Min By påpekte at mange
turister sier at de har problemer med å finne frem til øvre
sentrum dersom de ikke er kjent. Det ble også oppfordret til
tydeligere skilting til parkeringshus også når man kommer inn
Biesletta. På skiltene må det stå «P-hus Arresten», ikke bare
«Arresten».
Når det gjelder Raet nasjonalpark, så vil det sannsynligvis
utarbeides et felles forslag fra Grimstad, Arendal og
Tvedestrand vedrørende skilting til nasjonalparken.
Følgende vil tas opp på møte med Statens Vegvesen:
-

Tydelig skilting til P-huset Arresten.
Skilt til P-plass for buss
Skilt til P-plass for bobil
Kan enveiskjøringen i Jørgen Bangs gt. oppheves?
Hvordan kan det skiltes/håndheves på Torvet?
På Torvet er det parkering utover hele plassen, utenfor

Svein

-
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de oppmerkede områdene, og det må være en sikker
måte å løse dette på dersom vi ønsker å løse dette.
Kan underskilt 829 – oppstilling av parkert kjøretøy benyttes som underskilt, og er det tilstrekkelig?
Må man bygge om gaten med opphøyde fortauskanter,
slik at det er en fysisk utforming som viser kjørende at
det ikke er tillatt å parkere der på gangarealene?
Skilting til byen på mer overordnet plan. Hvordan
skilter vi våre innfartsårer og hvordan kan vi gjøre det
lettere å finne frem til øvre bydel?

Eventuelt
Byutviklerstilling: Intervjuer er gjennomført, og tilbud vil bli
gitt i løpet av uken. Kan sannsynligvis offentliggjøre ansettelse
i løpet av februar.
Bodplassering: Grimstad Min By ønsker en dialog med
Grimstad kommune vedrørende plassering av boder. Det kan
kanskje være ønskelig å utarbeide et kart over hvor man kan
utarbeide boder. I første omgang må bodplassering i 2017
avklares. Hans og Heidi tar et møte med Grimstad Min By for
å diskutere bodplassering. Ansvar for innkalling til møte: Hans
Stormo.
Grimstad Min By kan ikke ta ansvar for Wentzels plass. Dette
må følges opp av Grimstad kommune. Bruk av arealer som
tilhører kommunen bør avklares i gatebruksplanen.
Hans Stormo er ansvarlig for å følge opp vedrørende Wentzels
plass.
Neste møte er 26/4 kl 8-10 på Grimstad rådhus.

Hans

Hans

