Referat møte Samarbeidsforum 7.9.2016
Tilstede:
Kjetil Glimsdal (leder), ordfører Grimstad kommune
Per Svenningsen, leder av teknisk utvalg
Siri Hoff, kultur- og miljøutvalget
Anna Elise Svennevig, daglig leder Grimstad Min By
Sverre Engebretsen, daglig leder Gårdeierforeningen
Guri Ulltveit-Moe, kommunalsjef Samfunn- og miljøsektoren Grimstad kommune
Bodil Slettebø, næringssjef Grimstad kommune (referent)
Forfall:
Petter Tobiassen, styremedlem Grimstad Eiendomsutviklingsselskap
Trond Erik Bognø, opposisjonsleder
Hans Stormo, fagansvarlig bydrift Grimstad kommune
Møtet ble avholdt på Grimstad rådhus.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2: Godkjenning av referat fra møte 23.5.2016
Referatet ble godkjent
Sak 3: Informasjon om merking av snarveier i sentrum v/Karin Glomsaker, enhetsleder kultur,
Grimstad kommune
- Info om status
- Guidet tur 17. september, under Europeisk mobilitetsuke
Presentasjonen følger vedlagt referatet. 21 snarveier i Grimstad er kartlagt, 18 av dem er merket.
Det er ønske om å utarbeide et kart med oversikt over snarveiene, kanskje også en app.
Sak 4: Planlegging av parken ved biblioteket, orientering om kommunestyrevedtak. Drøfting av
medvirkningsprosess. V/Guri Ulltveit-Moe
Kommunestyrevedtak 5.9.2016 er som følger:
1. Kommunestyret ber Rådmannen sette i gang arbeid med en detaljplan for utforming- og
opparbeiding av ny Bibliotekpark med tilhørende områder, jfr. avgrensning angitt på reguleringsplan
for Vesterbukt. Følgende områder angitt i reguleringsplanen skal inngå: o_Gk3.1, o_Gp3.1, o_L3.1,
o_Tt3.1 b, o_Tt3.2 og o_Tt3.3.
2. Planlegging og bygging av Bibliotekparken skal baseres på prinsipper fastsatt i Byroms og
formingsveileder for de sjønære arealer, vedtatt av kommunestyret 23.05.16.
3. Kommunestyret ber rådmannen forsøke å ta med Tt3.1a (Dyviks plass) i detaljplanen.
4. Planlegging og gjennomføring av Bibliotekparken med tilhørende områder finansieres ved bruk av
havnekapital og/eller inntekter fra tomtesalg i Oddenområdet. Budsjett og kostnadsramme
fremlegges for godkjenning i kommunestyret.
5. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide et kunstverk i Biblioteksparken til en øvre egenandel

på kr. 1 mill, forutsatt at prosjektet kvalifiserer til KORO støtte på 50% av kostnaden.
6. Kommuneplanutvalget er referansegruppe for planlegging av Bibliotekparken.
7. Kommunestyret gir Rådmannen mandat til å sette i gang opparbeiding/utbygging av
Bibliotekparken med tilhørende områder. Utbyggingen skal skje innenfor økonomisk ramme fastsatt
av kommunestyret.
8. Kommunestyret ber rådmannen sette av areal som kan nyttes til bryggekapell, i parken eller
nærliggende område.
Krav til flomvern og sikring/pæling av brygge vil gjøre at kostnadene til park vil bli høye.
Det har vært utlyst konkurranse på Doffin om detaljplanlegging av ny bibliotekpark. Mer informasjon
om dette kommer senere. Biblioteket skal stå klart høsten 2017, parken vil være klar noe senere.
Medvirkning i planlegging vil være viktig. Ungdomsrådet er aktuelt organ for å involvere barn og unge,
kanskje også Barn- og unges kommunestyre. Blant annet bør temamøte/folkemøte vurderes i
prosessen. Det blir viktig å tilrettelegge for aktivitet i parken. Navnekonkurranse kan vurderes.
Samarbeidsforumet anbefaler at bibliotekparken ikke skal erstatte Torvet som festplass, men man kan
vurdere et lite amfi for mindre arrangementer.
Grimstad Min By har bodplasser i bibliotekparkområdet. Det må avklares før sommeren hvor disse
eventuelt skal være i 2017.

Sak 5. Informasjon om vedtatt kommunal planstrategi og planoppgaver i sentrum v/Guri Ulltveit-Moe
En oppsummering av kommunal planstrategi følger vedlagt referatet.
Planer som er mest relevant for Samarbeidsforumet:
4. Kommunedelplan for Grimstad byområde (byplanen), herunder samferdsel som tema
5. Formingsveileder/torg- og gatebruksplan for historisk sentrum (2016 og 2017)
6. Areal- og transportplanen for Arendalsregionen
10. Bypakke/miljøavtale Arendalsregionen
Vedrørende blant annet punkt 4 og 5, så er det spilt inn forslag i budsjettarbeidet om å få ansette en
byplanlegger. Grimstad kommune er pr i dag i stor grad rigget for drift, og i mindre grad for by/samfunnsplanlegging. Samarbeidsforumet anser en slik stilling som viktig for det videre arbeidet.
Samarbeidsforumet anbefaler at det gjøres en vurdering av mulighetene for å komme raskt i gang
med sentrumsplan og/eller torg- og gatebruksplanen. Det er ønskelig å komme i gang så fort som
mulig, dvs ikke avvente til budsjettbehandling i desember.

Sak 6: Evaluering av sommeren, hvordan har ting fungert/ ikke fungert?
- Parkering for bobiler:
Bobiler har kunnet stå på Torskeholmen til en pris av 150 kr pr døgn. Dette ser ut til å ha fungert

greit.
- Parkering for turistbusser:
Turistbusser har parkert på Rutebilstasjonen eller Torskeholmen, og det har fungert greit.
Rutebilstasjonen er ikke mulig til neste år, så det må da etableres annen ordning.
- Torvet (parkering, henvendelse om grønnsaksbod til GMB, m.m.):
GMB har pyntet opp Torvet (satte opp sandkasser m.m.), og det bidro til mer bruk, spesielt av
barnefamilier. Hotellet fikk plass til biler som kunne stå midlertidig i forbindelse med innsjekking.
Grønnsaksbod ble ikke etablert. Det er litt uklart hvem som har ansvar for sitteplasser på Torvet.
Torvet har blitt mye brukt i sommer i forhold til tidligere år. Torvet bærer likevel preg av mye
midlertidige løsninger, så det å finne en god og langsiktig plan blir på sikt viktig. Folk parkerer på
Torvet selv om det ikke er tillatt, så man må se på hvordan det skal håndteres. I god tid før neste
sommer bør det avholdes et møte med aktuelle aktører for å se på bruk av Torvet. Det bør være en
torgbruksplan for 2017. Ansvar: Hans
Det må også lages en sak med om de midlertidige tiltakene som er etablert på Torvet. Det er ønske
om at denne drøftes først i Samarbeidsforumet. Ansvar: Guri
- Skilting til parkeringshus:
Må ses på i samarbeid med plan for skilting.
- Tilrettelegging for dagsbesøkende på Smith Petersens brygge og Odden i sommer (skilting/
båtplasser):
På gjestehavna har Café Ibsen lagt ut flytebrygge. På Odden (Kong Harald Vs brygge) må det være
tydeligere hvor man kan legge til. Ting har fungert bedre enn i fjor.
Avtaler med drift av gjestehavna må sjekkes ut. Ved forlengelse av avtaler må man ta inn muligheter
for dagsbesøk fra båtgjester. Ansvar: Guri/Inger
- Taxi-/shuttlebåt mellom Smith Petersens brygge og Rønnes/Marivold
Har fungert bra i sommer.
- Sandvolleyballbane med kunstgress:
Har fungert bra i sommer.
Ordfører har fått henvendelse med skryt for det arbeidet som ansatte innen parkavdelingen gjør
(beplanting m.m.) – men det er samtidig påpekt at de er for få ansatte til å håndtere alt som skal
gjøres.
Det er for få toaletter i sentrum, de er vanskelig å finne, og renholdet for de som finnes er for dårlig.
Dette bør gjøres noe med før neste sommer.
Gårdeierforeningen laget en plan for forskjønning av området rundt kulturhuset. Gjennomføring av
tiltakene er endret på bakgrunn av ønsker fra beboere/eiere i området, men kommer opp om igjen
som sak i Gårdeierforeningen snarlig.

Sak 7: Status for evaluering av parkeringsregimet v/Guri Ulltveit-Moe:
Arbeidet er ikke startet opp, men planlegges startet i oktober. Ansvar: Guri/Svein
Sak 8: Avfalls-/søppelhåndtering i Grimstad by v/Sverre Engebretsen:
Gårdeierforeningen har fått tilbakemelding om at dette fungerer dårlig i Grimstad sentrum. Det er for
liten kapasitet. Det bør også merkes at søppeldunker på Torvet er åpne, slik at søppel ikke settes ved
siden av. De som driver restauranter/utesteder bør involveres for å få til bedre løsninger rundt
avfallshåndtering. På søndager ser byen ikke ut. Et forslag kan være å benytte andre enn kommunens
ansatte til å rydde byen slik at den ser bedre ut på søndager.

Sak 9: Eventuelt/korte orienteringssaker


Det er opprettet en intern koordineringsgruppe i Grimstad kommune for å følge opp saker
vedrørende sentrumsutvikling.



Navn på busstoppet som tidligere het Shell-brygga er nå endret til Ibsen-museet.



Den 5/9 ble det avholdt et «Tenk nytt i Grimstad» - inspirasjonsmøte i Grimstad Min By.
Mange er veldig opptatt av alt som er dårlig, men vi må fokusere mer på det som er bra. Det er
mye bra i Grimstad! Samarbeid mellom Grimstad Min By og Grimstad kommune er viktig, og man
må sørge for å få forståelse for hverandres utfordringer og samtidig samarbeide for å få
gjennomført gode tiltak.



Ordfører orienterte om brev mottatt fra næringsdrivende i sentrum.



Oversikt over ledige kontorlokaler finner på Grimstad Min By’s nettsider. Dette er nyttig når
kommunen får henvendelser med forespørsel om ledige lokaler.



Grimstad Min By jobber med å få frem informasjon om studenttilbud i byen.



Grimstad kommune deltar nå i «nettverk Levende lokaler». Første samling er 22.-23. september.
Representanter for Grimstad kommune og Grimstad Min By vil delta på denne sammen.



Boder i Grimstad by er ønsket som sak på neste møte.



Neste møte er 9.11.2016 kl. 8-10.

