Agenda Samarbeidsforum for Grimstad by 6.2.2018 kl. 8-10
Møtet holdes i Grimstad rådhus, møterom Hamsun (3. etg.)
Forfall: Håkon Håversen
Referent: Heidi Sten-Halvorsen

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling godkjent
2. Godkjenning av referat fra møte 1.11.2017 (se vedlegg)
Referat godkjent, med unntak av bruk av fondsmidler. Dette er foreløpig uavklart, må
avklares til neste møte.
3. Tilgjengelighet til lokaler i sentrum v/Kjetil Glimsdal
HC P-plasser opprettholdes i Torg- og gatebruks plan. Til orientering opplyste HS-H om
tidligere arbeid med kommunedelplan for Grimstad sentrum av 2008, ble det undersøkt
mulighetene for sammenbygging av bygg bl.a. for å gi økt tilgjengelighet på denne måten
(universell utforming). Løsningsforslag ble diskutert med Aust-Agder fylkeskommune
4. Orientering om prosjektet «Opplev Grimstad 2018-2020» v/Bodil Slettebø
Bodil orienterte om prosjektet. Dette er et prosjekt for det private næringsliv med
kommunen som støttespiller. Bodil Slettebø er prosjektleder, hvor mye av arbeidet utføres
av Erik Berglin (usikker på navnet)
Trond Erik Bognø foreslo at Børre Bergshavens ide om en «Via Ferrata» med båttransport
(motor eller kajakk) til Reddalskanalen for å gjennomføre klatrerute her jobbes videre med.
5. Mediafokus på «ledige» lokaler i sentrum. Gårdeierforeningen har forsøkt å nyansere bildet
litt. Dag Wirak orienterer.
Dag Wirak orienterte om situasjonen. Saken som fikk pressedekning ble noe ubalansert
framstilt, hvor noen av de stengte butikkene er svært kortsiktige (sykdom, ferieavvikling ol.)
Noen av de ledige lokalene har hatt mange inntresenter, men tar litt tid å avklare innholdet.
Grimstad min by og Gårdeierforeningen jobber med dette og vil prøve å bidra til økt aktivitet
i byen.
Trond Erik Bognø påpeker viktigheten av at gode spisesteder holder åpent gjennom den stille
tiden. Videre foreslår han at Grimstad min by og Gårdeierforeningen kan jobbe for felles
åpningstider og annonsere disse om så med unntakene nevnt.
6. Bevaring av gamle bygninger har vært et tema i høst. Orientering om møter med Aust-Agder
fylkeskommune og Grimstad kommune med dette temaet. Grimstad kommune og
Gårdeierforeningen arrangerer åpent møte med bevaring som tema den 14.mars. Dag Wirak og
Toril Smith Konradsen orienterer.
Dag Wirak og Toril Smith Konradsen orienterte om møtet og alle inviteres til å delta.

7. Tour des Fjords – status /Bodil Slettebø.
Bodil orienterte om status i prosjektet. Dette er et STORT arrangement. Det kommer egen
Facebook side: «Tour des Fjords Grimstad»
Trond Erik Bognø foreslo at det på forhånd lages videosnutter i samarbeid med UiA,
dronemiljøet og ellers andre som kan bidra, som sendes Tour des Fjords slik at disse kan vises
i sendingene.
8. Gjennomgang av oppfølgingslista
Oppfølgingslista ble ikke gjennomgått.
9. Eventuelt
Bodil Slettebø orienterte om studietur til Flekkefjord
Grimstad min by ba om at anleggsarbeider i byen gjennomføres i bedre samspill med de
handlende enn det de erfarte før jul 2017.
Siri Hoff ber om at det skiltes at avfallsdunkene på torvet er private og at næringsavfall ikke skal
leveres her.

Neste møte er 18.04.18 kl. 08.15 -10.00

