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Eksterne innspill  

158 svar, 72% kvinner og 28% menn. 49% i 40-65 år, 31% 26-40 år.  

Tall i parentes representerer cirka antall svar for den kategorien.  

Spørsmål 1 
Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad, her er stikkord som går igjen:  

1. Naturen og sjøen: været, skjærgården, friluftsområder, turstier, bålplasser, båtlivet (173) 

2. Byen Grimstad: sentrum, sommerbyen, handelsmuligheter, størrelsen, gågaten, 

småbypreget, byutvikling, nærhet, sykkelavstand, historisk, E18, sentralt. (56) 

3. Rekreasjonsmuligheter: kulturtilbud, biblioteket, aktivitetstilbud, spisesteder (43) 

4. Næringsliv og utdanning: UIA, campus, teknologi, Odden senter, studentby (41) 

5. Menneskene: frivilligheten, åpen politikk, mangfold. (19) 

Spørsmål 2 
Nevn tre ting Grimstad kan bli bedre på, her er stikkord som går igjen:  

1. Rekreasjonsmuligheter: flere tilbud til aktivitet utenfor organisert idrett, kulturtilbud, 

tilrettelegging for flere spisesteder/utesteder, sjønært, svømmehall, frisbeegolf, tilrettelegge 

for turismen, aktiv sjøfront (110) 

2. Folkehelse: barn og unge, integrering, felles samlingsplass med benker for eldre, 

lekeplass for unge, og tilbud til unge, merkede turstier, eldreomsorg, legeordning, 

helsetjenester (82) 

3. Utbygging: unngå bygging i strandsonen, infrastruktur i utkantene, bilfritt sentrum, 

havnearealene for allmennheten, unngå nye etableringen av boligområder i naturen, ivareta 

sørlandsidyllen og småbypreget, rimeligere boliger, framoverlent utbyggingspraksis, 

åpenhet, styrke informasjonsflyten, hensyn til klima og miljø, vedlikehold av kommunale 

områder (69) 

4. Barneopplæring: mer ressurser til barnehager og skole, tidlig innsats, fortsette med BUA 

og lignende tiltak, mindre ulikhet på tvers av kommunedeler (69) 

5. Trafikk: forbedre sykkelveier over hele kommunen, kollektivtrafikk, knutepunkt med buss-

for-bil (46). 
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Interne innspill innad i Grimstad Kommune 
116 svar, 78% kvinner og 22% menn. Størst andel (77%) svar innen 40-65 år. 21% 26-40 år.  

 

Den interne spørreundersøkelsen ble sendt på fellesmail til alle ansatte i Grimstad 

kommune.  

Tall i parentes representerer cirka antall svar for den kategorien.  

Spørsmål 1 
Nevn tre ting du synes er bra med Grimstad, her er stikkord som går igjen: 

1. Naturen og sjønært: turmulighetene, nærhet til natur og sjø, klima, skjærgården. (111) 

2. Byen Grimstad: størrelsen, intimiteten, estetisk, gågata, byhaven, trehusmiljøene, 

landskapet, beliggenhet, historisk bygg og steder, trivelig sentrum, sykkelvennlig (64) 

3. Rekreasjonsmulighetene: Biblioteket, mye spisesteder, nye skoler, framoverlent og aktivt 

næringsliv, idrettstilbud, kirker, kulturliv (53) 

4. Menneskene i Grimstad: frivilligheten, fine folk, flyktningarbeidet, trygghet, mangfold, 

produktiv kommune (32) 

Spørsmål 2 
Nevn tre ting som Grimstad kan bli bedre på, her er stikkord som går igjen:  

1. Rekreasjonsmuligheter: uorganisert, spesifikk tilbud til ungdom, mer sentrumsnær 

aktivitet året rundt, utendørs treningsmuligheter, festivaler i byen, svømmehall, tilrettelegge 

for restaurantliv langs strandpromenaden, modernisere bygg, (109) 

2. Offentlige tjenester: skole, eldreomsorgen, helsetjenesten, flere faste stillinger, økt 

bemanning, mer midler til forebyggende arbeid og tidlig innsats i skole, følge opp vedtatte 

planer, markedsføring av kommunen, barnehager, rettferdig fordeling av ressurser, 

behandlingstid (85) 

3. Utbygging: varierte boliger i sentrum, nye bygg tilpasses gamle bygg, beholde 

strandsonen fri for nybygg, kreve mer av utbyggere, være sikre på byggeprosjekter før 

start, langsiktig planlegging, fortette etablerte områder (50) 

4. Naturen: bevare, oppmerking av tursti, allmenheten i strandsonen, gang- og sykkelvei, 

badeplasser (36) 

5. Folkehelse: helsefremming, økologisk jordbruk, vern av matjord, psykisk helsetilbud til 

barn og unge, flere benker (17) 

6. Trafikk: kollektivtrafikk, fjerne gateparkering, (16) 

 


