Referat Samarbeidsforum for Grimstad by
11.04.2019 kl. 0815-1000
Møtet ble holdt i Grimstad rådhus, møterom Hamsun (3. etasje)
Til stede: Kjetil Glimsdal, Trond Erik Bognø, Siri Hoff, Heidi Sten-Halvorsen, Anna Elise Svennevig, Dag
Wirak, Bodil Slettebø.
Forfall: Hans I Stormo, Per Svenningsen.
Referent: Håkon Håversen.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste, alle.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Godkjenning av referat fra møte 26.2.2019, alle.
Referat fra møte 26.2.2019 ble godkjent.
Trond Erik Bognø stilte spørsmål i møte om hva som skjer i forbindelse med fremdrift rundt
Gjestehavna/Damskipskaia/Smith Petersens Brygge. Ref forslag fra Gårdeierforeningen i forrige
møte om å hente frem (tilbakeføre) historiske bygg til Østerbukt.
Gårdeierforeningen forbereder sak om dette for samarbeidsforum.
3. Klassisk i sentrum prosjektet, Bodil orienterer.
Det er laget en egen nettside for Klassisk i Sentrum, og det er lagt planer for aktiviteter videre
utover. Det har vært møter med Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Usus, og
planen er at det sendes søknad om midler til Creative Europe. Sørlandets Europakontor kan skrive
søknaden. Søknadsfrist i desember med vedtak våren 2020. Fram til våren 2020 ønsker man et
ett-årig prosjekt hvor arrangementer i regi av Klassisk i Sentrum gjennomføres, søknad skrives og
hovedprosjekt med internasjonale partnere rigges. USUS kan hjelpe med markedsføring.
Fylkeskommunen kan muligens bidra økonomisk, og i så fall matche kommunenes bidrag (må
behandles politisk). De må ha søknad innen 10. mai.
En skisse kan være 100 000 til fra Grimstad kommune, 100 000 fra Arendal kommune, 200 000 fra
Aust-Agder fylkeskommune og 100 000 fra bank/private sponsorer, totalt 500 000.
Samarbeidsforum er positiv til forslaget, men foreslår at det løftes over til Kultur- og miljøutvalget
og formannskapet med en 50/50 kostnadsdeling mellom kultur og næring.
4. Kjøp av maleriet «Grimstad torg», ordfører orienterer.
Notat fra Karin Glomsaker. Initiativ om å kjøpe kom fra flere hold. Det foreligger ingen
tilstandsrapport, og selger er privatperson. Gårdeierforeningen stiller med 20% (20 000), og
kommunestyret vedtok 1. april å bevilge 80 000. Budet er gitt, og det er akseptert av selger.
Gjenstår frakt, tilstandsautentisering og konservering samt forsikring, avklaring om plassering mm.
Det påløper med andre ord noen flere kostnader.
Finansiering ikke klar – må ordnes. Samarbeidsforum konkluderer med at det er ok å bruke inntil
40 000 fra sentrumsfondet. Andre fond eller kilder må dekke resten av beløpet. Formannskap og
rådmann må undersøke.
5. Sommergata, planlegging, Heidi og Håkon orienterer.

Sommergata finner sted i perioden 20/6 til 20/8. Bruke eksisterende skilt og bommer første året,
men med infotavler og bannere med «Velkommen til bilfritt sentrum» over gatene ved
inngangspunktene til Sommergata. Jobbsentralen engasjeres til å lage dette. Butikker og
serveringssteder inviteres til å bruke fortauene ut til fortauskanten. Gata ellers er gågate, men må
være framkommelig for varelevering, renovasjon og beredskap.
Orientere blinde og svaksynte spesielt.
Det kjøpes inn møbler til bruk på Torvet og andre plasser. Det plasseres også ut mange
blomsterurner i byen.
Pål Bach med støtte følger opp i sommer. Må alltid ha åpning for beredskap mm. Forslag om
varelevering begrenset til kl 8-10.


Bevisstgjøring rundt bruk av lokale produsenter og leverandører.



Tilstrekkelig søppeltømming og overvåking? Torvet mm. Viktig i sammenheng med
Sommergata.



Butikkene blir åpne hver eneste dag i juli. Det blir fort mye søppel i byen på lørdager og
søndager – hvem kan rydde? Bruke av sentrumsfondet til å la foreninger o.l. ta jobben?
Heidi og Kjetil undersøker.



Gårdeierforeningen la vekt på at det er ønskelig med nye og tydelige fargerike bannere
ved inngangen til Sommergata, og at det ikke er nok med provisoriske skilt og
bukker/stengsler. Tidligere brukte bannere bør fornyes. Et banner kan koste ca 5.000.-

6. Status for torvet, Heidi og Håkon orienterer.
Planleggingen er i gang, men ikke kommet langt. Rammeavtale med konsulent (Rambøll) først klar
4. april. Følger opp KS-vedtak med å lage forslag med utgangspunkt i de to foreliggende skissene.
Det vil være en sommer- og en vintervariant. Kommunalteknikk har prosjektet. Kommer
orientering i mai og sak i juni.
Byggetid er foreløpig uavklart, men må holde seg unna sommersesongen. Mulig etappevis
utbygging.
Ellers:


Plattingen på Torvet er påkjørt og skadet. Pål Bach er på saken.



Parkering: Avklare hva som skjer før 20. juni / etter 17. mai.

7. Oppfølgingssaker fra forrige møte.
Ingen saker.
8. Eventuelt.
Anna Elise: Det er økte utgifter til opphenging og nedtaking av julepynt. I utgangspunktet satt av
35 000 til å sette opp og ta ned, men regninga ble høyere, totalt 75 000. Ønske om å dele
kostnaden i to, på Grimstad Min By og Sentrumsfondet. Samarbeidsforumet godtar dette.
Denne jobben vil bli satt på anbud videre framover. Vurderer også ekstern bistand til
julearrangement (juleentreprenør).

Neste møte blir tirsdag 17.september kl 0815 – 1100.

