Referat Samarbeidsforum for Grimstad by 13.11.2018 kl. 0815-1000
Sted: Grimstad rådhus, formannskapssalen.
Tilstede: Kjetil Glimsdal, Siri Hoff, Trond Erik Bognø, Heidi Sten-Halvorsen, Petter Tobiassen, Håkon
Håversen, Hans Stormo, Dag Wirak, Anna Elise Svennevig
Forfall: Per Svenningsen, Bodil Slettebø
Referent: Håkon Håversen

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, alle.
Innkalling og saksliste godkjent.
2. Godkjenning av referat fra møte 6 og 13.9.2018 (se vedlegg), alle.
Referat godkjent.
3. Status – førjulstiden i sentrum, alle.
Det er igangsatt et samarbeidsprosjekt med kommunen, hvor trainee Martin Svendsen er
med. Det er laget plakat om arrangementer. Jobber på tvers av forskjellige interesser, veldig
positivt. Julegrantenning blir 24/11. Dette er kunngjort på fb, og er veldig populært – mange
«påmeldt» allerede. Det blir også fakkeltog fra lyskrysset. Røde kors arrangerer.
Juletre er i orden. Brannvesenet pynter. Det er kjøpt inn ny julepynt til bygatene, mer lys og
mer girlandere. Ødegården henger opp fra mandag av.
Øvrig: Det er lite lys i Storgaten/gågata, også oppover mot Nygaten. Hans Stormo skal sjekke.
Opplyser at det har vært kabelbrudd. Påpeker at det er viktig å bruke meldingssystemet på
kommunens hjemmeside for varsling.
4. Foreløpige tanker om byfest, fredag 24.mai, Kjetil Glimsdal.
Det er kommet mange initiativ, som må koordineres. Kommunen er positiv til byfest med
Byhaven sentral. Dette bli fest for hele byen. Hensikten er å markere Byhaven, ta byen i bruk,
videre LIM-uka og frivilligbørsen.
Dersom det blir Tour of Norway i Grimstad så er det uka etter.
Det er foreløpig ikke avklart hvem som er ansvarlig, heller ikke noe budsjett.
Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke før 17. mai. Ugunstig hvis Byhaven ser ut som
byggeplass 17. mai. Dato er satt pga andre arrangementer i byen (Grimstad Maraton mm).
Ordfører tar saken videre med frivillighetssentralen. Se på om et slikt arrangement kan bli
noe å videreføre/fast. Vurdere dato videre.

5. Info om workshop, 5.12 kl 15-19, Anna Elise Svennevig.
Grimstad Min By og næringslivet ønsker at kommunen skal jobbe tettere på byen og har tatt
initiativ til samarbeid. Det har vært flere møter med ordfører, rådmann, næringssjef, GMB,
næringsforeningen med flere. Det blir workshop 5. desember. Backer&Bang fra Kristiansand
kjører denne, i et lokale i byen. Ganske åpen agenda, kan være starten på noe spennende.
Fokuset er på handel i byen, men også opplevelser og kultur.

Diskusjon om hvem skal eie res av workshopen, og hvordan tiltak skal finansieres. Det er
løftet flere måter å tenke på. Det kan være midler å hente fra næringslivet, men bør være
spleiselag. Fokus på å få til de raske tiltakene, men også langsiktig.
Bognø: Bør være politisk vilje til å løfte byen etter vedtaket om torg- og gatebruksplanen.
Viktig å få opp kostnader.

6. Wifi4EU - søknad sendt, Håkon Håversen
Grimstad kommune har søkt EU-støtte til å sette opp wifi-soner i sentrum (fra
støtteordningen Wifi4EU). Dersom vi får midler derfra vil vi kunne etablere gratis nett i byen.
Det er imidlertid svært mange kommuner som søker på denne, så vi vet ikke om vi når
gjennom, men søknaden ble sendt umiddelbart etter at utlysningen åpnet, og mer kan vi ikke
gjøre. Det er sagt at søknader innvilges ut fra først-til-mølla prinsippet.

7. MyMachine prosessutstilling - pop-up i ledig lokale i Grimstad? Håkon Håversen
Skolene må ta initiativ dersom dette skal bli noe. Samarbeidsforumet er positive. Mulig
høsten 2019.

8. Torg- og gatebruksplanen vedtatt i KS, veien videre, Håkon Håversen
Torg- og gatebruksplanen ble vedtatt i kommunestyret 29. oktober. Næringsdrivende i byen
er bekymret for prøveperioden, med envegsreguleringer og stengning. Hvor lenge skal
prøveperioden være, hvem skal evaluere og hva skal det evalueres på. Det påpekes at det er
sårbart å begynne i mars-april, det er den verste tida pga innkjøp før sommersesongen rett
etter vinteren.
Oppfordringen fra Grimstad Min By og deres medlemmer er å drøye oppstarten til
sommeren, med bilfrie gater da, og så fortsette med envegsreguleringene etterpå. Da har
butikkene litt mer å gå på. Uansett viktig at en ordentlig plan for sommeren må på plass.
Tiltakene i Grooseveien og Storgaten er uavhengig av hverandre i denne sammenhengen,
men Statens vegvesen stiller som forutsetning at begge gjennomføres for å kunne åpne
Jørgen Bangs gate for toveis trafikk.
Trond Erik Bognø: Aksepterer ikke at det framstilles som et faktum at det kommer til å
smerte før det er etablert. Viktig å ruste opp der man kan, ta de lavthengende fruktene,
maksimalisere output for handelen. Definere hva vi kan gjøre så raskt som mulig.
Grimstad Min By: Innspill om å bruke penger på opprusting av sommergater – hvor skal det
sendes?
Dag Wirak: Hva er status for Torvet? Ønske om ferdig til sommeren 2020. Svar: Planarbeid er
satt i gang, men vi må ha tid til prosess. Det blir trolig nødvendig med reguleringsplan. Det er
urealistisk å begynne før høsten 2019. Kan bli krevende med kabel og ledningsetater. Selve
gjennomføringen må være mest mulig vinterarbeid.
9. Gjennomgang av vasket oppfølgingsliste (vedlagt), alle
Ok – oppdatere med oppfølgingspunkter etter dagens møte.

10. Veien videre for Samarbeidsforumet – møteplan, alle

KG: Bør ha en vurdering på hvordan forumet skal være, og evaluere innspill vider. Avtale
møter for våren i første omgang.
Tirsdag 5/2 og torsdag 11/4. 0815-1000.
11. Sentrumsfondet – status v/Håkon Håversen
Status for sentrumsfondet er 2 174 000 disponibelt etter gjennomførte og avklarte uttak fra
fondet på til sammen 791 000 i 2017 og 2018 samt tilførsel på 1 000 000 i 2018. Det vil si at
det er et handlingsrom. Oversikt legges ved referatet.
12. Eventuelt
a. Status fra GMB, v/Anna Elise Svennevig.
i. Lyden av Grimstad: Utgifter 93500, utgifter 72500, ønsker dekket minus fra
fondet. (21000)
ii. Julegrantenning: Ønsker 30000 fra fondet.
iii. Jul 2018: Ønsker 40 000 fra fondet.
iv. Sum 91000,Alle enige om dette. Ordfører får fullmakt til å avklare evt tilskudd til fyverkeri på epost.
b. Ny leder GMB? Anna Elise Svennevig gir seg som daglig leder (men sitter fortsatt som
styreleder). Ny daglig leder kommer, men de er på jakt etter nye måter å organisere
på. Blir ikke slik som tidligere. Håper workshopen 5/12 kan gi noen svar.
Bognø ønsker mer åpenhet og informasjon om hva som skjer i prosessen rundt
workshop osv. Knyttet til budsjettprosesser.
c. Ta opp UiA i samarbeidsforum? Tas heller i prosjektet med Universitetsbyen
Grimstad.
d. Byhaven: Blir ferdig til 24. mai, men ikke servicebygget. Tilgjengelig fra det er ferdig,
kan være tidligere. Lys i lampene kommer, men ikke undervarme.

