Referat samarbeidsforum for Grimstad by 26.02.2019 kl. 0815-1000
Møtet ble holdt i Grimstad rådhus, formannskapssalen
Deltagere: Kjetil Glimsdal (KrF), Per Svenningsen (A), Trond Erik Bognø (H), Siri Hoff (V), Anna Elise
Svennevig (Grimstad Min By), Dag Wirak (gårdeierforeningen)
Adm: Heidi Sten-Halvorsen, Hans Ivar Stormo, Håkon Håversen
Observatører: Bodil Slettebø og Martin Svendsen (Grimstad Min By)
Forfall: Ingen
1. Godkjenning av innkalling og saksliste, alle.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Godkjenning av referat fra møte 13.11.2018, alle.
Dato for Byfesten rettes til lørdag 25. mai. Ellers godkjent.
3. Torg- og gatebruksplanen, hva skjer etter møtet i KS 4/2?
Torvet har førsteprioritet, men vil også jobbe videre med utforming av Storgaten for øvrig.
Området utenfor «Mental Helse» tas med. Kommer sak til aprilmøtet om hvordan prosjektet skal
gjennomføres. Politisk ønske om rask framdrift. Detaljplanlegging og regulering, holdt internt
oppstartsmøte. Etapper i gjennomføring.
Adm jobber også med «Sommergada 2019».
4. Sommergada 2019, planlegging
Bevilget 300 000,Fysiske tiltak: Hva kan gjøres i gatene, hvem kan disponere hva, skilting. Helhetlig
utforming/møblering, blomster og sitteplasser. Primært Storgaten og Torvet, tidsrom satt til
skoleferien. Planlegges i samarbeid med GMB, og må komme raskt i gang. Heidi følger opp med
oppstartsmøte.
Aktiviteter: Samarbeide med aktørene i byen, planlegge aktiviteter. Må se ordentlig ut. Gi lokale
aktører muligheter.
5. Evaluering av julesesongen
Utfordrende å trekke folk til byen. Mye dårlig vær, viktig faktor. GMB har bare ressurser til små
tiltak. På leit etter gode tiltak.
Dette er bra:
Julegrantenninga, en uke tidligere. Fakkeltoget, fyrverkeri. Byen ser fin ut.
Foreløpig dato for neste julegrantenning, 30. november i 2019.
Dette må bli bedre:
Julebelysning, julepynt. Må plassere og fordele ansvaret og kostnadsfordeling for opp- og
nedtaking. Utfordring for kommunen med mannskap ved f.eks større snøfall og annet. Legge ut på
anbud? GMB kartlegger, får forslag på pris, politisk behandling. Helst tre års perspektiv.

6. Workshop 5. des, orientering
Veldig bra workshop. Viktig å følge opp og ta ideene videre.
Oppfølgingsforum / interimstyre følger opp dette videre. To hovedtemaer; hvordan drifte byen
(handel, aktiviteter osv); og hvem håndterer de praktiske tingene.
7. Byfesten 25 mai, status
Opprinnelig tenkt gjennomført av Frivilligsentralen og Næringsforeningen, men de har mangel på
kapasitet. Det er etablert en prosjektgruppe, med Tom Sigurd Dokkedal fra Næringsforeningen
prosjektleder. Krav om at det skal være noe i Byhaven. Byfesten har ett års perspektiv foreløpig,
men kan bli videreført. Det virker å være stor interesse fra lag og foreninger for å delta.
Går også over i søndag 26 mai, da Jerv inviterer til Folkets kamp på Levermyr.
Økonomi: Leie lyd, scene, tryllekunstner. Samarbeidsforumet gav sin tilslutning til å bruke 60.000
fra sentrumsfondet på byfesten.
8. Wifi i sentrum – status, foreligger det svar på søknad om EU støtte?
Fra adm:
Grimstad kommune var blant de kommunene som fikk tilsagn om støtte fra EU (WiFi4EU) ved
utlysningen av midler 7. november 2018. Vi har dermed tilsagn om 15.000 Euro til dekning av
etableringskostnader (engangskostnader knyttet til utbygging av trådløst nett). Dette vil etter vår
vurdering kunne dekke kostnadene til å få satt opp de ekstra senderne som trengs for å få trådløs
dekning i hele sentrum (det området som en tidligere har tegnet opp). De økte driftskostnadene
for nye sendere må dekkes av Grimstad kommune.
Grimstad kommune har signert avtalen med EU. Vi er nå i prosess sammen med IKT Agder for å
planlegge arbeidet med nye sendere og oppsett av det trådløse nettet i tråd med EU sine krav for
å motta støtte. Fra 10. januar 2019 har vi 18 måneders frist til å ferdigstille dette, for å kunne
motta midlene fra EU. Vi har som mål å få dette på plass i løpet av 2019.
Fra forumet: Melde tilbake ønske om raskere framdrift, klart til sommeren 2019.
9. Smith Petersens brygge
Meldt inn av Gårdeierforeningen. Ønske om å gjenskape noe av det gamle på brygga, jfr bilde av
Dampskipsbrygga, Pakkhuset og «Trio kiosk». Fokus rundt byggmester Heinecke.
Mulig å søke midler fra EU osv? En av de siste av sitt slag i Norge. Riksantikvaren? Sette ned en
gruppe for å se på dette? Gårdeierforeningen jobber videre med dette, ser på muligheter og mulig
finansiering.
Dampskipsbrygga må gjøres noe med. 150 år i år. Teknisk tilstand er undersøkt (2005-06 ca). En
del av pælene må skiftes ut. Utfordringer også for gjestehavna.
Kan da også se på bygninger på brygga, eventuelt reetablere gammelt? Adm har ikke ressurser til
å gjennomføre før Torvet er ferdig, men har startet å undersøke hva som kan gjøres.
10. Orienteringer om samarbeidsform, GMB-status
Martin Svendsen ansatt i 30%, gjør en del av lederoppgavene, avlaster Anne Elise Svennevig.
Jobber med aktivitetsplan (årshjul), dette presenteres i neste møte.

GMB deltar i interimstyret, ser an hva som kommer ut av dette før evt ny ansettelse. Anna Elise og
Martin møter i samarbeidsforum i april.
11. Oppfølgingssaker fra forrige møte
Ta inn ny saldo for sentrumsfondet i referatet. Saldo på det opprinnelige fondet pr. 31/12-18 er
1.311.000, i tillegg ble det i 2018 avsatt 1 mill til å styrke fondet, dvs reell saldo er 2.311.000,-.
12. Eventuelt


Ut i Grimstad – frivilligsentralen: Siste tirsdag i måneden, mellom kl 15 og 18 kan pensjonister
spise for 99 kr på de fleste av byens spisesteder. Taxinæringen bistår med henting, 30 kr pr
taxitur. Første gang 25. mars, og foreløpig ut 2019.
Behov for frivillige som ledsagere mm – disse bør slippe å betale for å spise, kostnad ca
1000,- pr gang. Samarbeidsforumet gav sin tilslutning til å bruke 10.000 som Frivilligsentralen
holder regnskap med for å dekke frivilliges bespisning i forbindelse med Ut i Grimstad – Leve
hele livet.



Wenzells plass ser ikke bra ut. Er det avtale med Cafe Ibsen? Adm ser på dette og de andre
plassen i byen.



Medieoppslag, ønske om skøytebane, hva ligger i dette? KrF setter dette på valgprogrammet
sitt. Mulig på Torvet? Helårs basert på plast?



Henvendelse fra Sparebankstiftelsen om tilskudd til klatrestativ, følges opp.

Neste møte torsdag 11/4. 0815-1000.

