Referat fra møte i Samarbeidsforum

Dato:

1.11.2017

Sted:

Grimstad rådhus, møterom Ibsen

Tilstede: Kjetil Glimsdal
Trond Erik Bognø
Siri Hoff
Dag Wirak
Anna Elise Svennevig
Heidi Sten-Halvorsen
Hans Tveitereid
Håkon Håversen
Petter Tobiassen
Per Svenningsen (fra kl 0830)
Bodil Slettebø
Toril Smith Konradsen (sak 4)
Forfall:

Hans Stormo

Kopi:

Svein Flo

Sak nr
1

Sammendrag
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

2

Godkjenning av referat fra møte 30.8.2017.
Sak 9: Avklaring om bruk av fondsmidler. Svein
Flo finner ut av dette.

Ansvarlig

Svein Flo.

Ellers godkjent.
3

Ny kommunalsjef Miljø- og samfunn og ny
konstituert enhetsleder plan.
Heidi Sten-Halvorsen inn som kommunalsjef og
fast medlem av samarbeidsforum etter Guri
Ulltveit-Moe.
Håkon Håversen overtar for Bodil Slettebø som
fast representant og kontaktperson. Rettes opp
på hjemmesiden.
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Hvordan tar vi vare på gamle bygninger?
Ved Dag Wirak
Vedlagt notat fra gårdeierforeningen som ble
vist på forrige møte. Temaet tas opp under møte
med A-Agder fylkeskommune 10. november,

Håkon Håversen

som kommer i stand etter bekymringsmelding
fra fylkeskommunen.
Statusrapport/orientering i neste møte i
Samarbeidsforum.
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Utsatt sak fra forrige møte - ønsker om
opprustning av sentrum v Anna Elise
Svennevig.
Det er en del mindre detaljer i byen, bl.a i
smauene, som skjemmer og bør utbedres.
Foreslår et prosjekt det Grimstad Min By,
Gårdeierforeningen og kommunen sammen tar
tak og får utbedret dette før Tour de Fjords.
Beskjedent budsjett.
Avklaring: Godt forslag. Forsøker prosjekt som
bør være ferdig til 17. mai. Hans Stormo
involveres. Grimstad Min By v daglig leder tar
kontakt med de øvrige i denne prosjektgruppa
og presenterer forslag til neste møte.
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Toril Smith
Konradsen

Anna Elise
Svennevig

Status torg- og gatebruksplan v Heidi StenHalvorsen.
Torg- og gatebruksplanen er kommet langt, men
ikke helt ferdig. Statens vegvesen har laget
trafikkmodell som har tatt tid, og hvor det har
vært behov for vurdering og kjøring av flere
alternativer. Dette kommer i november.
Det blir åpent møte 30. november kl 18 i
kommunestyresalen. Politisk behandling starter
med førstegangsbehandling i januar, mål om
sluttbehandling før sommerferien.

Heidi StenHalvorsen/Håkon
Håversen

Spørsmål om forholdet mellom torg- og
gatebruksplanen og kommunedelplan for
sentrum. Torg- og gatebruksplanen er ikke en
formell plan, det er kommunedelplanen. Denne
kan utløse behov for nye detaljreguleringer.
7

Informasjon om parallelloppdrag
framtidsbilder v Håkon Håversen.
Parallelloppdraget ble utlyst i slutten av
september med tilbudsfrist 16. oktober. 11
tilbud innkommet, flere gode. Tilbudsevaluering
pågår, mål om å få dette avklart i løpet av
inneværende uke. Viktig å komme i gang.
Leverandører skal levere ferdig utkast 8.
desember, og endelig materiale etter
kommunens tilbakemeldinger 8. januar.

Håkon Håversen
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Tour des Fjords, 22-24/5-2018 – status v
Bodil Slettebø.
22. mai: Grimstad blir målby, med mål på
Biesletta. Denne stenges, rigging starter kl 0900
denne dagen. Etappen starter i Lindesnes, skal
kjøre fv 420 gjennom byen før to runder i NMløypa fra 2013 avslutter etappen.
Videre barneritt kl 16-17, og forsøker skoleritt
(6-7. trinn).
Trenger veldig mange frivillige løypevakter (ca
150). Disse må også kurses.
23. mai: Rittet kjører fv 420 gjennom Grimstad
sentrum. Ikke full sperring denne dagen, men
man må regne med noe forsinkelser.

Bodil Slettebø
følger opp Tour
de Fjords.

Etablert prosjektgruppe hvor næringslivet er
med. Ønsker å bruke området ved Kiwi.
Premier: Ønske om lokale premier til
etappevinner og andre premievinnere. Forslag
om Fjæregranitt, lokal kortreist mat, sjømerker
fra elevbedriften på Langemyr skole. Forslag
meldes til Bodil Slettebø eller Anna Elise
Svennevig.
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Gjennomgang av oppfølgingslista
Aktuelle oppfølgingspunkter er omtalt i
oppfølgingslista. Tas opp i samarbeidsgruppe for
videre aksjoner.
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Eventuelt
 Møteplan våren 2018:
o 6. februar
o 18. april
 Møtetidspunkt – utsette til 0815. Ok.
 Asfaltering Vestregate, ikke pent. Hva var
oppdraget? Uklart hvorfor det ble som det
ble.
 Gårdeierforeningen har liste over
næringsareal i Gamle Grimstad sentrum.
Ikke mer enn 5 % ledig. Gledelig
utvikling.
 Gratisparkering Arresten i desember?
Svein Flo sørger for en kort sak om
parkering til formannskapet 30.
november.

Svein Flo

Neste møte er tirsdag 6. februar kl 0815-1000
på Grimstad rådhus.

