Referat Samarbeidsforum for Grimstad by 18.4.2018 kl. 0815-1000
Møtet holdes i Grimstad rådhus, møterom Hamsun (3. etg.)
Tilstede: Kjetil Glimsdal, Per Svenningsen, Siri Hoff, Heidi Sten-Halvorsen, Hans
Stormo, Bodil Slettebø, Petter Tobiassen, Marit Fagernes, Håkon Håversen, Dag
Wirak, Anna Elise Svennevig, Rebecca Vestheim (UiA), Angjerd Hellestøl (UiA)
Forfall: Trond Erik Bognø
Referent: Håkon Håversen

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling godkjent.
2. Om studiestartfestivalen og om hvordan studentene kan bruke byen mer, v/Angjerd Hellestøl fra
fadderstyret på UiA
Rebecca Vestheim og Angjerd Hellestøl fra fadderstyret ved UiA orienterte om
studiestartfestivalen, som varer fra 13/8 til 26/8. Målet med festivalen er at studentene skal bli
kjent med hverandre og byen. Det er ca 30 arrangementer på de to ukene. Kommunen er med og
arrangerer to av dem. Det er videre faddervaktordning (ordfører er med), og et mål om å flytte
fokus fra alkohol til selve arrangementene.
Tilbakemeldingene fra forumet er at studentene er veldig velkomne i byen, og det er ønske om at
de blir bedre kjent i byen og bruker byen mer.
Kontaktperson i kommunen er Ann Karin Jørgensen.
3. Søknad om gratis wifi i sentrum, v/Bodil Slettebø og Marit Fagernes. Her trenger vi å få vite fra
GMB eller Gårdeierforeningen hvor det er behov for dekning og hva som evt finnes av
eksisterende nett i dag.
IT-avdelingen jobber med søknad om EU-midler til til gratis offentlig wifi-nett på utearealer i
sentrum. Det skal være tilgjengelig for alle og ikke i konflikt med eksisterende private og offentlig
tilbud. Må sørge for drift i 3 år.
Til søknaden trengs det info om hvor er det wifi i dag. Dette er i hvertfall Torvet, biblioteket,
Sorenskrivergården og gjestehavna.
Det blir møte med IKT-Agder om dette 27/4, der møter Bodil Slettebø, Marit Fagernes, Grimstad
Min By og Gårdeierforeningen.

4. Godkjenning av referat fra møte 1.11.2017 (se vedlegg)
Referatet godkjent, men det ble bedt om at det ble tatt med hvem som var tilstede, ikke bare
forfall.

5. Retningslinjer for bruk av fond for sentrumsutvikling v/Heidi Sten-Halvorsen
Det er satt av 2 mill til sentrumsutvikling som forumet kan disponere til tiltak som ønskes
iverksatt. Foreløpig bare brukt 100 000, til julebelysning.
Det foreligger ingen retningslinjer for hvordan forumet skal kunne disponere fondet. Heidi StenHalvorsen og Håkon Håversen setter opp forslag som legges ved referatet.
Innspill til hva fondet kan brukes til er f.eks veileder til bygningsvern, samt synlige fysiske tiltak og
aktiviteter som bidrar til å øke sentrums attraktivitet.

6. Forsøpling i sentrum (ref oppslag i GAT). Orientering om status og planlagte tiltak før
sommersesongen v/Hans I Stormo
Hans Stormo orienterte om hvem som har ansvar for hva. Kommunen har gatene, og Agder
Renovasjon har de nedgravde anleggene. Politiforskriften § 20 sier også at de som selger varer
som kan føre til forspling skal ha søppeldunker samt rydde opp etter seg.
De nedgravde anleggene er for private husstander i byen, men brukes også ofte av andre og for
avfall som skulle vært levert på Østerhus. Dette fører til mye generell forsøpling rundet dunkene.
Forslag om å skilte tydelig hvem dunkene er for, hva som kan kastes og eventuelt vurdere
videoovervåkning.
Kan også etablere gebyrsystem, men må da ha politisk godkjenning.
7. Tour des Fjords – status /Kjetil Glimsdal/Bodil Slettebø
Bodil Slettebø orienterte om status. Det kommer i alt 21 lag, hvorav 9 world-tour lag (øverste
nivå). TV-sending til 100 land.
Starter dagen før (21/5) med rigging. Rittdagen 22/5 blir det barneritt og sykkeldag for u-skolene
før feltet ankommer Grimstad.
Lager programfolder med info om stengninger. Åpner Jørgen Bangs gate for å lette trafikken noe,
men i den mest hektiske perioden blir stort sett hele byen stengt for trafikk.
Utfordring å skaffe nok løypevakter. Trenger ca 200, men har foreløpig bare ca halvparten.
Løypevaktene trenger kursing.

8. Gjennomgang av oppfølgingslista
Utgår. Oppfølgingslista «vaskes» for utgåtte saker, og tas opp igjen til neste møte.
9. Eventuelt
Bodil Slettebø: Innspill fra Rolf Erik Nilsen og Jan Bjørkanger (fiolinist) som jobber med et prosjekt
om konserter i Grimstad. Dette kan være starten på noe mer. Kan på sikt åpne for å søke om EUmidler.
Trenger ca kr 100 000 i lønn til musikerne i 14 dager. Forumet gir ordfører fullmakt til å ta av
sentrumsfondet til dette dersom det blir noe av. Bodil Slettebø kontaktperson fra Grimstad
kommune.

Dag Wirak: La fra alternativ skisse til utforing av Torvet. Denne er tidligere varslet og følger
Gårdeierforeningens høringsuttalelse til torg- og gatebruksplanen. Muliggjør både festplass og
vinterløsning, og inneholder en del historiske elementer. Ønsker ikke lekeapparater, tror Byhaven
dekker det behovet, og at Torvet kan tiltrekke seg et mer voksent publikum.
Vurdering: Torg- og gatebruksplanen skal ikke avklare detaljert utforming, dette kommer i senere
planfaser, slik at forslaget fra Gårdeierforeningen kan tas med til videre vurdering. Hensikten med
tiltakene er å lage nye attraksjoner og skape ny aktivitet.

Neste møte er onsdag 5. september kl. 08.15 -10.00.
Deretter tirsdag 13. november kl 0815-1000.

