Referat fra møte i Samarbeidsforum for Grimstad by 7.4.2016
Tilstede:
Kjetil Glimsdal (leder), ordfører Grimstad kommune
Per Svenningsen, leder av teknisk utvalg
Trond Erik Bognå, opposisjonsleder
Anna Elise Svennevig, kultur- og miljøutvalget
Berit Asdal Larrick, daglig leder Grimstad Min By
Sverre Engebretsen, daglig leder Gårdeierforeningen
Halvard Aglen, styreleder Grimstad Eiendomsutviklingsselskap
Hans Stormo, fagansvarlig bydrift Grimstad kommune
Guri Ulltveit-Moe, kommunalsjef Samfunn- og miljøsektoren Grimstad kommune
Bodil Slettebø Lindestad, næringssjef Grimstad kommune (referent)
Møtet ble avholdt i formannskapssalen, Grimstad rådhus.

Sak 1 Presentasjonsrunde
Alle presenterte seg selv.
Sak 2: Mandat, forventninger og arbeidsform for forumet
Grimstad Min By poengterte viktigheten av at dette forumet er blitt etablert.
Ordføreren fremmet forslag til momenter til presisering av mandat for samarbeidsforumet.
Reviderte momenter til presisering av mandat vedtatt av samarbeidsforumet vedlegges referatet.
Sak 3: Møteplan 2016
Møtedatoer i 2016 blir:
23/5 kl. 8-10 i Grimstad kulturhus
7/9 kl. 8-10 i Grimstad rådhus eller et sted i sentrum
9/11 kl. 8-10 i Grimstad rådhus eller et sted i sentrum
I etterkant av møtet den 23/5 arrangerer Riksantikvaren seminaret ”Utviklingsnett: Byutvikling i
historiske byområder” for dem som har interesse av dette. Lenke til program og påmelding finnes
her:
http://www.riksantikvaren.no/Kalender/Utviklingsnett-Byutvikling-i-historiske-byomraader

Sak 4: Orientering om kommunal planstrategi og kommende planarbeid
Guri Ulltveit-Moe orienterte om kommunal planstrategi, dvs hvilke nye planer som skal vedtas i
kommende fireårs-periode. Kommunal planstrategi er p.t. lagt ut til høring med høringsfrist 2. mai.
Presentasjonen følger vedlagt referatet.
Begrepsbruken ”gamlebyen” vs ”historisk bysentrum” ble diskutert. Disse begrepene brukes om
hverandre. Det er ønskelig at samarbeidsforumet diskuterer og blir enig om hva man skal kalle denne
delen av byen.

En langsiktig strategi for bysentrum bør utarbeides samtidig som man tilrettelegger for kortsiktige
tiltak der hvor det er relevant. Høringsutgaven av planstrategien sier at det skal utarbeides
kommunedelplan for Grimstad byområde som langsiktig plan. Samtidig kan en jobbe med torg- og
gatebruksplan i et mer kortsiktig perspektiv. Forumet oppfordret til å ha et særskilt fokus på Torvet
og Smith Petersens Brygge.

Sak 5: Orientering om Gårdeierforeningens pågående arbeid med utvikling av byrom «Gamlebyen»
Sverre Engebretsen orienterte om Gårdeierforeningens pågående arbeid med utvikling av Dyviks
plass, Victoriatorvet og Hestetorvet. Prosjektet er en videreføring av prosjektet ”Tiltrekkende
historier midt i byen”. Gårdeierforeningen har ansatt Rolf Solvik Nilsen som prosjektleder i 20 %
stilling fra november og frem til sommeren.
Engebretsens presentasjon følger som vedlegg til referatet.

Sak 6: Wentzels plass
Café Ibsen og advokatene Rodvelt har kontaktet Grimstad kommune vedrørende muligheter til å ha
uteservering på Wentzels plass, som er kommunal grunn. Det vil sørges for at også andre kan sette
seg ned på Wentzels plass og spise mat fra for eksempel Baker Mortensen el.a.
Samarbeidsforumet mente man i år burde kunne etablere dette som et midlertidig prøveprosjekt.
Samtidig bør man jobbe videre med et ordensregelverk for bruk av kommunal grunn til uteservering
og lignende, slik at man i fremtiden sikrer likebehandling av alle som ønsker å etablere slike tiltak.
Kontaktperson for denne type tiltak er inntil videre næringssjefen.

Sak 7: The Square
”The Square” er et initiativ som kommer fra Sverige og fra Kortfilmfestivalen. Det er en rute som
lyssettes og som symboliserer viktige verdier i Grimstad. Det er en frisone der alle har samme
rettigheter og samme ansvar. Mulig plassering er Bietorvet. Den ønskes åpnet i forbindelse med 200
årsjubileet, og bør tiltrekke seg nasjonal oppmerksomhet.
Samarbeidsforumet var enig i at dette var en god ide. Man forsøker å få dette til. Formannskapet vil
bli orientert av ordføreren.

Sak 8: Parkering (sommer-/vinterløsning)
Når planer legges bør man tenke ulike løsninger for henholdsvis sommer og vinter. Korttidsparkering
er viktig i vintermånedene, mens aktivitet er viktigst om sommeren.

Nåværende parkeringsordning skal evalueres i august, og det er i den forbindelse viktig å diskutere
hvorvidt man bør ha ulike løsninger for vinter- og sommerparkering. Det er også viktig at det
offentliggjøres at ordningen skal evalueres, slik at det er mulig for alle å komme med innspill.
Parkering bør opp igjen som sak på senere møte.

Sak 9: Skilting
Skilting er en viktig sak, men må diskuteres i samarbeid med Statens Vegvesen.
I Kultur- og Miljøutvalget 11.6.2014 ble det fattet vedtak om at det i anledning av byjubileet skal
sørges for skilting i forkant. Denne saken er ikke tatt opp i kommunestyret. Den bør følges opp av
Samfunns- og miljøsektoren.
Det er ønske om at det lages en plan for skilting. Det ble spesielt påpekt at skilting til parkeringshus i
Grimstad er viktig.

Sak 10 Eventuelt
Det ble orientert om følgende to arrangementer:



14/4 kl. 19-21 arrangerer Høyre ”Byutvikling for fremtiden” i kommunestyresalen, Grimstad
rådhus. Se https://www.facebook.com/events/1080667885309546/
28/4 kl. 10-14 arrangerer Grimstad kommune, Grimstad Min By, Grimstad Næringsforening
og Etablerersenteret ”Næringsutvikling og gründerskap i Grimstad” på Huset. Se
https://www.facebook.com/events/221499858212324/

Det ble påpekt at et offentlig toalett i havneområdet bør komme i Grimstad.

