Referat fra møte i Samarbeidsforum

Dato:
26.4.2017
Sted:
Grimstad rådhus, møterom Hamsun
Tilstede: Kjetil Glimsdal
Per Svenningsen
Trond Erik Bognø
Sverre Engebretsen
Petter Tobiassen
Guri Ulltveit-Moe
Anna Elise Svennevig
Hans Stormo
Heidi Sten-Halvorsen
Bodil Slettebø
Ragnhild Sigurdsøn (sak 3)
5 studenter fra UiA (sak 3)
Inger Skorstad (sak 5-12)
Forfall:

Siri Hoff

Sak nr
1

Sammendrag
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.
Godkjenning av referat fra møte 9.2.2017
(se vedlegg)
Godkjent.
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Hvordan lage et attraktivt sentrum for
studenter? V/Ragnhild og studenter
Ragnhild orienterte om studiestart.
Nora og Tonje arrangerte om fadderukene 14.26. august.
AmazingRace 14/8, Pøbræset 16/8,
Sensommerfest med sjøslaget 23/8, Grimstad
Color Festival 26/8 m.m. er viktige
arrangementer. Formål er at studentene skal bli
kjent med byen. Kommunen ble oppfordret til å
stille med lag på sjøslaget. Studenter og UiA har
laget en egen ruspolicy. Alle arrangementer
legges inn på Uniby-appen og facebook.
Næringslivet ble oppfordret til å ta godt imot
studentene. For eksempel gjennom «Spis for
100» og andre tilbud til studentene. Dette vil
sannsynligvis bidra til at studentene til å ta i
bruk byen mer.
Studentene ønsker seg fyrverkeri etter

Ansvarlig

Grimstad Color Festival den 26/8 – en folkefest
for studenter og befolkning i sentrum.
Orientering om Grimstad Color Festival:
Visjonen var å sette Grimstad mer på kartet,
samt et ønske om å knytte campus og byen
nærmere sammen. Det er et fargeløp som er for
alle. Opplever det som vanskelig å få kontakt
med privat næringsliv. Støtte fra universitetet
har vært avgjørende. Kommunens bidrag
gjennom leverte tjenester har også vært viktig.
Finansieres først og fremst gjennom
billettinntekter, men sponsorinntekter må på
plass. Festivalen har ikke ambisjon om å tjene
penger, evt overskudd går til veldedighet eller
startkapital til neste års festival. Studentene bør
informere styret i Grimstad Næringsforening.
Ragnhild følger opp dette.
Vil gjerne ha mer aktiviteter for barn i
forbindelse med festivalen. Det vil være mange
aktiviteter. Frivillige er ønsket. Forslag er å
invitere med Allegro dansestudio, idrettsklubber
eller annet – er med på å trekke folk.
Tobias informerte om at det etableres et racing
team. Skal bygge en høyteknologisk bil.
Bluebox 26/4 kl. 16.
4

Orientering om status torg- og
gatebruksplanen v/Guri
Guri orienterte. Arbeidet med planen går som
planlagt.
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Orientering om status biblioteket og
Byhaven (ink utlysning av kafedrift) v/Guri
Biblioteket er under bygging. Anbud vedr.
Byhaven sendes trolig ut denne uken. Forumet
oppfordret til at man bruker Fjæregranitt som
steintype til noen tiltak i Byhaven. Anbud vedr.
kafedrift er også snart klart til utsending. Pris
og konsept er viktige vurderingskriterier. Det
ble oppfordret til å legge stabilitet inn som
kriterium.
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Status diverse oppfølgingssaker v/Hans
- Bobilparkering sommeren 2017
Parkering på Torskeholmen, betaler på samme
måte som andre biler.
- Parkering for turistbusser sommeren 2017
På slutten i fjor var det to parkeringsplasser ut
mot Gundersholmen. Samme planlegges i år.

Ragnhild tar
kontakt med
daglig leder i
Grimstad
Næringsforening
for å foreslå at
studenter kan
orientere på
styremøte der.

Guri

Guri følger opp
vedr. anbud.

Ingen bestilling. Det er skiltet to plasser.
Turistkontoret er informert.
- Tilrettelegging dagsbesøkende Smith
Petersens brygge
Cafe Ibsen legger ut en ekstra brygge for korte
besøk (midlertidig tiltak). Denne må skiltes godt
denne sesongen. Avtalen muliggjør ikke tiltak for
dagsbesøk. Når avtalen skal reforhandles til
neste år må man vurdere hvordan det kan
legges til rette for at flere båter kan komme på
dagsbesøk. Reforhandlet avtale må til politisk
behandling. Dette er en viktig sak. Mange reiser
forbi Grimstad fordi det ikke er tilrettelagt for
dagsbesøk. Det bør heller stå et skilt med
«Velkommen til Grimstad» og informasjon om
hvor man kan ha båten. Til neste år gjøres noen
nye tiltak, blant annet ved Østerbukt.
Kanskje området rundt Odden kan ryddes, og at
det kan settes opp skilt med 2 timers parkering.
Det er evt mulig å sette opp parkeringsautomat
for båter.
- Taxibåt/shuttlebåt mellom Smith
Petersens brygge og Rønnes/Marivold
Kom ikke i gang i fjor. Usikkert på om det blir
noe i år. Forumet er positiv til tiltaket hvis
tiltakshaver får dette til.
- Bruk av Wentzels plass sommeren 2017
Hans har hatt møte med dem. Det blir
uteservering. Morterud kan også benytte
området.
- Innkjøp av blomsterurner m.m.
Samarbeid med Grimstad Min By. Jobber med
innkjøp og plassering nå.
- Bodplassering på Torvet
Se sak 7.
-Annet
Det er utfordring med parkering på Dyviks plass.
For at parkeringsvakter skal gi bot må det være
skiltet. Dette vil bli vurdert i forbindelse med
torg- og gatebruksplanen, men kan trolig ikke
løses i torg- og gatebruksplanen. Trolig må
denne type områder reguleres for å ha hjemmel
for å kunne bøtelegge.
7

Inger følger opp
reforhandling av
ny avtale og
politisk
behandling av
denne.
Inger vurderer
oppsetting av
flere/bedre
skilter før
sommeren.

Hans følger opp.

Hans følger opp.

Hans vurderer
hva som kan
skiltes og
håndheves nå.
Guri/Hans følger
opp i forbindelse
med torg- og
gatebruksplan og
eventuell
regulering på
sikt.

Status søknad om bruk av Torvet sommeren Grimstad Min By
2017 v/Anna Elise
følger opp i

Trio, Pannekakehuset og en aktør til ønsker
skjenkebevilling for Torvet. Uteservering. Ønsker
å få til noe som er fokusert for barn. Vil gjerne
supplere med noen boder, salg av mat

samarbeid med
kommunen
(Hans)

8

Søknad fra Grimstad Min By om at Grimstad
defineres som typisk turiststed som kan ha
søndagsåpne butikker v/Anna Elise
Søknad sendt 25/4. Styret har vedtatt å be
kommunen søke fylkesmannen om at Grimstad
sentrum defineres som turiststed. Frivillig
ordning for butikkene, men mange ønsker å
være med. Sak kommer til kommunestyret 22.
mai. Søknad til Fylkesmannen sendes asap
etterpå.

Bodil ansvarlig
for sak til
kommunestyre
og søknad til
fylkesmannen
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Orientering om møte vedrørende skilting
v/Inger
Notat fra møte med Statens Vegvesen ble
gjennomgått.
SVV vil ikke gjøre mer i forbindelse med skilting
til Arresten. De ønsker å kanalisere mest mulig
trafikk via Vesterled til byen og Arresten. Må ta
hensyn til at mange kommer inn andre veier
uansett. Kommunen bør sende en henvendelse
om et konkret skilt, for eksempel før avkjørsel til
Kulturhuset kan settes opp. Evt kan skilt til Phus Kulturhuset byttes ut.
Det er mulig å sette opp skilt i krysset mellom
Lillesandsveien og Jørgen Bangs gate. Bør settes
opp sammen med skilt til P-hus Kulturhuset.

Inger utarbeider
forslag til brev til
SVV. Guri/Inger
følger opp
kontakt med
SVV.

Notatet må følges opp, slik at forumet kan få
tilbakemelding på alle punktene i notatet.
Oppfølgingssak neste møte. Møtet blir etter
sommeren, så det må redegjøres for hva som er
gjort.
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Studietur til Aalborg v/Guri
Samarbeidsforumet er invitert. Godt faglig
program. Påmeldingsfrist 5. mai. Alle oppfordres
til å delta. Hvis ledig plass bør man vurdere om
styret i GEU kan delta.
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Evaluering av Samarbeidsforumet
v/Ordfører
Alle var enige om at dette er et viktig forum, og
at det er positivt at det er etablert. GMB er
opptatt av at forumet klarer å få frem konkrete
tiltak som gjennomføres. Det er en utfordring
dersom forumet blir for overordnet.
Tabell med oppfølgingssaker er nyttig, men blir

Guri kommer
med forslag til
løsning og
oppfølging av
punktene i notat.
Presenteres på
neste møte i
forumet.

Alle deltakere i
Samarbeidsforum

stadig lengre. Utfordring å få nok
gjennomføringskraft. Her er det
forbedringspotensiale. Ser frem til at
byplanlegger kommer. En som har daglig ansvar
for å følge opp sentrum er ønskelig.
Møtene har blitt bedre etter hvert, og forumet
har mer funnet sin form. 8. august begynner
byplanlegger – dette er en viktig person i så
måte.
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Eventuelt
Neste uke er det «Spis for 100» i Grimstad!

