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Møtereferat – Sentrumsforum 14.08.2019  

Møtetidspunkt: onsdag 14. august, kl. 15:00 – 17:00 
Sted: Lillesand rådhus, møterom Justøya 
 
Deltakere:  
Handelsstanden - Marion Glamsland, Merethe Moen, Geir Fighenskau og Finn Rune Gregersen (for 
Roger Heimdal) 
Lillesand Gårdeierforening - Ole Olsen, Christian Thomassen og Berit Eide Johnsen  
Lillesand Vekst - Trond Are Gjone, 
Lillesand kommune -  Guri Ulltveit-Moe (rådmann), Roger Edvardsen (enhetsleder teknisk prosjekt)  
             og Janne Karin Nesheim (ref.)  

 
Forfall: Anne-Grethe Knutsen (gårdeierforeningen), Roger Heimdal (handelsstanden) og Trude 

Jakobsen (kommunalsjef teknisk sektor)  
 
 

Sak 

nr. 

Tema 

14/19 Referat fra møte 02.05.2019 

Sendt ut fredag 3. mai. 

 

Konklusjon: 

Ingen merknader. 

  

15/19 Orientering om status for gravearbeider  
v/ enhetsleder teknisk prosjekt 
 
Kommentar: 
Enhetsleder ETP orienterte om status på Lofthusveien, kommende 
gravearbeider i nedre del av Jernbanegata og stenging av Oddekleiva 
krysset. Krysset vil bli stengt fra og med 25. aug. (uke35) til og med 
29. nov. (uke 48).  
 
Når krysset er ferdigstilt vil arbeidene fortsette lengre opp i 
Jernbanegata frem til mars/april 2020, noe som medfører at 
Jernbanegata blir stengt mellom YX og rundkjøringen i perioden dette 
arbeidet pågår.  
 
Kommunen har vært i dialog med eierne av Hotell Norge og YX. 
 
For oppdatert informasjon følg med på kommunens nettsider i løpet av 
sensommeren/høsten. Fremdrift på arbeidene blir lagt fram for 
bystyret for orientering i løpet av høsten. 
 
Handelsstanden stilte spørsmål om Vestregate vil bli åpnet for trafikk 
når gågateperioden opphører, og Oddekleiva krysset stenges.  
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16/19 Regulering helårs gågate 
 

1. Kort orientering om saksgang og framdrift.  
v/ Feste og kommunen 
 

2. Om medvirkning til nå og hvilke hovedpunkt vi har merka 
oss. (fra Gjestebud, kartleggingsmøter, befaring, møte 
med kommunen) 
v/ Feste  
 

3. Innspill og diskusjon 
 

Annet og vedlegg 

 
Vedlegg sak 16/19 – Presentasjonen av Feste Grenland AS  

Feste - 

presentasjon sentrumsforum 14.08.2019.pdf 
 
Vedleggsak 15/19 – I løpet av uke 34 sender enhetsleder dokument med 
datoer for videre fremdrift i prosjektene, til Trond Are Gjone som 
videreformidler til gårdeierne og handelsstanden. 
 
 
Det ble ikke satt et tidspunkt for neste møte, men det var enighet om at 
fremtidige møter bør legges til tidspunkter hvor rådmann og/eller kommunalsjef  
teknisk sektor har mulighet til å delta. På den bakgrunn bes det om at rådmann 
eller kommunalsjef teknisk sektor setter møtetidspunkt.  
 

 
 
Mailadresse til konsulentene i Feste: 
 

- Aslaug Norendal: an@feste.no 
- Therese Hagen: th@feste.no  

 
For ordens skyld bes det om at undertegnede føres opp som kopimottaker i 
mailhenvendelser mellom Feste og aktører i Lillesand sentrum.   
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Janne Karin Nesheim 
Rådgiver 
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