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Referat – Sentrumsforum 27.02.2020   

Tidspunkt Tors. 27. feb. kl. 15:00-17:00 

Sted Lillesand rådhus, møterom kantina 

Deltakere Lillesand handelsstand – Finn Rune Gregersen, Merethe Moen og Roger Heimdal 
 
Lillesand Gårdeierforening – Ole H. Olsen, Anne-Grethe Knutsen og Tor Asbjørn Hansen  
 
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen – Gunnar Kulia 
 
Lillesand kommune –Trude Jakobsen (kommunalsjef teknisk), Lene Jacobsen (enhetsleder, 
enhet for teknisk drift) og Janne Karin Nesheim (rådgiver teknisk ref.) 
 

Forfall  Christian Thomassen, Geir Fighenskau, Marion Glamsland, Berit Eide Johnsen og Guri 
Ulltveit-Moe (rådmann) 

Andre 
deltakere 

sak 3/20 - Eirik Storhaug (prosjektleder, enhet for teknisk prosjekt), sak 4/20 og 5/20 - 
Steinar Eberg (fagleder, enhet for teknisk drift), sak 2/20 - Lillesand2030. 
 

  
 

Sak Tema  Hvem 

1/20 Godkjenning av referat fra møte 14.11.2019  

 Referat fra forrige møte ble sendt ut 19. november 

Møtereferat - 

Sentrumsforum 14.11.2019.pdf 
Konklusjon: 

Godkjent  

 

2/20 Orientering om Lillesand2030 og bærekraftsdagene i mai    

 Espen Lia presenterte L2030 og orienterte bærekraftsdagene/Grønne dager 
som arrangeres 13 -16. mai, i Lillesand sentrum.  
 
Ifm. foredraget som skal holdes av Guri Mette Vestby 13. mai, kunne det 
vært en fordel om hun fikk litt kjennskap til Lillesand og hva som er status 
quo for næringsdrivende og gårdeiere i Lillesand sentrum.  
 
Konklusjon: 
Næringsforeningen v/ Gunnar koordinerer innspillene fra handelsstanden 
og gårdeierne i sentrum, dersom de har noen tanker rundt hva som kunne 
vært nyttig kunnskap å videreformidle til G.M. Vestby i forkant av hennes 
foredrag 13. mai.   

Lillesand2030 

3/20 a) Masterplan VA i sentrum. Optimalisering og hvordan sikre rask fremdrift, 
og samordning innen VA tiltak sentrum 
  

b) Sommerfredning tekniske arbeider i sentrum 

 

 a) Mulighet for to-skifts ordning. Se på mulighetene for å kunne bli tidligere 
ferdig med gravearbeidene enn 29. juni. Det blir vist til et referat fra møte 
som ble holdt 27. januar. 

Eirik Storhaug, 
prosjektleder ETP 
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b) Planlagt sommerfredning i fellesferien. En fredning fra 1. juni er svært 

ønskelig. Fredning fra midten av juni i god tid før LillesandsDa’ene er 
kritisk viktig. 

 
FORSLAG: For planlegging i fremtiden ville det vært lurt å se på muligheten 
for at kommunen, gårdseierne og handelsstanden, samarbeider om å 
utarbeide et felles årshjul for prosjekter og aktiviteter i Lillesand sentrum – 
er dette en idé vi kunne jobbet videre med i neste møte eller første møte 
over sommeren? 
 
Konklusjon:  
Trude tar ansvar for oppfølging av saken med rådmannen ila uke 10 med 
sommerfredning 2020 som tema. En tilbakemelding på hva som er 
kommunens konklusjon videreformidles til Næringsforeningen v/Gunnar 
Kulia så snart en konklusjon foreligger. Ønskelig å løfte saken politisk 
dersom det ikke kan ordnes administrativt. 

4/20 Årshjul for feiing  

 Det er ønskelig å få på plass en ordning for renhold i byen, med en plan for 
feiing. Per i dag kommuniseres ikke tidspunkt for gjennomføring av feiing 
godt nok ut til gårdeiere og næringsdrivende i sentrum. Dette kunne vært 
lurt å se i sammenheng med forslaget i sak 3/20 
 
Konklusjon:  
Kommunen v/Enhet for teknisk drift (ETD) tar ansvar for at det blir laget en 
plan til neste møte. Når det skal være feiing med den store feiebilen 
publiseres dette på kommunens nettside. 
 

Steinar Eberg, 
ETD 

5/20 Merking P plass ved Rådhuset i sommerferien og at plassene er fri for 
gjester til byen.   

 

 Konklusjon:  
Kommunen setter opp parkeringsskilt med tydelig markering på tomta, 
rådhus parkeringen (på muren), og på brannstasjonen. Legge inn bilder på 
googlemaps av parkeringsplassene. 
 

Steinar Eberg, 
ETD 

6/20 Presentasjon av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen   

  Konklusjon: 
Utsettes til neste møte 13. mai 
 

Gunnar Kulia, 
prosjektleder for 
Lillesand 

7/20 Velkommen til Lillesand 😊 Info på Tomta og andre steder om hvor det er 

andre parkeringsplasser 

 

 Konklusjon: 
Se konklusjon i sak 5/20  
 

 

8/20 Informasjon om forberedelser til sommeren 2020   

 Konklusjon: 
Utsettes til neste møte 13. mai 

 

9/20 Parkeringsinfo på google  

 Konklusjon: 
Se konklusjon i sak 5/20 
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10/20 Felles løft private og kommune. Beplantning og tiltak for barns aktivitet  

 Kommunen v/ Janne Karin orienterte forumet om blomsterprosjektet i 
Lillesand sentrum (v/ paviljongen), som nå er i oppstartsfasen. Prosjektet er 
et samarbeidsprosjekt knyttet til kommunens deltakelse i partnerskapet 
Bynett Sør.  

Samtlige av forumets medlemmer stilte seg positive til tanken om å få til 
noe her. Hadde det vært muligheter og vilje for å få til ytterligere prosjekter 
som en forlengelse av blomsterprosjektet v/paviljongen, dersom det blir en 
suksess? Evt. få til et samarbeid med biblioteket som har frøbiblioteket? 
 

 

11/20 Hva er skjedd med tidligere innspill. Status 
  

 

 Kommunen informerte om at innkomne innspill fra; kartleggingsmøter som 
ble gjennomført vinteren 2019 med gårdeiere og drivere i planområdet for 
planlagt gågate, gjestebud helårs gågate, workshop 17.09.2019 og barn og 
unges gågate workshop 23.10.2019, er tatt med og blir ivaretatt gjennom 
arbeidet med detaljreguleringen som utføres av Feste Grenland AS. 
 
 
Konklusjon:  
Det er ønskelig fra forumets medlemmer i handelsstanden og 
gårdeierforeningen å få tilbakemelding på hvordan innspillene har blitt fulgt 
opp i prosessen rundt detaljreguleringen av gågate. 
Janne Karin videreformidlere dette til Feste, slik at dette blir tatt med i deres 
neste besøk i Sentrumsforum. 
 

 

Eventuelt / Annet  

• Informasjon fra konsulent om pågående planlegging for sentrum – Feste (konsulenten) for 
detaljregulering av gågata kommer til å delta på et møte senere i 2020, når de har noe mer konkret å 
vise fram. 

 

• Neste møte i sentrumsforum blir 13. mai, kl. 14:30 – 16:00 – avholdes tidligere enn vanlig grunnet 
foredrag av Guri Mette Vestby i bystyresalen kl. 16:00 ifm. Grønne dager i Lillesand 13-16. mai. 
Innkalling til møtet og invitasjon til Grønne dager kommer etter hvert.  

 
 

 


