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Referat – Sentrumsforum 13.05.2020   

Tidspunkt Kl. 14:30-16:00 
Sted Teams-møte 
Faste 
deltakere 
 
 

Lillesand handelsstand – Geir Fighenskau, Merethe Moen, og Roger Heimdal 
 
Lillesand Gårdeierforening – Ole H. Olsen, Anne-Grethe Knutsen og Berit Eide 
Johnsen 
 
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen – Gunnar Kulia 
 
Lillesand kommune – Guri Ulltveit-Moe (rådmann), Barbro Olsen (enhetsleder 
ENB), Lene Jacobsen (enhetsleder ETD), og Janne Karin Nesheim (rådgiver 
teknisk stab ref.) 
 

Andre 
deltakere 

Therese Hagen og Aslaug Norendal (Feste Grenland AS), Robert Bjørnestøl 
(arealplanlegger), Roger Edvardsen (prosjektleder) og Audun Andre Larsen 
(fagleder forvaltning infrastruktur), Ellen Barbakken (gartner), Dianna Sikveland 
(kommunetorget) og Steinar Eberg (ETD) 

Forfall Trude Jakobsen (kommunalsjef teknisk), Marion Glamsland (handelsstanden), 
Christian Thomassen (gårdeierforeningen) og Petter Toldnæs (leder, arbeidsutvalg 
for næring) 

  
 

 
Sak Tema  Hvem 

12/20 Godkjenning av referat fra møte 27.02.2020 Alle 

 Referat fra forrige møte ble sendt ut 2. mars 

Referat - 
Sentrumsforum 27.02.2020.pdf 
 Oppfølging sak 4/20 om plan for feiing og 5/20 parkeringsskilt med 

tydelig merking på tomta, rådhuset og brannstasjonen. 
 
Konklusjon:  
Referat godkjent. 
 

Oppfølging sak 4/20 v/ Steinar Eberg  
Parkeringsskilt/merking: 
Det settes opp parkeringsskilt for sommersesongen ved rådhus 
parkeringen, p-plass ved brannstasjonen og på tomta. Audun og Steinar 
(ansvar) følger opp. Viktig at det blir tydelig informert om mulige 
parkeringsplasser i lillesand sentrum på kommunens nettside, facebook 
side og på nettsiden www.lillesand.no.  
 
 

 
 
 
 
Steinar 
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Feiing: 
Det feies hver mandag i Lillesand sentrum. Det betyr at gårdeierne kan 
feie/spyle utenfor sine bygg søndag kveld og dette blir fjernet i løpet av 
mandag morgen.  
 

13/20 Beplanting i sentrum og ved Rådhusparken ETD 

 Orientering om arbeidene som har blitt gjort utenfor rådhuset ved 
rådhusparken v/ Ellen Barbakken  

 
Plassering av bokskulpturene som i dag står på Emil Knutsens plass 
Konklusjon:  
Bokskulpturene flyttes til bystranda også følger ETD opp hvordan man gjør 
det med plassering av skulpturene på vinterstid med tanke på snømåking. 
 
Blomster i sentrum – forslag til beplantning og plassering av krukker 
Konklusjon:  
Ellen og Steinar viste kart med planlagt plassering for blomsterkrukker. 
Positiv tilbakemelding fra Ole Olsen (grunneier) til foreslått plassering av 
blomsterkrukker på Ole Olsen plass. 
 

 

14/20 Graving i sentrum  Roger og 
Audun  

 Orientering VA-graving v/ Roger Edvardsen 
Kommentar:  

Jernbanegata 
Arbeidene mellom rundkjøringen og krysset Jernbanegata - Oddekleiva – 
Strandgata – Havnegata inkl. alle arbeider i krysset skal være ferdig innen 
30.juni 2020 (kontraktsfestet ferdigstillelsesdato) 
Kommunen jobber imidlertid etter et arbeidsmål om å være ferdig med 
arbeidene innen 18.juni 2020 
 
Havnegata 
Arbeidene i Havnegata mellom røde kors brygga og krysset Havnegata – 
Oddekleiva- Jernbanegata – Strandgata skal være ferdig innen 1.oktober 
2020 (kontraktsfestet ferdigstillelsesdato) 
Arbeidene i Havnegata innstilles midlertidig f.o.m. 19.juni 2020 og starter 
opp igjen f.o.m. 3.august 2020 og vil vare frem til 1.oktober 2020 
 
Siste asfaltering (slitelag) og permanent oppmerking samt tilbakeføring av 
arealet mellom Pizzabakeren og restaurant Beddingen er ikke fastsatt, 
men ferdigstilles trolig i løpet av oktober 2020 
 
Orientering fibergraving v/ Audun Andre Larsen  
Kommentar:  
Arbeidene i sentrumskjernen avsluttes før sommersesongen settes i gang. 
Det eneste er at det kan være noe gjenstående graving i Rosenberg. 

 

15/20 Detaljregulering av gågata – status og videre prosess Feste og 
Robert  

 Presentasjon og orientering ved kommunens planavdeling og konsulent for 
detaljreguleringen. 
 
Kommentarer: se vedlagt presentasjon fra Feste 
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16/20 Informasjon om forberedelser til sommeren 2020  

  Kommentar: 
Det er ønskelig å få til et årshjul/sjekkliste/masterplan hvor kommunen og 
næringslivet sammen kan koordinere hendelser og aktiviteter i sentrum i 
løpet av året.  
 

 

17/20 Presentasjon av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen  
 

Gunnar  

 Kommentar: 
utsettes til neste møte 

 

Eventuelt / Annet 

Innspill i møtet: 
 Spørsmål rundt mulighetene for sentral plassering av turistinformasjonen denne 

sommeren. 
 

 Styrke vertskapstilgjengelighet ifm. korona – frivillighetssentralen har mange frivillige og 
etterlyser oppdrag i LP oppslaget: https://www.lp.no/kultur/har-frivillige-mangler-oppdrag/ 
Kunne eksemplet fra Vennesla med «avstandsravner» vært noe å se på? Se lenke til 
oppslag på NRK Sørlandet fra 26. april: https://www.nrk.no/sorlandet/_avstandsravner_-
skal-patruljere-gatene-i-denne-bygda-1.14996124 
 

 Informasjonsplakater med smittevernstiltak for aktører i sentrum kan hentes hos Roger 
Heimdal på beddingen. 

 
 
Neste møte i sentrumsforum blir 27. august, kl. 15:00-17:00. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Janne Karin Nesheim 
Rådgiver 


