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Referat - Sentrumsforum 27.08.2020   

Tidspunkt Kl. 15:00-17:00 

Sted Bystyresalen  

Faste 
Deltakere 
 
 

Lillesand handelsstand: Geir Fighenskau, Merethe Moen, Marion Glamsland og Roger 
Heimdal 
 
Lillesand Gårdeierforening: Anne-Grethe Knutsen, Christian Thomassen, Tor Asbjørn 
Hansen for Berit Eide Johnsen og Lars Kristian Sundtoft for Ole H. Olsen. 
 
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR): Gunnar Kulia (prosjektleder) 
 
Lillesand kommune: Guri Ulltveit-Moe (rådmann), Trude Jakobsen (Kommunalsjef sektor for 
tekniske tjenester) og Janne Karin Nesheim (rådgiver teknisk stab ref.) 
 

Forfall Ole H. Olsen og Berit Eide Johnsen 

Andre 
deltakere 

Magne Haugen (enhetsleder kultur og bibliotek), Eirik Storhaug (Prosjektleder VA) og Lene 
Jacobsen (enhetsleder teknisk drift) 

 
 

 

Sak        Tema  Hvem 

18/20    Godkjenning av referat fra møte 13.05.2020 Alle 

Referat fra forrige møte ble sendt ut 14. mai og ligger i vedlagt mail. 

Referat - 

Sentrumsforum 13_05_2020.msg 
Konklusjon:  

Godkjent 

 

 

19/20    Status - Graving i sentrum  Eirik 

Orientering om status for gravearbeidene i sentrum  
 
Konklusjon: 
Det vil bli en pause fra gravingen i sentrum fra høste 2020 til utgangen av 2021, 
som foreslått i hovedplan VA som skal behandles politisk høsten 2020. For 
fremtidige gravearbeider i sentrum er det ønskelig med  2 skiftordning + fredning 
av sommersesongen. Det er viktig med god dialog med/i sentrumsforum i forkant. 
Beskrive hovedplan VA + budsjett og økonomiplanen 2021-2024. Alt må ses i 
sammenheng med helårs gågate.  

 

20/20    Flaksvandbanen Magne  

Orientering om Flaksvandbanen 
 
Konklusjon:  
Forslag om å legge brostein der hvor togskinnene en gang lå. Er dette noe som vil 
kreve regulering?  
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Kommentar fra prosjektleder VA: Grunnet bæreevnen til vei og styrke på asfalt 
med tanke på mengden tungtransport i området, vil brostein svekke bæreevnen 
på veien. 

21/20    Status – Detaljregulering av helårs gågate Janne Karin  

Kort info om status for arbeidet med detaljreguleringen. 

Konklusjon: 
1.gangsbehandling av planen er planlagt å skulle behandles i plan- og 
miljøutvalget 13. okt. (dette med forbehold om at det ikke dukker opp nye 
plansaker før den tid). Før plan legges frem for politisk behandling, skal 
kommunen ha møte med fylkeskommunen 8. sep., for å løse bestemmelser 
tilknyttet kulturminner i helårs gågate.  
 
Det ble i vår stilt spørsmål om problemstillingen i forhold til håndverkernes bruk at 
Dypvannskaia og varetransport til utskipningshavna. NiKR ber om at kommunen 
sørger for helhetlige løsninger som ivaretar både gågate og håndverkernes behov 
for varetransport til utskipningshavna på Dypvannskaia. 
 
Det er viktig med langsiktig tenkning i arbeidet med detaljreguleringen og 
realiseringen av gågata. 

 

22/20    Workshop - Evaluering av sentrumsforum  Guri  

Konklusjon:  
I evalueringen skulle forumets medlemmer ta stilling til følgende spørsmål: 

• Hva er bra? 
• Hva kan bli bedre? 

 
Innspillene ble skrevet ned på post-it lapper og formidlet i plenum (se tekstboksene under).  
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