
    
 
Referat – Sentrumsforum 30.08.2021 
 
Tid Kl. 15.00 

Sted Middelskolen  

Faste 
deltagere 

Lillesand handelsstand: Merethe Moen, Finn Rune Gregersen og Marion 
Glamsland  
Lillesand Gårdeierforening: Anne-Grethe Knutsen, Christian Thomassen, 
Berit Eide Johnsen og Ole H. Olsen.  
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR): Gunnar Kulia  
Lillesand kommune: Guri Ulltveit-Moe (rådmann), Trude Jakobsen 
(Kommunalsjef sektor for tekniske tjenester) og Merete Holtan 
(enhetsleder næring og byutvikling)  

Forfall Ingen 

Andre 
deltagere 

Ingen  

 
 
 

1. Kort oppsummering av sommeren 2021 
Det har vært en sommer med gjennomgående godt besøk og god omsetning i sentrum.  
Beplantningen har vært fin også fra kommunens side, og det var godord fra Handelsstanden vedr 
sommerens tilrettelegging.   
 
Det er likevel en del ønsker som har vært diskutert i noen tid, og det er enighet om å utarbeide 
en liste over saker som ønskes løst til kommende sommer 2022.  Denne ligger vedlagt referatet, 
og Guri/Trude vil forut for neste møte gå gjennom denne.  Der det er enighet om tiltak settes det 
opp ansvarlig person for gjennomføring og frist for ferdigstillelse.   
  

2. Overordnet plan for utviklingen av sentrum frem til åpning av gågata.   
Det er ikke noen vedtatt noen overordnet fremdriftsplan, og en del av dette avhenger også av 
politiske vedtak.   
 
Parkeringsløsing er oppe til politisk vurdering og behandling.  Gågate – reguleringsplanen er 
forsinket med ett år i forhold til opprinnelig plan.  Det er fremdeles usikkerhet mht når gågate 
planen legges ut til høring.   
 
Administrasjonen vil gi sentrumsforums deltagere informasjon når reguleringsplanen er klar for 
oppstart.   
 
Det gjøres ikke vedtak i sentrumsforum, men det synes å være bred enighet om at vi er tjent med 
en overordnet plan knyttet opp mot sentrumsplanen, med prioritering av de mer kortsiktige 
tiltakene kombinert med at dette må bidra til realisering av helheten.  Dersom planer skal være 
motiverende og effektive, må vi evne å dele opp de langsiktige målene også i kommende års 
bidrag slik at vi over tid evner å realisere en god helhet.   
 
Merete og Gunnar utfordres til å forberede et årshjul/ en masterplan for utviklingen fremover 
som grunnlag for diskusjon i neste møte.   
 
Parkeringløsning forventes behandlet i Bystyret høsten 2022.   
 



    
 

         
 

3. Trafikkavvikling sentrum – fast punkt 
Det planlegges ikke graving i sentrum før høsten 2022.   
 
Administrasjonen stiller med ansvarlig for planlegging graving på sentrumsforums møte vinteren 
2022.  Informasjon og utveksling synspunkter for å få til god gjennomføring på graving høsten 
2022/ våren 2023 i Storgata.    

 

4. Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen.   
Kort orientering.  Ordføreren arbeidet fokusert med løsninger for Lillesand.   
  

5. Evaluering Sentrumsforum høsten 2020 
Sammendrag fra møte for ett år siden var sendt ut med sakspapirene for å vurdere om det er 
oppfølging fra møtet som ikke er dekket i pågående arbeid.   
 
Ønskelig med møte mellom Sentrumsforum og politisk ledelse.  Mest sannsynligvis gjennom 
møte med formannskapet.  

      

6. Annet  
Det ble holdt «gjestebud» i forbindelse med gågate og sentrumsutvikling.  Hvordan er det meldt  

       tilbake mht hvordan forslagene er hensyntatt i videre arbeid?  
 
Kontakt i teknisk drift for Roger:  Jørgen Dalaker.  1. oktober kommer Morten Nilsen som ny i  

       stillingen Lene tidligere hadde.   
 
      Neste møte 18. november kl 15 - 17. 
 
     Beslutningssakene fra dette referatet er overført en handlingsplan som også ligger vedlagt.   
 
 
     G. Kulia 
 


