
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Lillesand kommune                     Bankgiro: 2801 55 44440          Tlf. 37 26 15 00 postmottak@lillesand.kommune.no  
Postboks 23, Østregate 2           Organisasjonsnr: 964 065 404     Faks: 37 26 15 99 www.lillesand.kommune.no  
4791 LILLESAND 

1

Deres dato: 31. januar 2022 Vår dato: 31. januar 2022    Saksbehandler: Marte L. Beisland  

Deres ref:    Vår ref:     Avdeling: Enhet for kultur og bibliotek
     

MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE-OG 
UNGDOMSRÅDSMØTE 

 
1/22 Presentasjon av nye medlemmer og ny koordinator  
 
  
2/22 Leder går gjennom sakslisten 
 
  
3/22 Borkedalen skole- plan for konseptfase 
Flere av medlemmene spurte om muligheten til å bygge i høyden på skolen. På den måten vil 
ikke naboer bli berørt av utbygging. Og medlemmene ønsker også at skolen ikke bare blir stor 
nok, men også stor nok til fremtiden slik at det ikke er nødvendig med flere utbygginger.  
 
4/22 Nytt investeringsprosjekt-ombygging til elmotor- Brentemoen skole 
Ikke mange kommentarer rundt denne saken. Fint at båten til Brentemoen skole skal 
fortsette å være operativ til sommeren.  
 
5/22 Bosetting av flyktninger i 2022  
Medlemmene syns det er viktig at flyktningene med mangel på førerkort får muligheten til å 
bo på sentrale plasser. Siden voksenopplæring og NAV er lokalisert på Tingsaker så de en 
god mulighet til å bosette dem der. I tillegg ble Tunveien og Lofthus nevnt som gode plasser.  
 
6/22 Plassering av dagsturhytta i Lillesand kommune  
De er positive til å ha en dagsturhytte. Å gå tur og komme ut i naturen er et positivt gode for 
alle. Så en hytte som er åpen for alle er bra.  
 

Møtested: Bystyresalen     Møtetid: Kl. 15.15 – 17.00  
Møteinnkalling var sendt ut 27. januar.  
 
Til stede: Adrian Holm, Espen Sire, Vilde Unander, Celine Unander, Mina Danielsen, Juliane 
Svaleng, Emma Bergmann,  
Forfall: Taran, Knut Skjerdal, Markus 
Varamedlemmer som møtte: 
Fra administrasjonen møtte: 
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7/22 Holta turnhall og skytebane  
Medlemmene diskuterte rundt hvorfor ikke skytebanen i Møglestuhallen er god nok, og hvor 
stort skytterlaget i Lillesand er i forhold til bruk av kommunens midler. Bygget på Holta 
burde ha blitt godkjent fra nabolaget før selve byggingen fant sted.  
Hvis det derimot blir en turnhall og skytebane er det en forutsetning at det finnes gode 
parkeringsløsninger. Per dags dato er det få parkeringsplasser for elevene på videregående 
skole, og en turnhall vil gjøre Møglestu-området mer trafikkert og derfor må 
parkeringsplasser øke. Medlemmene i LBU lurer også på hvorfor akkurat den plasseringen, 
og hvorfor ikke lenger vekk fra bebyggelse? 
  
8/22 Detaljregulering for gågate og torgarealer i Lillesand sentrum  
Alle medlemmene var enige om dette. Lillesand sentrum har for lite folk til å skulle sperre av 
området for bilister. I tillegg ble de ikke imponert over skissen av den mulige gågaten. De 
ønsker at det heller pusses opp i den tradisjonelle sørlandsidyllen, enn å ødelegge med 
moderne innslag. De ønsker flere benker.  
 
9/22 Eventuelt  
-Lillesand er en sommerby, og derfor må man kunne lokke med seg flere sommergjester. 
Kommunen bør lage flere gjesteparkeringer i sentrum for små-båter. Og samtidig endre 
maksfot-regelen fra 25 fot til 20 fot.  
 
-Parkeringen rundt videregående skole og Lillesand sentrum er ikke tilstrekkelig. Hvis de 
ønsker flere til byen må det være mulig å parkere bilen sin der. Det gjelder også rundt 
skolen. Mange har førerkort og er avhengig av bil for å komme seg til skolen. Viktig at 
kommunen legger til rette for elever, turister, men også for lokalbefolkningen.  
  

Med vennlig hilsen  

Marte Langemyr Beisland 

 

 


