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PS 10/07

Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving.

PS 11/07

Ishall i Arendal, foreløpig spørsmål om økonomi og plassering

PS 12/07

Søknad om kjøp av tomt på Grenstøl, Holmen AS

Merknader til innkalling og saksliste
Komiteen fikk orienteringer av Tor Arne Hauge og Camilla Grantham fra Tvedestrand
næringshage, Lisa Marcussen fra Tvedestrand museum – Forvaltergården og Anna Hjeltnes og
Solveig Røvik fra Bokbyen ved Skagerrak.

Merknader til protokoll
Ingen.

Referat
Saker i arbeid
Jan Kløvstad orienterte om videre vennskapskommunesamarbeid i samarbeid med Lysekil og
Hirvensalmi, om ballbingen i Einarsvika, prosjektgruppa ”Sommer i Tvedestrand” og arbeidet
med den kulturelle skolesekken.
”Din tanke er fri”
Jan Wilhelm Nævestad, TTL, tok opp RTAs utplassering av avfallsdunker. Nævestad ber RTA
komme i neste komitemøte og informere om RTAs arbeid med plassering av
avfallsdunker/fellesdunker, positive og negative reaksjoner.

Tvedestrand 18.04.07
Jan W. Nævestad
Leder

Jan Kløvstad
Møtesekretær

PS 10/07 Bedre utnyttelse av P-plassene ved Einarsvika på Gjeving.
Rådmannens forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Det kjøpes inn en P-automat med kortleser som monteres ved P-plassen på Einarsvika.
P-automaten Leases over 6 år med en pris på kr.1.800,- pr. måned.
Hele P-plassen (40 plasser) legges ut for langtidsparkering.
Inntil ½ parten av P-plassene (20) kan legges ut på årsbasis for kr.4.000,- pr.år.
P-avgift innføres for samme tidsrom som Nybrygga/Hagefjordbrygga (20.03 – 31.08.).

Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 17.04.2007
Behandling
Administrasjonen leverte ut oppdatert innstilling til vedtak:
1. Det kjøpes inn en P-automat med kortleser som monteres ved P-plassen på Einarsvika.
2. P-automaten leases over 6 år med en pris på kr.1.800,- pr. måned.
3. Hele P-plassen (40 plasser) legges ut for langtidsparkering.
4. P-avgift innføres for samme tidsrom som Nybrygga/Hagefjordbrygga (20.03 – 31.08.).
Jan Wilhelm Nævestad,(TTL), fremma endringsforslag til pkt. 3:
3. Hele P-plassen (40 plasser) legges ut for korttids/langtidsparkering.
Torleif Haugland (KrF), fremma endringsforslag til pkt 3:
3. Halve P-plassen legges ut for langtidsparkering inntil 8 timer, resten inntil 24 timer.
Administrasjonen trakk sitt forslag.
Pkt 1, 2 og 4 enstemmig vedtatt.
Torleif Hauglands forslag til pkt 3 fikk 2 stemmer, mot fem stemmer for omforent forslag fra
Nævestad/administrasjonen.
Innstilling
1. Det kjøpes inn en P-automat med kortleser som monteres ved P-plassen på Einarsvika.
2. P-automaten leases over 6 år med en pris på kr.1.800,- pr. måned.
3. Hele P-plassen (40 plasser) legges ut for korttids/langtidsparkering.
4. P-avgift innføres for samme tidsrom som Nybrygga/Hagefjordbrygga (20.03 – 31.08.).

PS 11/07 Ishall i Arendal, foreløpig spørsmål om økonomi og
plassering
Rådmannens forslag til vedtak
1. Tvedestrand kommunestyre vil gi støtte til ishall i Arendal på samme nivå som støtte til
kulturhuskunstisbane. Endelig sum til investering og drifts blir en del av ordinær
budsjettbehandling når den tid kommer.

2. Tvedestrand kommunestyre legger ved uttalelse fra Tvedestrand idrettsråd og Tvedestrand
ungdomsråd om geografisk plassering av ishall.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 17.04.2007
Behandling
Magne Tor Tolleshaug (TTL) fremmet følgende alternative forslag:
1. Tvedestrand kommune ser positivt på bygging av ishall i Arendal.
2. Spørsmålet om økonomisk støtte vil bli vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2008.
3. Vedrørende plassering av ishallen vises til uttalelse fra Tvedestrand Idrettsråd og Tvedestrand
Ungdomsråd.
Alternativ votering: Rådmannens forslag ingen stemmer
Tolleshaugs forslag enstemmig tilrådet.
Innstilling
1. Tvedestrand kommune ser positivt på bygging av ishall i Arendal.
2. Spørsmålet om økonomisk støtte vil bli vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen for
2008.
3. Vedrørende plassering av ishallen vises til uttalelse fra Tvedestrand Idrettsråd og Tvedestrand
Ungdomsråd.

PS 12/07 Søknad om kjøp av tomt på Grenstøl, Holmen AS
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre vedtar å selge tomt 30/83 på Grenstøl til Holmen AS for
kr 28 per m2 .
Tomten avgrenses slik at det blir rom for ny atkomstvei i forlengelsen av nåværende vei inn i
bakenforliggende området.
Saksprotokoll i Komitè for kultur, miljø og næring - 17.04.2007
Behandling
Enstemmig som administrasjonens forslag.
Innstilling
Tvedestrand kommunestyre vedtar å selge tomt 30/83 på Grenstøl til Holmen AS for
kr 28 per m2 .
Tomten avgrenses slik at det blir rom for ny atkomstvei i forlengelsen av nåværende vei inn i
bakenforliggende området.

