
Referat fra styremøte i Farsund Byforening 11. august 2015 
hos Gunhild!!
Tilstede: Gunhild, Andrea, Jan Gunnar og Ingvild!!!!
1. Skougaards gate 8!
Byforeningen har sendt inn brev med merknader til kommunen, vedr. rivning av 
eksisterende hus og bygging av leilighetsbygg i Skougaards gate 8. Byforeningen er i 
dialog med naboene til eiendommen. Naboene har mobilisert seg mot utbyggingen, og 
byforeningen støtter naboenes syn i saken. Byforeningen har sagt ja til å være med på et 
evt bilde i avisen sammen med naboene, men kommer ikke til å gå i front på denne saken.!!
2.   Eplehagen!
Eplehagen ble tidligere i sommer påbegynt, med tilførsel av jord, planting av trær og såing 
av gress. Gresset har grodd godt og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra byens 
innbyggere. Prosjektet ble noe forsinket pga treghet fra kommunens side, men vi vil bruke 
høsten til å få mer på plass i hagen. Det er viktig at de av styrets medlemmer som fikk i 
oppgave å sjekke samarbeidspartnere, priser m.m. før sommeren gjør dette asap! Videre 
fremdriftsplan blir å legge kantstein torsdag 13. august. Da en del av styret er forhindret fra 
å være med på dette, prøver vi å mobiliere andre hjelpere. Ingvild poster på Facebook. 
Detlef blir med som fagperson denne torsdagen. !
Gjerdet: Skal vi bestille ferdig utskårede materialer til gjerdet (stakitt) eller få en snekker til 
å lage dette? Jan Gunnar sjekker evt pris. Tore undersøker med skolen om arbeidet med 
gjerdet er noe elevene kan være med på. Hva skjer med karusellen? (Helen). Gunhild 
foreslår en stor trerot e.l. som barna kan leke med/på i hagen. Vi venter med benker til 
våren. Budsjett: Hvordan ligger vi an budsjettmessig? Helen får oversikt over dette. Kan vi 
få med flere sponsorer? Senere i høst: vurdere hva som skal plantes av blomster i hagen. 
Roser? Må i så fall på plass etter gjerdet. Vi planter vårblomstrende løker i hagen.!!
3.   «Klubbhuset»!
Gulvet må ordnes før vi evt kan ta «klubbhuset» i bruk. Dette er kommunens ansvar. Vi lar 
bruk av huset bero til dette evt blir satt i stand.!!
4.   Høstløkplanting!
Tirsdag 8 . september kl 17:00 blir det planting av høstløk. Gunhild kjøper inn 600 stk: 
påskeliljer, tulipaner, perleblomster. Vi lager en plan på hvilke områder/steder i byen vi skal 
konsentrere oss om. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger da løkene vi satte i fjor 
blomstret denne våren. Men vi så også at selv om vi satte flere hundre løk, ble det for lite. !!
5.   Møteplan/handlingsplan!
Det har vært litt vanskelig å samle styremedlemmene til møter denne våren. Kan det være 
lettere å få alle til å møte hvis vi setter datoene i god tid før møtene? Forslag om å sette en 
fast styremøtedag, feks første onsdag i måneden. Det vil da bli møter 2. september, 7. 
oktober, 4. november og 2. desember. !!
6.   Eventuelt!
- Gunhild begynner å studere denne høsten, i tillegg til full jobb. Hun kan bli travel, og ber 

om at vi har forståelse for dette. Fordele fler oppgaver styremedlemmene imellom?!



- Søppel: Søppel er fremdeles et problem i byen. Byforeningen har tidligere forsøkt å 
snakke med politikere og kommunen for å få til en forbedring. Dette må følges opp. Mål 
om mindre søppel i byen neste år.!

- Byforeningen fikk tidlig i sommer en henvendelse vedr. den gamle brønnen mellom 
Skougaards gate 3 og 5, av nabo som var bekymret for at den skulle fjernes. Brønnen er 
bevaringsverdig og må ikke rives. Vi fikk deretter informasjon av en annen nabo om at 
kommunen har sett på brønnen, og henvendt seg til fylkeskommunen med spørsmål om 
hvordan gå frem ved restaurering. Hvordan ligger denne saken an nå? Ingvild hører 
med personen som først kontaktet byforeningen.!

- Medlemstall: Hvordan ligger vi an? Har fått noen nyinnmeldinger, men har vi klart å få 
medlemstallet opp på ønsket nivå? Helen har oversikten på dette (ikke tilstede). Stor 
økning av antall følgere og respons på byforeningens facebooksider, men speiles dette i 
betalende medlemmer?!!!!!

Referent: Ingvild!!!


