
Referat styremøte i Farsund Byforening 2. september 2015!
hos Ingvild!!
Tilstede: Gunhild, Andrea, Ingvild!!!!
1) Skougaards gate 8!
Naboene til Skougaards gate 8 tok initiativ til å møte avisen vedrørende riving av eksisterende hus 
og oppføring av leilighetsbygg i nr 8. Gunhild stilte på vegne av byforeningen. Sak på trykk i Lister 
20. august.!!
2) Eplehagen!
Kantsteinleggingen rundt eplehagen gikk fint. Det trengs noe mer jord rundt trærne, da jorda har 
sunket litt. Tore har tatt kontakt med byggfag vedr. gjerdet rundt hagen - de vil legge en 
handlingsplan og vi får beskjed om når de evt kan sette i gang. Har de fått tegningene? - Jan 
Gunnar sende over tegningene av gjerdet? Gjerdet må være høyt nok, men ikke like høyt/massivt 
som det som stod der tidligere - skjerme mot trafikken, men åpent i front mot havnebassenget. !
Karusellen som vi ville ha i eplehagen krever flere meter med fri plass rundt - pga strenge 
sikkerhetskrav til lekeapparater. Denne får dermed ikke plass i eplehagen. Kan den være aktuell 
for Byparken? !!
3) Møte med kommunen om Byparken!
Gunhild, Andrea og Jan Gunnar var tilstede på møte/orientering om Byparken og fikk presentert 
planer for parken. I etterkant av møtet har de fått innspill på (og sett i avisen) at det er vedtak om at 
et av de store trærne skal hugges. Dette kom ikke klart fram på møtet - og det må sjekkes - er det 
virkelig nødvendig å hugge? Gunhild og Andrea går ned i parken og ser, Gunhild tar kontakt.!!
4) Plakett - bygningsvernsprisen!
Som tatt opp tidligere, er byforeningen tomme for plaketter/skilt. Det ble tidligere undersøkt pris for 
å lage flere, og vi fikk da oppgitt at det måtte lages minst 50 stk, til 40.000 kr. Dette synes vi er mye 
penger å bruke på dette. Nå har Gunhild fått et tilbud på 20 stk til 19.-20.000 kr. Dette er minimum 
som kan lages. Det er mye penger, men skal bygningsvernsprisen fortsatt eksistere, må vi ha flere 
plaketter. Dette blir derfor bestilt.!!
5) Planting av blomsterløk!
Opprinnelig dato for setting av blomsterløk er utsatt, da Grønhaug ikke har fått inn løk ennå. Nytt 
tidspunkt blir torsdag 1. oktober kl 17:00. Gunhild har bestilt tulipaner og påskeliljer, og bestiller 
også inn ekstra perleblomster. Hun kjøper også et par løksettingsspader.!
Vi planter 500 tulipaner på Møllerhaugen, 100 påskeliljer ved benken ved Verven, + perleblomster 
ved de fire trærne. Det settes også løker i eplehagen.!!
6) Ny styremøteplan!
Datoene som ble satt sist var vanskelig for enkelte å få til. Derfor kommer nytt forslag om datoer 
for styremøter denne høsten: !
Neste møte blir mandag 5. oktober kl 19:00 hos Gunhild!
Deretter: onsdag 4. november og onsdag 25. november.!!
7) Tema/medlemskveld?!
Skal vi ha tema-/medlemskveld denne høsten eller over nyttår? Snakke om dette på neste 
styremøte, da flere er tilstede. !!
8) Eventuelt!
Brønnen i Skougaards gate: Byforeningen ble kontaktet via facebook fra noen som var bekymret 
for den gamle brønnen i Skougaards gate. Denne personen skal sjekke med kommunen hvordan 



saken ligger an. Gunhild tar også kontakt med kommunen og spør hva som skjer. Viktig at denne 
brønnen blir bevart og restaurert!!
Trappene i byen gror igjen! Etter dugnadene som ble gjennomført tidligere skulle kommunen 
holde trappene ved like. Dette blir ikke gjort. Vi må pushe kommunen til å ta ansvar her! Helst 
burde det vært ansatt en bygartner.!
Søppel i byen - har vært bedre i sommer enn tidligere, det samme gjelder blomster i byen. !
Julesammenkomst - Gunhild inviterer til julebord for styret hjemme hos seg i desember. Dato 
bestemmes på neste styremøte. !!!!
ref. Ingvild !


