
Referat byforeningsmøte 9.juli 2019. 
 

1¶ Fakturaene med medlemskontingenter har blitt sendt ut i juni. Innbetalinger har 
begynt å komme inn. 
 

2¶ Avishuset. 
Inger Reinertsen etterlyste engasjement ang. avishuset etter leserinnlegg fra Odd 
Salen i avisen. Farsund Byforening synes det er viktig å beholde husene. Vi ønsker å 
ta kontakt med andre sentrale aktører ang. evt. bevaring av husene. Vi tenker også å 
utfordre Lister, som eiere av husene, på at de nå også er endel av byutviklingen i 
Farsund. 
 

3¶ Grand Hotel: 
Byforeningen tilbød seg å ta ned det flotte betonggjerdet utenfor hotellet på en 
forsvarlig måte slik at det ble bevart. Sten Otto sa at dette skulle kommunen og han 
ordne, og nektet Byforeningen plent å gjøre dette. Noen dager senere lå gjerdet i 
ruiner. Vi kan ikke forstå intensjonen bak dette, når noen frivillig tilbyr seg å bevare 
noe. Vi vil ha et møte med Sten Otto Tjørve, Hilde Drønen og Inge Eikeland i august 
hvor vi skal spørre om gjerdet på Grand Hotel og eplehagen og forholdet mellom 
kommunen og Farsund Byforening som rådgivende instans m/ spesialkompetanse. Vi 
må få til et bedre samarbeid. Vi purret også både Arnt Abrahamsen og Sten Otto 
Tjørve på mail før rivingen etter en plan for å bevare viktig interiør på Grand Hotel, 
og ikke fått noe svar. 
 

4¶ Snakke med kommunen ang. klipping av busker. Det ser ikke ut som om disse har 
blitt klippet på flere år. Disse har blitt helt viltvoksende. 
 

5¶ Styret: 
Det er lite aktive medlemmer i Farsund Byforening. Derfor ønsker vi å utvide styret til 
10 medlemmer. Gudula er interessert i å være med. Dette må meldes som egen sak 
før årsmøtet neste år. 
 

6¶ AMFI: 
Utbygging av parkeringshus i 4 etasjer og påbygging av to etasjer på toppen av 
senteret. Forsøke å få til et møte med noen i fylket ang. planene. Gøril skal finne ut 
av hvem vi evt. kan snakke med i fylket. 
Saken er satt på vent i kommunen. Farsund Byforening skal følge med på saken. Vi 
tar opp tråden i august/ september. 
 

7¶ Byforeningens dag/ barnas byvandring:  
Gøril hadde snakket med noen på Backes Bu, vi kunne ende opp der og ha en 
barnekonsert evt. 
Ragnhild Carlsen hadde fått tak i to premier til basaren; en fra bokhandelen og en fra 
Galleri Farsund. 
I tillegg har vi vært i dialog med noen som kan være skuespillere i byvandringen. 

 


