
FARSUND BYFORENING 

STYREMØTE 2. JUNI 2014 I SNARVEIEN 2 

!
Til stede: Gunhild, Andrea, Henriette, Ingvild, Jan Gunnar, Reidar. 

!
Saksliste: 

1.  Gjøre rent-dag i byen. 

2. Planting av strandnellik og urter nå.  Planting av stauder til høsten. 

3. Vinduene i gamle Farsunds Avis. 

4. Kort referat fra møte i teknisk utvalg. 

5. Kort referat fra samarbeidsmøte 23. mai med Handelsstandenv/ Edmund Stave, 
Teknisk v/Hilde Synnes Drønen, Sten Otto Tjørve og Øystein Bekkevolden og 
Byforeningen v/ Gunhild Pedersen. 

6. Vaages hus – mail fra Jarl 

7. Nettside-nytt fra Ingvild 

8. Møte med gårdeiere i byen?  Før sommerferien? 

9. Byvandringsrunde med styret i Byforeningen 

10. Møte med nytilsatt landskapsarkitekt i kommunen, Øystein Bekkevolden før 
eller etter sommerferien? 

11. Medlemsmøte til høsten – tema? 

12. Seminar – Historiske sørlandsbyer. 

13. De siste banknyheter. 

!
!
1. Byforeningen vil førsøke å få informasjon om kommunens rutiner for renhold 

i sentrum. Vi kan da komme med innspill til hva som kan gjøres bedre, for 
her er det uten tvil rom for forbedringer. En renholdsdag kan det ikke bli 
noe av i år , men Byforeningen vil satse på en slik aksjonsdag i første halvdel 
av mai til neste år. 

2. Gunhild vil komme tilbake til en dato for planting av strandnellik og langs 
strandpromenaden og urter i Farøyparken i uken etter pinse.  Stauder skal 
plantes til høsten i Farøyparken og andre steder i byen som trenger 
forskjønnelse. 



3. Farsunds Avis er positiv til å ta vinduene i det gamle avishuset i bruk til ulike 
former for utstilling og informasjon. Kommunen synes å ha noen 
innvendinger mot prosjektet p.g.a. trafikkfaren forbundet med det smale 
fortauet i Strandgaten.  Kulturskolen og Lista Naturmuseum kontaktes som 
mulige brukere av vinduene. 

4. I møtet med teknisk kom det fra at kommunen stiller seg velvillig til 
forskjønnelse av uteområdene, men pengemangel gjør konkrete tiltak 
umulig i dag. Anne Bente (Ap) foreslo at de ulike partiene i kommunen 
kunne påta seg ansvar for hver sitt bed.  Pensjonistpartiet har allerede valgt 
seg et bed i Vanse. 

5. I møtet mellom Handelsstanden, Teknisk etat og Byforeningen kom det ikke 
fram så mye konkret. Det ble diskutert ulike former for aktivitet som kan 
skape mer liv i sentrum og på Torget. Innspill om sjørøverskip og eventuelt 
andre mobile tiltak i sentrum.  

6. Byforeningen er positiv til å skape nytt liv i Vaages hus i Brogaten, men 
foreningen har ikke midler å gå inn med i den størrelsesorden som er 
nødvendig. Stedet kan være egnet  som lokalavdeling for Byggeskikksenteret 
i Flekkefjord. Her kan det f. eks. avholdes kurs i restaurering av gamle hus 
for å hindre «stilbrudd». Byforeningen deltar gjerne i en idédugnad om 
mulig utnyttelse av huset til ulike typer formål. 

7. Arbeidet med Byforeningens nye nettside pågår for fullt. Ingvild redegjorde 
for arbeidet så langt og for visjonene videre. 

8. Det blir neppe noe møte med gårdeierne i byen på denne siden av 
sommeren. Det er et stort arbeid å bevisstgjøre den det ansvaret de har for 
at gårdene og deres nærmeste omgivelser fremstår mest mulig ryddig og 
tiltalende. 

9. En byvandring forsøkes gjennomført torsdag 19. juni. Det kan være aktuelt 
og nyttig å invitere Hagelaget med på turen for å kartlegge hvor det trenges 
en ekstra innsats. Oppmøte kl. 18 i Byparken. 

10. For å få bedre kontakt med den nytilsatte landskapsarkitekten, inviteres 
Bekkevolden til styremøte i byforeningen tirsdag 2. september. 

11. Det ble diskutert ulike tema for et medlemsmøte til høsten. Det er viktig å 
finne et tema som engasjerer og trekker tilhørere. Nordkapp-utbyggingen 
kan være et mulig alternativ. 

12. Seminar om historiske sørlandsbyer avholdes i september i Buen, Mandal. Vil 
komme tilbake til eventuell deltakelse fra Farsund Byforening. 

13. Byforeningen har nå plassert det meste av foreningens likvide midler på 
konto som gir maksimal rente i Sparebank Sør. Resten er satt på en 
brukskonto med bankkort som disponeres av foreningens leder. 

   

  RR 


