
STYREMØTE I BYFORENINGEN 5. MAI 2014 

!
Fremmøtte: Gunhild, Ingvild, Andrea, Cato, Jan Gunnar og Reidar. 

!
Gunhild refererte fra et møte hun hadde hatt med lederen i teknisk utvalg i Farsund 
kommune, Halfrid Os Andersen.  Sentralt tema på møtet var renhold eller snarere mangel 
på renhold i Farsund sentrum.  Både Gunhild og Halfrid var skjønt enige i at forsøpling er 
et stort problem og bidrar til å gi tilreisende et heller dårlig inntrykk at byen vår. 
Kontakten med teknisk vil bli fulgt opp ved at Gunhild skal delta på neste møte i teknisk 
utvalg torsdag 15. mai. Da skal nok politikerne få lest teksten! 

!
Byforeningen har i dag ca 115.000 kroner stående på konto i Sparebanken Sør. Ifølge 
regnskapet som ble lagt fram på siste årsmøte avslører renteinntektene at 
rentebetingelsene må være svært dårlige. Reidar skal ta kontakt med banken med sikte på 
å oppnå gunstigere rentebetingelser for Byforeningen. 

!
Byforeningen vil i løpet av kort tid få ny hjemmeside. På styremøtet presenterte Ingvild et 
forslag hun hadde utarbeidet til ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden vil ventelig være 
operativ i løpet av en ukes tid. Det ser veldig spennende ut. 

!
Ansvarsfordeling mellom kommunen og huseiere for renhold i det offentlige rom ble også 
drøftet. Kommunen kan vanskelig sies å ta sitt ansvar for nødvendig renhold, men 
huseierne i sentrum har ansvaret for fortauet utenfor eiendommen, og også svært mange 
av disse må sies å forsømme seg grovt. Diss bør bli påminnet sitt ansvar for renholdet. 

!
I forbindelse med reguleringsplanen for sykehustomta og fremtidig boligbygging  på stedet 
ble det diskutert hva som skal skje med «Tuppa på Knatten», den eneste kunstneriske 
utsmykningen i området. Dette spørsmålet vil Gunhild ta opp i møtet med politikerne og 
foreslå en flytting av skulpturen. Mulig alternativ plassering for «Tuppa på Knatten» kan 
være Farøyparken. 

!
For å få til en skikkelig vårrengjøring i sentrum av byen mener styret at en dugnad være 
det mest effektive for å gi byen en sårt tiltrengt ansiktsløftning. For å få størst mulig 
oppslutning må kommunen ta initiativet og oppfordre både huseiere og lag /foreninger til å 
stille opp.  Kommer det en slik oppfordring, er det liten tvil om at Byforeningen vil stille 
opp. 

!
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