
Styremøte i Farsund Byforening onsdag 02.05.2018 

1. VELKOMMEN TIL GØRIL J  
Gøril Onarheim tas inn i styret til Farsund Byforening. 
 

2. Gatebruksplan og høring (Hilde Synnes Drønen…messenger) 
Park foran senteret. 
Gatebruksplanen ligger på «møteinnkalling til teknisk utvalg 26.april» på kommunens side. 
Gunhild tar kontakt med Hilde Synnes Drønen ang. et møte, slik at vi kan bli innført i saken og 
diskutere rundt det. 
 

3. Medlemmer 
Strategi for å rekruttere nye medlemmer: Skrive en post på Facebook hvor folk kan svare om 
de vil bli medlem. 
Skaffe vipps? Lettere å betale. Faktura på vipps. 
 

4. Ny skole – hva syns vi? 
Vi synes det er litt massiv fasade. Det kunne gjerne vært brutt opp med variasjon i fasaden 
med glassfelter o.s.v. Siden det er yrkesfag som skal inn, er det interessant å se elevene 
jobbe; som frisør, mekaniske fag, byggfag. Derfor større glassfasader som gir innsyn til livet 
inne på skolen. 
Elevene trenger utendørs møteplasser. Farsund Byforening ønsker utgraving og restaurering 
av den gamle pollen på Jansens Plan. Gøril skal kontakte Richard Buch Jr. angående pollen, da 
hun har hørt at han er interessert i det. 
Farsund Byforening ønsker at den gamle trappen som henger på pengeveien; 
«kontanttrappen» bevares. 
Vi ønsker utgraving og parkeringshus under Theis Lundegaardsgate når det allikevel skal 
graves ut i forbindelse med bygging av skolen. 
Kan gamle «Farsunds Avis» brukes for å få bygget ned en etasje? 
Kan eiendommen bak Glassmagasinet kjøpes opp, rives og bygges på? 
Vi etterlyser en åpen arkitektkonkurranse i prosessen. 
Vi inviterer Gjertrud Wendt på et styremøte for dialog. 
 

5. Vestersia – Komme i gang, sette dato? 
Vi ønsker å «grave frem» smuget/veien mellom de gamle husene på Vestersiden. 
Henning Lobben har sagt seg villig til å evt. være prosjektleder. 
Vi kan kontakte Finn Roy, som er leder av Vestersiden Vel, om de ønsker å samarbeide. 
Ta kontakt med Fylkeskommunen ang. evt. pengestøtte til prosjektet. 
Dette vurderes etter sommeren. 
 

6. Lekeapparat eplehagen 
Vi ønsker en karusell. Vi har funnet noen ok forslag på nettet. 
 

7. Kommunikasjon i styret 
Gøril skal opprette en «slack»-gruppe til oss; et virtuelt styrerom. Der kan vi samle alt som 
tilhører forskjellige saker i forskjellige mapper. 
 

8. Møte med Hans Petter Hagen og Erik Tveit. 



Utbyggere sier seg interessert i å lage møteplasser. Hans Petter Hagen snakket om at han 
ønsket en møteplass der redningsskøyta ligger. Byforeningen foreslo en poll og et skråplan. 
Erik Tveit sa han skulle tegne inn disse møteplassene.  
 
Farsund Byforening ønsker sterkt å beholde det gamle «Fiskelaget». Hagen sa at dette var 
helt uaktuelt p.g.a. av at de skulle grave ut til parkering. 
 
Tilleggsnotat: Hans Petter Hagen uttalte på møtet at parkeringen foran senteret skulle bestå 
som korttidsparkering. Farsund Byforening ønsker grøntareale her, som opprinnelig planlagt.  
 


