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Et mulighetsrom i Gyldenløves gate
– informasjon og innspill vedr. midlertidige aktiviteter over sommeren
Ber om at gårdseier videresender til drivere/leietakere med tilknytning til Gyldenløves
gate innenfor de ulike eiendommene.
Det er mye som skjer i torgområdet og nå står opprustning av Gyldenløves gate og
Domkirkeparken for tur. Nedkjørselsrampa i Gyldenløves gate blir nå fjernet og gaterommet
reetablert midlertidig i løpet av juni. Opprustingen av Gyldenløves gate som gågate frem til
Kirkegate påbegynnes i høsten, og opprustning av Domkirkeparken følger året etter. Det gir
et mulighetsrom for å fylle området vist nedenfor med midlertidige aktiviteter over sommeren
2017.

Område som skal inneholde midlertidige aktiviteter over sommeren 2017

Initiativet skal sees i sammenheng med gatebruksplan i Kvadraturplanen der Gyldenløves
gate skal opprustes som gågate, og i sammenheng med økt fokus rundt potensialet ved
midlertidig aktiviteter i byrommene.
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Kommunen ønsker dialog med aktuelle ressursgrupper for å se på mulig innhold, funksjon og
utforming. Det ble avholdt et første dialogmøte og workshop den 30.mars med flere aktører
som regnes som ressursgrupper ut ifra deres deltakelse og dialog ved tidligere prosesser.
Her kom frem forslag om ulike former for møblering og installasjoner, og ulike arrangementer
som kan skje over en dag eller mer ut over sommeren. Eksperimentering og utprøving er
mulig i tidsrommet juli-august. Handelsdagen ble nevnt som mulig dato for oppstart av
aktivitetene og arrangementene.
Alle relevante aktører – dvs. drivere, organisasjoner, gårdeiere, mm. – skal kunne komme
med innspill og ha muligheten for å bidra i dette prosjekt. Kommunen ber derfor at du tar deg
tid til å besvare følgende:
GENERELL INFORMASJON
Gjelder deg som er interessert i prosjektet men ikke ønsker eller kan bidrag



Jeg ønsker å holdes informert om hva som skjer ved å være på kopiliste: Ja/Nei



Spørsmål kan sendes til christina.rasmussen@kristiansand.kommune.no



All informasjon og dialog om V/A og anleggsarbeid som skal utføres fremover, tar
ingeniørvesenet direkte med gårdseiere/drivere.

MITT BIDRAG OG INNSPILL
Gjelder deg som er interessert i prosjektet og ønsker å være ressursperson(er)



Hva er min/vår organisasjons behov i forhold til aktiviteter i Gyldenløves gate?



Hvilken form for konkrete/fysiske installasjoner ser vi for oss her?



Hvilke ressurser disponerer vi over, og hvordan kan disse brukes her (ev.
sammen med andre aktørers ressurser)? F.eks. personer, arrangementer,
møblering, installasjoner i det offentlige rom, annet…?



Har noen av disse forslag påvirkning for byrommets utforming fremover (fra
midlertidig aktivitet til permanent utforming av gata)?

Jeg ber om å motta innspill senest 3. mai.
Nytt møte organiseres med ressursgrupper/personer den 10. mai (foreløpig dato). Her vil
innspill bli oppsummert og forslag til tiltaksplan som forsøker å ivareta dem presentert.
Denne vil være åpen for innspill og videre konkretisering. Denne vil danne grunnlag for
aktiviteter over sommeren og ansvarsfordeling blant ressursgrupper/personer.
Med hilsen
Christina Rasmussen
Planlegger
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift
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