
INNSPILL FRA CAFEDIALOG PÅ HELLVIK DEN 18.05.17 
 
Bytelttomta 

 Etablere park der byteltet står i dag 

 Flytte byteltet til Gruset 

 Senke bryggekanten langs bytelttomta 

 Bygge byens «storstue» her 

 Ikke tillate parkering for bobiler her 

 Etablere park med korttidsparkering for bobiler 
 
Torget 

 Fast utsalg av brukte gjenstander for privatpersoner 

 Må forbli «innrammet» med grønt 

 Fortsatt torghandel er viktig 
 
Gruset 

 Fjerne parkeringsplasser på Gruset 

 Flytte byteltet hit 
 
Gågata 

 Hold liv i gågata 

 Bygge tak over gågata 

 Ikke tak over gågata 

 Fortsatt god gammeldags gågate 

 Ønsker lenger åpningstider i gågata 

 Gågata må være attraktiv 
 
Lundeåna / Elverhøy 

 Arrangere konserter i Elveparken 
 
Hafsøy 

 Bygge fjellhall for parkering i Kråkefjellet 
 
Gjestehavna 

 Utvidelse av gjestehavna 

 Bytte navn fra «havnevakt» til «havneservice» 
 
Eger stormarked med omegn 

 Bygge bro over Eideåna 
 
Kultur 

 Bygge nytt rådhus og kulturhus  

 Bygge kulturhus litt sør for H.E. Seglem 

 Beholde festivalene 

 Opprettholde dagens kulturtilbud 

 Bedre samkjøring mellom kulturkontoret og kulturskolen 
 
Fv. 44 

 Få gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. Bygg tunnel og broer. Gir kortere vei og redusert 
kjøretid 



 Legge Fv. 44 der dagens rådhus ligger (forlengelsen av Bøckmans gate) 

 Øke fartsgrensen igjen til 60 km/t på Tengs 

 Etablere bompengeordning mot Sokndal 
 
Parkeringsordningen 

 Gratis parkering er bra for byen 

 Den nye parkeringsordningen er bra 
 
Sentrum generelt 

 Samle restauranter og bryggeanlegg langs kaien (jfr. Tønsberg) 

 Spiseplasser og gangpromenade langs sjøkanten 

 Promenade langs sjøhusrekka 

 Kjøpe inn «bysykler» 

 Flere sykkelparkeringsplasser i sentrum 

 Flere sykkelparkeringsplasser 

 Ingen flere kjøpesentre i sentrum 

 Flere lekeplasser i sentrum for alle aldersgrupper 

 Fylle masser vest for rådhuset mot Jernbanebrua 

 Legge til rette for handel i sentrumsbutikkene 

 Aktivt småbåtmiljø som i Kristiansand 

 Ikke flere frisørsalonger i sentrum 

 24-timers byen 

 Egen elbilparkering og ladestasjoner 

 Kommunen må legge til rette for mer «uteliv» 
 
Andre innspill 

 Buss til Hellvik lørdag kveld 

 Flere bussavganger  

 Savner «hjem for en 50-lapp» 

 Bygge boligblokker i lia bak båtgarasjene langs Lindøyveien 

 Bygge parkeringshus i Kontrari 
 


