Referat fra fast møte 3 med nærutvalget i kommunedel 10
Dato og tidspunkt: 31.08.2021 19:30 – 21.00.
Sted: teams

Til stede
Innbyggere:







Angelica Bråten
Linda Olsen
Aleksander Schi
Randi Magnhild Soltvedt
Linett Steen Strømnes
Mari Tandberg

Folkevalgte:



AP Ole Lønseth
FRP Roger Thomas Volden

Administrasjon


Thea Risvik Stokke

Frafall:



Uavhengig Ståle Sørensen
H Andreas Muri

Sak 13/21 SBV
Kort beskrivelse:
Kort innlegg fra Randi Magnhild Soltvedt, på vegne av foreningene på som leier på SBV.







100 år gammel bygning med dårlig økonomi.
Foreningene inngikk en avtale med kommunen for å dekke husleie med dugnad.
Også støtte fra kultur.
Det er et stort ønske at kommune tar tilbake SBV.
Ønske at det blir et levende kulturhus – samlingspunkt for innbyggere. Dette er et
hus som generer mye frivillighet og en viktig møteplass for organisasjoner.
SBV ligger ikke i rådmannens plan – mangler universell utforming.
Prioritering – investering og drift. Hva vil befolkningen?

Sak 14/21 Utfordringsbildet for møteplassen Bylab
Kort beskrivelse:
Biblioteksjef Jørgen Hovde og avdelingsleder for innbyggertorg Jonas Bertelsen informerer
om situasjonen rundt Bylab.
 Var her i mai sist og presenterte et handlingsrom.
 Byhuset er en viktig møteplass.
 Det vurderes nå å si opp leiekontrakten med BYlab og finne andre løsninger for å
være tilstede i sentrum.
 Utfordringsbilde: Bylab leies – kommunen eier ikke lokalet, mangler universell
utforming, manglende personale til å gi et godt nok tilbud til innbyggere begge
steder (Rådhuset)
 Hva gjør vi mellomtiden, til Byhuset blir en prioritet?
Nærutvalget diskuterer og svarer opp:





Tjenester i sentrum er viktig for å skape attraktivitet i kommunedelen.
De mener at BYlab kan være aktuelt til dette. Men ut fra erfaringer, skal det
brukes må det satses på, eventuelt med en som har ansvar og engasjement for at
det skal leve. Det må fylles med relevant aktivitet eller så smuldrer det opp.
De synes kanskje det er at koronasituasjonen gjør det vanskelig å si noe om denne
møteplassen fungerer eller ikke.
Om Bylab legges ned må det opprettes en alternativ møteplass i sentrum med
mulighet for kommunale tjenester. Her ble SBV foreslått som et godt alternativ.
Eventuelt putte leieinntektene til BYlab inn der for blant annet å hjelpe den
økonomiske situasjonen lag og foreninger har der per i dag. Strategier som ble
nevnt i denne sammenheng, var å investere litt i SBV, for å skape en så attraktiv
møteplass på SBV derav fange politikernes oppmerksomhet, som kan føre til at
bygget blir prioritert.

For å sjekke status på alternativene som kom var forslaget til nærutvalget:



At innbyggertorg bruker tiden nå frem til oppsigelse av kontrakten til å sjekke ut
om BYlab er en god møteplass eller ikke. Dette ved å være tilstede i bygget som
for eksempel under den gode hensikt. Da er det mye ferdsel i området.
Bruke nærutvalget til å etterspørre meninger på FB – ved at dere lager en post. De
anbefaler også bruk av Svelvikposten og Svelvikportalen.

Sak 15/21 Utstyrsbanken
Kort beskrivelse:


Utstyrsbanken blir vurdert flyttet til innbyggertorg.

Sak 22/21 Lekeplasser og grøntarealer
Kort om saken:
Behov for vedlikehold av lekeplasser og grøntarealer i Svelvik.
Vi har fått besøk av Frode Vestgarden, virksomhetsleder for infrastruktur og samferdsel.










176 lekeplasser og ballplasser. Krever mye oppfølging og det følger eget
regelverk.
Årlig sikkerhetskontroll og månedlig ettersyn. En del av virksomhetens rutine.
Det er mye gamle lekeplasser. De blir enten fjernet eller at man lager avtaler der
noen tar et ekstra oppsyn.
Det er viktig at folk melder inn om feil. Dette kan man gjøre med APP,
feilmeldingstjeneste og forbedringsforslag. Man kan også ringe kommunen. Dette
kan nærutvalget bidra med og informere ut om.
Nærutvalget snakker om hvor godt Svelvik har blitt vedlikeholdt i sommer.
Økonomi for virksomheten, kutt med 10%. Virksomhetsleder anbefaler å følge
økonomiplan: Økonomiplan 2020-2024 (drammen.kommune.no)
Saker som blir nevnt i diskusjonen er doene ved kyststien, området rundt Svelvik
sykehjem og lekeplassen på Berger.
Det blir nevnt at nærutvalget kan ta en rolle som en som oppfordrer til at
innbyggere bidrar til å vedlikeholde lekeplasser.

Sak 17/21 Svelvikveien

Kort beskrivelse:


Mari og Linett er med i denne arbeidsgruppa. Det vurderes å sende et
høringsinnspill til arealdelen.

Sak 23/21 Hvordan skape liv i sentrum
Kort om saken:
Innlegg fra Kristin Jenssen – representant fra Handelsstanden i Svelvik.
 Viktig for de som driver i sentrum for at de skal overleve.
 Det er et ønske om at kommunen flytter tjenester til sentrum. Kommunen er for
langt unna.
 Unge savner en møteplass.
 Ønsker at nærutvalget skal kjempe for dette.
 Få publikum til sentrum, ha et sted å møtes. Det lokale må vedlikeholdes.
 Mål om å gjøre byen attraktivt og et flott sted å flytte til. Trekke til seg turister.
 SBV er viktig.

Sak 20/21 Ungdom og ungdomstilbud i Svelvik
Kort beskrivelse:


Det er meldt inn behov for mer ungdomstilbud i sentrum. Mangler på ressurser
men ikke vilje. Man må hjelpe hverandre, det ligger et stor potensiale.



Arbeidsgruppe med Mari, Cecilie og Angelica.

Referat:

Thea Risvik Stokke

Godkjent:

Leder Linett Steen Strømnes

