Referat fra fast møte 1 med nærutvalget i kommunedel 10
Dato og tidspunkt: 26.01.2022 19:00 – 20.30.
Sted: teams

Til stede

Innbyggere: Linda Olsen, Aleksander Schi, Randi Magnhild Soltvedt, Ingjerd Fare, Svenn Oddli,
Angelica Bråten
Folkevalgte: Ole Lønseth, Roger Thomas Volden, Andreas Muri
Administrasjon: Thea Risvik Stokke
Frafall: Linett Steen Strømnes, Mari Tandberg,

Referat godkjent av leder Linett Strømnes
Referent Thea Stokke
_________________________________________________________________________________

Sak 24/21 notat til rådmannens forslag til handlings og økonomiplan
Kort beskrivelse:
Se vedlegg.
Sak 14/21 Utfordringsbildet for møteplassen Bylab
Kort beskrivelse:
Lokalene til Bylab er sagt opp og der har det kommet en liten bruktbutikk.
Det er ønskelig å rehabilitere/ombygge Byhuset på sikt, men p.t. er ikke dette prosjektet politisk prioritert i
Handlings- og økonomiplan.
Det er et ønske fra innbyggerne at kommunen er tilstede og tilgjengelig i sentrum, og det vil ses på alternative
måter å løse dette på i samarbeid med nærutvalget og innbyggerne. Tilstedeværelse på SBV kan være et
alternativ.

Kommunen har p.t. en del publikumsrettede tjenester på tidligere rådhuset (bibliotek, kulturskole, helsestasjon
etc.). Det har kommet krav om brannteknisk utbedring (pålagt brannkrav), og disse må oppfylles. Når det først
skal gjøres utbedringer knyttet til brannkravene, vil det også gjøres enkelte andre utbedringer. Det er mange
arbeidsplasser på huset, flere enn det som er tilknyttet bibliotek og møteplass og det er viktig å ivareta dette.
Svelvik sin tidligere kommunestyresal har etter nye brannforskrifter mulighet til å ta imot 80 personer som blant
annet er viktig drift av tjenester som allerede er der. Denne er tilgjengelig for leie gjennom aktiv kommune: Finn
og velg din kommune - Aktiv kommune (aktiv-kommune.no)
Innbyggertorg/møteplass jobber for tiden med et prosjekt innbyggerinvolvering. Kommer tilbake med mer
informasjon.
Opptatt av synlighet i Svelvik sentrum, med pop opp telt ved ulike viktige arrangementer. Også opp mot
turistinformasjon.
Her ble Svelvik museum foreslått som en mulig samarbeidspartner, sekretær kaller inn til et møte på våren der
man kan snakke om et mulig samarbeid.
Sak 15/21 Utstyrsbanken
Kort beskrivelse:
Denne har ikke vært i drift etter det ble ny kommune. Innbyggertorg har tatt over drift i samarbeide med
frivilligsentralen og lokale lag og foreninger. Jobber nå med å utvide utstyrsbasen og finne løsninger for
bemanning etter åpningstid.
Sak 25/21 Nedleggelse av kafe Global
Kort beskrivelse.
Det ser ut som at det er funnet en løsning på utfordringene sammen med Yasmin kvinnenettverk. Linda holder
oss oppdater på saken.

Sak 34/21 Oppgradering av biblioteket
Kort beskrivelse.



Planlegges åpning hver fjerde fredag
Planlegges på lang sikt et system der man kan ha meråpent, etter åpningstid med bemanning.

Sak 28/21 Festival Drammen på langs
Kort beskrivelse.
1. Nærutvalgene får i oppgave å finne ut hvilke aktiviteter som kan skapes, hvordan ideene kan realiseres i
sin kommunedel og hvilke aktører som må være med.

2. Nærutvalgene foreslår en lokal kontaktperson/koordinator (dette er ikke lokal koordinator for
kommunedelen) som prosjektleder kan samarbeide med.
Det blir foreslått to personer som skal kobles på festivalen. Dette er Hilde Holm og Aleksander Schi. Sekretær tar
kontakt med Hilde Holm.

Sak 27/21 Årsrapport
Kort beskrivelse.
Se vedlegg
Sak 31/21 Tagging i bybilde
Kort beskrivelse
Tagging er en sammensatt problemstilling. Drammen Eiendom er rett mottaker på kommunale bygg, og vi (SVP)
er ansvarlig på våre områder (dvs parkinstallasjoner, murer, benker, lyktestolper osv)
I tillegg så er det ofte det bli tagget på anlegg som tilhører andre, som for eksempel trafostasjoner og koblingsskap
(Skagerak eller Glitre), sli kat det kan være mange ansvarlige for fjerning av tagging.
Enkleste er å be innbyggere melde dette inn via Meld inn feil – enten appen eller via kommunens nettsider.
Og uansett er det slik at taggefjerning er en av de oppgavene som er spesielt omtalt ifm kutt-tiltakene i årets
økonomiplan, slik at fjerning av tagging er det ikke (lite) rom for med dagens budsjettrammer og dette er ikke en
oppgave som prioriteres
Utklipp fra årets øk.plan:

Sak 23/21 Hvordan skape liv i sentrum
Kort beskrivelse.
Sak utsettes til neste møte
Sak 2/22 Temaplanarbeid i kommunen
Kort beskrivelse.

Det ble gitt kort informasjon om temaplanarbeid i kommunen.

