
Rapport fra workshop 12.06.09 
 
Gruppe 3: Aktivitet, service og handelsvirsksomhet 
 
 
Til stede:  
Ånon Ausland (leder), Rolf Pihlstrøm (sekretær), Kari Borgen, Anders Øya, Jon Olav 
Gryting, Per A. Tellefsdal, Elisabeth Aspesæter, Sissel Bakken, Hans Martin Ulltveit, 
Ragnhild Kristoffersen, Sveinung Haugstøyl, Terje Rødland, Kjell Trygve Grunnsvoll, Erling 
Okkenhaug, Åsne Haugen 
 
Spørsmål 1:  
Hva slags typer virksomhet og aktivitet ønsker vi på Brokelandsheia og hvilke virkemidler kan 
vi bruke for å få dem hit? 
 

• Nettbasert næringshage 
- Kontorbygg med utleielokaler (kontorer) med ferdige nettløsninger for 

nettbutikker med forskjellig varesortiment/produkter (kan være ”alt mulig”) 
- Felles lagerbygg (og direkteutsalg) m. faste ansatte  
- Særlig attraktivt for unge etablerere (barnefamilier) 
- Kombinasjon av kommunal/offentlig og privat eie 
- Vil representere noe nytt som vil skape mye oppmerksomhet 

         
• Statlig tilsyn 

- Ikke umulig 
- Arbeide aktivt og målrettet for å få det til 
- Lære av Lillesand 

 
• Kunnskapsbedrifter/kompetansearbeidsplasser¨ 
 
•    Fullverdige apotektjenester
 
•    Finne nisjene som gir ”totalhandel”

- Elektrisk 
- Brune- og hvitevarer 

 
        •    Vinmonopol 
 
        •    Avdelingskontor til de store selskapene
  
        •    Abel-lekeplass
 
        •    Offentlig virksomhet – tilrettelegge for ”storkommune-administrasjonssenter”
 
        •    Spesiell satsing på barnefamilier/trivsel og miljø

- ”Eventyrfabrikk” a la Treungen 
- Fiskemuligheter i Nybøtjenna 
- Skøytebane på Nybøtjenna om vinteren 
- Badeanlegg/vannrutsjebane 
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- Konserter og tilstelninger 
- Turstier 

         
          •   Håndverkstun

- Utstillinger 
- Hobbyforretning 

 
          •   Veihjelps/nødhjelpsenter for Sør-Østlandet
 
    
Virkemidler: 
          # # Utvikle profileringsstrategier 
          # # Salgsargumenter: Gjerstad har flotte folk, trivelig bygd, godt sted å oppdra barn, 
                                             positivt miljø 
          # # Næringshage der unge folk kan få prøve seg 
 
 
Spørsmål 2: 
Hva er en fornuftig mix av handels- og servicevirksomhet? 
 
       Markedet styrer. Bærekraftige virksomheter overlever og utvikler seg, de som ikke er det   
       forsvinner. Et sunnhetstegn. 
 
Spørsmål 3: 
Hva vil vi plassere hvor og hvorfor? 
 

• Bør avgjøres på et senere tidspunkt. 
• Styre nye etableringer til ledige tomter i sentrumsområdet. Viktigere enn fortetting 
• Fleksibilitet 

- Bygninger må være slik at de enkelt kan konverteres til annen virksomhet 
        •    Etablere en ”På tvers-gate” 90 grader på hovedgata 
        •    Bort med Viking/må flyttes 
        •    Nye parkeringsløsninger 
 
Spørsmål 4: 
Markedsstyring kontra offentlig styring; hvilke positive og negative virkninger har de to 
formene for styring? 
 
         # # Offentlig styring gir mer langsiktighet 
         # # En kombinasjon det beste 
         # # Må være en tydelig overordnet forutsigbar plan 
         # # Gjerstad må være en ja-kommune 
         # # Kommunen må sette rammene, det private må ta initiativene og utvikle detaljene 
 
Spørsmål 5: 
Hvor går balansen mellom sunn og nedbrytende intern konkurranse? 
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• Avhengig av hva slags virksomhet det gjelder 
• Må finne brytningspunktet der det ikke er grunnlag for konkurrerende virksomhet 
• Kamp om kundene gir økt kvalitet og større marked 
• Brokelandsheia må ”selges” først og fremst til nye komplimenterende virksomheter 

 
Spørsmål 6: 
Hvordan skaper man innovasjon? 
 
        # # Lav terskel. Legge til rette for at unge mennesker får prøve seg 
        # # Må få tak i initiativrike mennesker med gode ideer 
        # # Må få tak i investorer 
        # # Positiv handelsbalanse skaper ny vekst og knopskyting 
        # # Oppsøkende viksomhet/markedsføring 
 
Spørsmål 7: 
Kan det være interessant å danne en næringshage på Brokelandsheia, og bør den i så fall 
være kommunal, privat eller en kombinasjon? 
 

• Svært viktig å etablere en næringshage 
• ”Små-gründere” kan komme lett til uten for store kostnader 
• Delte meninger om eier-organisering, men flertallet helte til en kombinasjon mellom 

kommunal og privat. ’ 
• NAV trolig også en mulig samarbeidspartner 
• Se ellers spørsmål 1 

 
Spørsmål 8: 
Lokaler som er i bruk på en positiv måte skaper mye mer trivsel og liv enn tomme lokaler. 
Hvordan kan man fylle tomme lokaler på en god måte, midlertidig? 
 
         # # Leie ut til utstilling/bruk for andre forretninger 
         # # Bort med plakatene ”Ledig lokale” – Sentrumsforeningens ansvar 
         # # Tilby lokalet til foreninger og lag til utstillinger o.a. 
         # # Utstillinger for kulturskolen 
         # # Ungdomslokale 
         # # Loppemarkeder eller lignende for foreningene 
         # # Bort med logoen til butikken som har gått inn – Sentrumsforeningens ansvar 
         # # Sjekkliste på hva som til enhver tid er ”i live” – ingen må oppleve noe stengt 
         # # Dele opp gamle Spar-butikken i mindre enheter dersom den ikke hele kan leies ut 
 
Spørsmål 9: 
Hva må til for å skape et levende sentrum? 
 

• Er et levende sentrum allerede 
• Etablere sittegrupper rundt omkring med søppeldunker som tømmes jevnlig 
• Må være rent og pent og forlokkende 
• Videreføre høy kvalitet på uteområdene, og ting må holdes i stand og på stell 
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• Egne ”rabatt-tider” i forretningene 
• Jevnlige opptredender fra lokale krefter og andre (trenger ikke være altfor stort) 
• Anlegge et lite amfi  
• Lysfester/lyktefester med barnehagene og kultursskolen 
• Tilby/skape småskala-opplevelser med jevne mellomrom 

 
Spørsmål 10: 
Hvilke grep kan man gjøre for å skape større intimitet og nærhet på Brokelandsheia? 
 
         # # Utnytte/bygge ut ledige tomter 
         # # Tenke/anvende småskala format og bygninger 
         # # For store bygg og åpne plasser en fare for at kundene ikke blir sett 
         # # Fortette med varsomhet 
 
Spørsmål 11: 
Hvilke typer møteplasser bør det legges til rette for på Brokelandsheia og hvor bør de 
plasseres? 
 

• Små grønne lunger med sittegrupper der folk kan prate sammen 
• Bygninger plasseres mer i ”sirkel ” rundt en åpen plass 
• Møteplassene først og fremst for fastboende 
• Åpne sosiale plasser som skaper liv også etter kl. 16 
• Muligheter for sosiale treffsteder må konstrueres 
• Mer bruk av varierte blomster og farger 
• ”Mosedottene må tilbake” 

 
 
13.01.09 
Rolf Pihlstrøm 
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