15/11 STYRES AK – O RI ENTERI NG ER OM DRI FTEN

Går til
Styrets medlemmer

Styremøte
20 januar 2011

Saksbehandler
Arild Johannessen og Agnete Kjellin

Saksfremlegg

Flekkefjordsbanen
Det er avholdt to møter ang Flekfjordsbanen. Nedeunder følger et kort referat fra innholdet i
disse møtene samt noen betraktninger fra administrasjonen vedr saken.

MØTE MED FLEKKEFJORD BANENS VENNER 2/12-2010.
Flekkefjord Banens Venner(FBV) var representert med leder Erik Synstad og Flekkefjord
kommune med næringssjef Halvor Nissen. Fra Vest-Agder-museet møtte direktør Marianne
Nilsen og avdelingsleder Arild Johannessen.

Møtet startet med en redegjørelse fra leder i FBV som la fram sine tanker og status pr. dato med
henhold til planer, løpende vedlikehold og økonomi. Næringssjef Halvor Nissen presenterte
kommunens holdning til ideen om å gjøre Flekkefjordbanen til museumsbane. Med ønske om å
bli part i det konsoliderte museum. Hvor kommune var i sluttfasen med reguleringsplan for
jernbaneområdet.

Det ble også referert til Jernbaneverkets holdning, som helt klart ønsket at Flekkefjordbanen ble
en del av museumstilbudet i regionen. Dette må skje gjennom deltagelse i det konsoliderte
museet.
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Marianne Nilsen la så fram situasjonen slik den var i Vest-Agder-museet (VAM) og refererte til
de erfaringer og de utfordringer VAM har med Setesdalsbanen. VAM tilkjennega en
avventende holdning til en eventuell konsolidering. På dette tidspunktet var det fremdeles mye
uklart, både med tanke på økonomi og hvem som skal finansiere dette. For at VAM skal ha et
utvidet engasjement i denne saken vil et minimumskrav uansett være at prosjektet er
fullfinansiert. For å komme videre i prosessen ble det anbefalt at representanter fra FBV
etablerer kontakt med det administrative og politiske miljøet i Vest-Agder fylkeskommune.

1.mars 2011 var igjen VAm innkalt til et møte i Flekkefjord hvor næringssjef, rådmann , to
representanter fra Flekkefjordbanenes Venner og Agnete Kjellin fra VAM møtte. Dagsorden
var den samme som ved møtet 2. desember 2010. Det er stor grad av entusiasme både fra
Flekkefjord kummunes og Flekkefjordbanenes Venners side Fra VAMs side ble de samme
argumentene som tidligere fremført.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no
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