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I FELTEN: En gruppe fra Åfjord videregående skole med nye idèer for Årnes. Fra venstre John Christian Kjenes,Terje Johnsen, Ingrid Mørreaunet, Sverre Andrè Løvseth, Eskil Tinbod og
Anja Grande.

Elever mellom elver
ÅFJORD: Også de unge deltar i utviklingen av Landsbyen mellom elvene.
TORFINN HANSEN OG
LARS BIRGER BERDAL (FOTO)
torfinn.hansen@fosna-folket.no

Bowling, vinmonopol, kino, Toys ”R” Us,
LaserX, gocartbane, isbar, undergrunnsparkering, sjømatbutikk, god trafikksikkerhet og park med ny fontene.
Dette er et bitte lite knippe av framtidas Årnes. sett med øynene til elevene
ved Åfjord videregående skole.
Fredag morgen stilte tjue grupper med
i alt 141 unge håpefulle til idedugnad i
regi av Gründerklekkeriet ved skolen. Ni
timer av dagen var deres gylne anledning til å være med og bestemme hvordan kommunesenteret skal se ut – og
inneholde. Utstyrt med tegninger over
nåværende bebyggelse og masse kreativitet gyver de løs på jobben.
En jury skal plukke ut tre ”vinnergrupper” . Arbeidet deres blir premiert, og
innlemmet i plansmia som åpner neste
uke. Plansmia for Landsbyen mellom
elvene er den andre som gjennomføres i
Norge. Smia på Fosen Fjord Hotel er
bemannet med arkitekter, planleggere
og andre involverte, og er åpen i fire
dager for alle med innspill. Der legges
grunnlaget som munner ut i en reguleringsplan.

”Arver” Årnes
Sentrumsutviklingen springer ut fra Trafikklagstomta. TrønderBilene skal flytte
verkstedet til Vassneset og den dominerende bygningen i sentrum blir sanert. Ti
dekar frigjøres til andre formål. Arealet
er kjøpt av Øvre Årnes Eiendom. Eiendomsselskapet har nå involvert hele

Årnes i utviklingen til landsby med fortetting, særpreg, trivsel og trygghet.
På dagen for medbestemmelse står en
gruppe med seks tenåringer midt på
Trafikklagstomta og funderer. De vet at
en dag er det deres aldersgruppe – eller i
hvert fall noen av dem som skal føre
Åfjord videre. De har flust opp med idèer, som nevnt innledningsvis.
De unge tenker ikke bare på tilbud
innen handel og forlystelser.
SAMLET: Hele 141 elever deltar i idèdugnaden for framtidas landsby mellom elvene.

Oversiktelig gatenett
– Trafikkårene i landsbyen må være oversiktelige, og tilpasset myke trafikanter,
sier Ingrid Mørreaunet. I likhet med flere
av de andre gruppene ser sekstetten
behovet for mer enn en rundkjøring.
– Parkering i undergrunnen er både
miljøvennlig og arealbesparende. Vi vet
at politikerne har vedtatt å legge svømmeanlegget til grusbanen ved Åfjordhallen. Personlig mener jeg at neset ved
hotellet kan være et godt sted for svømmeanlegg, sier John Christian Kjenes.
Det nikkes samtykkende i gruppa. De
mener også at anlegget uansett plassering må ha rom for treningssenteret som i
dag holder til i trange lokaler.
Gruppa har mange forslag ut over
dette, både til nytte og forlystelse. Og de
kjenner til at samtlige tjue elevgrupper
er enige om minst en sak. Nemlig at
landsbyen må ha vinmonopol.

Unge må høres
Ordfører Vibeke Stjern og daglig leder i
Øvre Årnes Eiendom Geir Tinnen påpeker viktigheten av ungdommelig medbestemmelse i en sp omfattende sak som i

GRUPPEARBEID: Stort engasjement og mange forslag til innhold i nye Årnes.
høyeste grad angår dem,
– Det riktige er at ikke bare voksne,
men også yngre får være med og

bestemme hvordan det skal se ut på
Årneset, sier Stjern.

