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Åfjord Næringsforening 

Åfjord Næringsforening 

Telefon:  72 53 15 00  

Fax: 72 53 15 01 

Web: www.aanf.no 

E-post: post@aanf.no 

Adresse: Næringstorget, 
7170 Åfjord  

  

Kontoret er åpent: 

Mandager 10.00 - 15.00 

Tirsdager 10.00 - 15.00 

Torsdager 10.00 - 15.00 

 

Åfjord Næringsforening er en 
medlemsorganisasjon for 
bedrifter, organisasjoner, 
kommune og enkeltpersoner. 
 
Foreninga finansieres 
gjennom medlemskontingent 
og støtte fra Åfjord kommune 
og Åfjord Sparebank. 
 
Åfjord Næringsforening skal 
være en støttespiller for 
bedrifter og næringsliv 
gjennom å arbeide for en 
positiv næringsutvikling,  
nyetablering, idéskaping, 
kurs og opplæring. 

  

Sekretær:  

Heidi Moen 

 

Styreleder:  

Jan Syltern 

  

Ønsker du å stå som medlem 
i ÅNF er det bare å ringe: 
72 53 15 00. 

  

Velkommen som medlem! 

  

Plansmia er i gang! 

-At en eiendomsbesitter bestiller en demokratisk 

prosess for å utvikle eiendommen sin er helt nytt 

i Norge, sier Okkenhaug.  

 

Som initiativtaker for plansmia i Åfjord, forteller han at 

stedsutvikling på denne måten er unik og demokratisk 

 

–Jeg tror at de kommer til å oppdage at det er den beste 

forretningsidèen de noensinne kunne ha. Dette fordi det sikrer en 

variert utbygging med et større marked enn å selge enn stor 

”klump”, sier Okkenhaug. 

 

-Vi har vært i gang med forberedelsene til plansmia i lang tid, 

forteller Geir Tinnen, og nå er vi endelig i gang. Et stort oppmøte på 

folkemøtet på Fosen Fjord Hotel 07.09.09 vitner om at dette 

engasjerer. Og vi er så vidt begynt! 5 dager er avsatt til plansmia. 

07.09.09 

07.09.09 
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Selv om det i media har kommet fram ytringer om åpne arealer på 

Årnes, og at utbygging bør skje videre utenfor sentrum, ga 

folkemøtet inntrykk av at en fortetting og helhetlig tenkning i form 

av en landsby var det folk ønsket seg. 

-Jeg ønsker en møteplass og et trygt sted for foreldre og barn og 

små butikker, kafé, boliger og kulturtilbud. Gjerne samle offentlige 

tjenester på ett sted (Mona Fjeld) 

-Det burde være mulig å komme til Årnes med båt til neset ved 

hotellet (Helge Årbogen) 

-Det som ligger på bordet er et godt utgangspunkt for 

videre diskusjon (Gunnar Sandnes) 

 

 

SIDE 2 

Landsbyen mellom elvene 

02.09.09 

Kryss av for den hustypen du ønsker deg! 07.09.09 
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Gründerklekkeriet ved Åfjord videregående skole tok initiativ til en 

aktivitetsdag for alle elevene ved skolen. Den ble satt av til å 

komme med idèer om et fremtidig Årnes. De 140 elevene ble delt 

inn i tverrfaglige arbeidsgrupper og ble presentert for prosjektet av 

Geir Tinnen og ordfører Vibeke Stjern. Elevene jobbet fra kl. 08.00 

til 18.00 og grep fatt i både bygninger, veger, m.m.  

-Elevene ved skolene fra de andre kommunene deltok like aktivt, 

forteller Torunn Butli Rømma. –De kunne trekke relasjoner til sin 

egen bygd og få med idèer fra prosessen.  

-Elevene kom bl.a. med forslag om å legge om vegen gjennom 

Årnes, sier Lise Våbenø. –Ved hotellet tenkte en gruppe seg en båt 

med vinduer under sjøflata, et kjøpesenter som en Å hvor ringen 

over Å-en er rundkjøring med en Åfjordsbåt i sentrum, vinmonopol 

og det var også en slagordkonkurranse hvor Årneset, 

årne´sæ´vant. 

SIDE 3 

Elever ved Åfjord videregående med i prosjektet 

Geir Tinnen (Øvre Årnes Eiendom) ledet møtet. 07.09.09 

Astrid Witsø (rektor Åfjord vid. Skole). 07.09.09 
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Arkitekt Arne Sødal viste en skisse som arbeidsgrunnlag for 

diskusjon om det nye Årnes. –Vi må lære folket og stedet å kjenne 

for en god utvikling gjennom den prosessen som ei plansmie er. 

Ydmykhet er et stikkord. 

-Ei plansmie er en konsentrert arbeidsmåte over et begrenset 

tidsrom med åpne dører for alle som vil delta. Folk kan komme med 

spørsmål, forslag og ideer, sier Arne Sødal 

-At vi på en tidlig stadium etter plansmia kan iverksette mindre 

tiltak i tråd med vedtakene i plansmia vil virke inspirerende for den 

videre utviklingen, sier Sødal. 

-Jeg oppfordrer lederne av plansmia til å snakke MED folk, spesielt 

de som blir direkte berørt av planene. Bruke tid til å finne de beste 

løsningene. (Karl Sydskjør) 

SIDE 4 

Lære stedet å kjenne 

Arne Sødal (arkitekt) 07.09.09 

Organisator og pådriver for plansmia i Åfjord, Erling Okkenhaug. 

07.09.09 
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Overførerkupp 

-Kommunen trengte et nytt herredshus i sentrum, men staten 

stoppet dette med for høy pris, forteller Helge Bueng 

(lokalhistoriker). Folk fra Monstad stilte på kommunestyremøte med 

tomt, tegninger og hus til nytt herredshus. Etter 14 dager er det 

nytt kommunestyremøte og det kommer fram at ordfører Petter 

Stavrum har kjøpt tomt til herredshus av Trafikklaget (nåværende 

Åfjordtorget)! 

-Midt på 50-tallet skjedde det mye i utviklingen langs hovedvegen 

over Årnes. Magne Nilsen startet sportsbutikk, Arne Tinnen bygde 

butikk og vi fikk Lensmannsgården og Larsens kafé. Kulturhistorisk 

er bygget etter frøknene Berg interessant. 

-Jeg  synes en fortetting av Årnes er positivt, sier Helge Bueng. Men 

godeste fotograf Birger Brevold sa til meg på sitt siste at: ”Du må 

ikke finne på å bruke penger på Årneset, det er på Åmyra det 

kommer til å skje i framtida! 

 

Plansmia fortsetter til og med fredag. 

Se www.plansmier.org for informasjon. 

SIDE 5 

Petter Bueng 

Helge Bueng orienterte om den historiske bakgrunnen for Årnes 

som dagens sentrum. 07.09.09 

http://www.plansmier.org/

