Prosjekt:
«AURE SENTRUM – MER ENN BARE SENTRUM»

Dato: 02.06.2014
Tid: 16.00-17.00
Sted: M1

Styringsgruppe – møte 4

Navn

Tlf

Marit Klungen (prosjektleder/ref)
Martin Olav Folde
Bernt Olav Simonsen
Ingunn Oldervik Golmen (leder)
Trygve Hauge
Erlend Vaag (vara for Hauge)
Hanne Beate Mæle
Ingvar Gjerdevik (vara for Mæle)
Arne Sødal, arkitekt
Audun Engh

92620914
71647420
90500878
99516430
95078139
91334721
45199080
41457151

Obs: Ingerd Husøy Høknes (IHH)

71258043

REFERAT/NOTAT/
MØTEINNKALLING

Epost
marit.klungen@aure.kommune.no
martin.olav.folde@aure.kommune.no
bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no
ordforeren@aure.kommune.no
trygve.hauge@aure.kommune.no
evaagburton7@msn.com
hanne.beate@hotmail.com
ingvar.gjerdevik@neasonline.no
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ingerd.husoy.hoknes@mrfylke.no

NR

Tema

1

Rapporter fra workshop
Konklusjoner fra ws er lagt til grunn for det vi har i dag. Har laget en
medvirkningstavle på grunnlag av ws. Gjennomgang av tavlen ved Engh.
Det må fortløpende tas stilling til det som kommer opp i prosessen. Det må skrives
referat fra styringsgruppemøtene.
Hovedpunktene fra ws må tas stilling til. 7 punkter
1.
2.
3.
4.

Knytte sammen sentrum og havna.
Bygge boliger i gangavstand fra tilbud og butikker.
Bevare kulturlandskapet rundt Aure sentrum.
Å utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og levende
tradisjoner.
5. Utvikle havna til et møte- og servicesenter for båtfolket.
6. Utvikle mer varierte tilbud i sentrum; bolig, næring, handel, kultur
7. Styrke Aures identitet som tettsted.
2

Plansmie-prosessen
Orientering om kveldens folkemøte og åpne dager tirsdag og onsdag.
Rapport sendes til kommunen i løpet av juni. Gjennomgang i styringsgruppa før
rapport presenteres i september.

3

Rapport fra møter og aktiviteter i dag
Coop Eiendom v/Lars Ove Breivik, eiendomssjef:
Dagens prix-forretning er for liten og har gått ut på dato. De vurderer nybygging og
endring. Byggmix må komme i kombinasjon med den andre butikken, eller legges ned.
Både Kjelklia og sentrum er aktuelle lokaliteter.

X

Ansv
/frist

Lars Gjøran Gjerde, grunneier havna:
Har undersøkt ang utbygging av småbåthavn for 25 båter, men mener det ikke er
marked for det. Kan være åpen for å selge huset sitt, og tenker å kjøpe eiendom
utenfor sentrum. Er positiv til planen som ble utarbeidet, men ikke vedtatt for noen år
siden.
Kleberget m.m. v/Svein Leirdal:
Presenterte modell av Kleberget. Har forslag om boliger ved Storberget, som ligger
nord for Skogan-området.
4

Skisseutkast
Fortetting i sentrum. Blir presentert på folkemøtet i kveld.

Møtet slutt 17.00
Neste møte: Tirsdag 3. juni kl 18.00-19.00

