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Tilstanden alvorlig
etter bilulykke

Midtsidene

I gang med
ny barnehage

Side 7
Foto: Kolbjørn Søtvik

Tilstanden for en mann i førtiårene er meget
alvorlig, men stabil etter en utforkjøring i
Roan, natt til lørdag. Seks personer i alderen

14-40 år befant seg i den uregistrerte ulykkesbilen. Politiet sier de har sterke mistanker om
promillekjøring.
Side 4

-40%

Mange vil ha landsby

PÅ ALLE SUPPER OG
GRYTER FRA TORO

169
Entrecôte
Stk. Gilde
Pr. kg

90
12
Steinfrie druer

500g. Grønne/farget
Pr. pk. Pr. kg 25,80

Bjugn

09 - 20 (18)

Foto: Lars Birger Berdal

Planen for Årnes som landsby mellom
elvene er jevnt over godt mottatt. I et folke-

møte ble arbeidsstykket fra plansmia mer
enn godkjent.
Side 2 og 3
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Rungende ja til la
ÅFJORD:Med en
skog av opprakte hender ble den nysmidde
planen for landsbyen
mellom elvene godkjent av folket.
TORFINN HANSEN OG LARS BIRGER
BERDAL
torfinn.hansen@fosna-folket

Rundt 150 interesserte møtte
opp til det foreløpig siste folkemøtet om sentrumsutvikling på
Årnes. I en uformell avstemning
sa et overveldende flertall ja til
det spennende og innholdsrike
planforslaget med ivaretatt særpreg og landsbystil som fundament. Summen av grundig forarbeid, en stor mengde innspill
fra engasjerte innbyggerne, og
hektisk kreativ virksomhet
gjennom fire lange dager i plansmia ble presentert. Det
skjedde med ord, illustrasjoner
og en virtuell 3D-vandring i
den hittil mest konkrete versjonen av landsbyen anno 2029.
Planen som danner grunnlag
for videre behandling i kommunen viser hovedtrekkene i framtidas Årnes.

”Hele folket” i arbeid
En stor gruppe fagfolk fra flere
land har vært engasjert i plansmia. I løpet av en uke er det
utført et planarbeid som vanligvis tar mange måneder, kanskje
år.
Alle interesserte fra barnehagenivå til godt voksen alder
har hatt mulighet til å komme
med innspill. Prosessen ledes av
en styringsgruppe med medlemmer fra eierselskapet Øvre
Årnes eiendom og kommunen.
– Det har vært gode oppmøter og kommet inn mange
forslag. Både muntlige overleveringer som gule lapper om
hva man vil ha og ikke vil ha.
De positive meldingene er i
klart flertall, sier Audun Engh
som har organisert deltakelsen
fra lokalsamfunnet.

FLERTALL for landsbyplan på Årnes

Variert
Ruvende glass- og betongkolosser med flate tak blir ikke å
se på nye Årnes.
Her prioriteres trehusbebyggelse med maksimum tre etasjer, kyststi rundt landsbyen,
kjøpesenter , gangbruer, ny riksveibru i annen trasè over Stordalselva, nye gater og veier,
sammenhengende gangareal,
kulturarena, kjøpesenter, boliger, intime gaterom, møteplasser, grønne lunger, tilstrekkelig
parkering over og under bakkenivå – og vinmonopol, for å
nevne noe. Trivsel og estetikk,
bolyst og næringsliv, universell
utforming og god byggeskikk er
viktige stikkord.
Skepsisen til fornyelsen har
minsket kraftig siden forrige
folkemøte.
Blant betenkelighetene som ble
uttrykt i siste møte var fortetting som billedlig talt kan sette
de eksisterende boligeiendom-

FRAMTIDAS landsby mellom elvene
mene i skyggen. Andre ankepunkt er at spaserstien langs
elvene kommer tett inntil hus

og hager - og eventuell riving
av nåværende bebyggelse.

”Landsbyer er menneskehetens e
og mest varige sosiale institusjon”
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Eksempel for
andre
ÅFJORD: – Fantastisk,
sier Leif Harald Hanssen.
TORFINN HANSEN
torfinn.hansen@fosna-folket.no

Etter besøk i plansmia, og på
tilhørerplass under folkemøtet
ble daglig leder i Kysten er klar
mektig imponert.
– Et fantastisk prosjekt med
metoder som er direkte overførbare til andre kommuner, sier
Hanssen som opprinnelig er fra
Osen. Han ser fram til å spre
det glade budskapet om Årnesprosjektet. Kysten er klar er et
samarbeidsprosjekt
mellom
kystkommunene Osen, Roan,
Åfjord, Rissa, Bjugn, Ørland,
Hitra, Frøya, Snillfjord, Hemne.
Kysten er klar som har bidratt
med støtte til landsbyutviklingen i Åfjord, har ambisjoner om
å være den mest spennende
kystregionen i Europa, basert på

GODT FORBILDE: –Et forbilledlig
prosjekt for andre kommuner, sier
daglig leder i Kysten er klar Leif
Harald Hanssen. Her sammen
med Kjell Inge Skaldebø,Åfjordrådmann og medlem i styringsgruppa for plansmia.
de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har.

Gammelskolen
liv laga

Ingen grunn
til høyhus
ÅFJORD:To forhold veier
tungt mot høybygg i landsbyen Årnes.
Det ene er at grunnforholdene i området ikke er egnet
for mastodontbygg. For det
andre vil ruvende betongklosser med mange etasjer
være malplassert i en landsby. Planleggerne følger folkemeningen og prioriterer trehusbebyggelse med moderate høyder, maksimalt tre etasjer.

ÅFJORD: Gamle Åset
skole får kanskje leve
videre.
Et flertall i kommunestyret har
til fortvilelse for bevaringstilhengerne vedtatt at bygningen
fra 1926 skal rives. Fotballgruppa i Åfjord IL har meldt
interesse for å overta og flytte
bygningen til stadion. Denne
planen er skrinlagt, og rivingsdommen står ved lag. Men nå
er det nytt håp om bevaring på
ny tomt.

Idèen ble unnfanget under
arbeidet med sentrumsutvikling
på Årnes. Fagfolkene i plansmia
så at tettstedet mangler bygninger av god gammel årgang.
– Jeg synes ikke at det er så mye
igjen av gammel bebyggelse.
Derfor søker vi etter en mulighet for å flytte en bygning inn
på Årneset. Skolestua står klar
og venter, sa sivilarkitekt og
leder for plansmia Arne Sødal i
folkemøtet. Han ser for seg at
gammelskolen for eksempel
kan bli innlemmet på et område
som arena for kulturaktiviteter.

Alternativt
vann-eldorado

eldste
”
Richard Critchfield
kansk antropolog).

(ameriI FRONT: Daglig leder i Øvre Årnes Eiendom Geir Tinnen tok initiativet
til plansmie for Årnes. Nå er hovedtrekkene i planen smidd.

ÅFJORD: Diskusjonen om
plassering av det nye badeanlegget har ikke lagt seg.
Som kjent har kommunestyret
vedtatt å bygge nytt anlegg
ved Åfjordhallen. Med friske
øyne i aksjon i plansmia dukket det opp nytt forslag til
lokalisering.
Det er ingen hemmelighet
at noen heller ønsker en plassering på selve Årnes. Trafikklagstomta som var spring-

brett for sentrumsutviklingen
var en tid et hett alternativ. I
det rykende ferske forslaget fra
plansmia er et alternativt
badeanlegg med innen- og
utendørs aktivitets- og rekreasjonstilbud plottet inn ytterst
på Årneset, like ved Fosen
Fjord Hotel. Ifølge planleggerne fremmes innspillet som
en forsterkning av totaltilbudet
i landsbyen.

