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Side 7

I gang med
ny barnehage

Midtsidene

Variert
høstprogram

14-40 år befant seg i den uregistrerte ulykkes-
bilen. Politiet sier de har sterke mistanker om 
promillekjøring.

Side 4

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

Foto:Kolbjørn Søtvik

Tilstanden alvorlig
etter bilulykke

SPORTEN: Selvmål ble avgjørende

møte ble arbeidsstykket fra plansmia mer 
enn godkjent. 

Side 2 og 3

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

Foto:Lars Birger Berdal

Mange vil ha landsby
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”Landsbyer er menneskehetens e
og mest varige sosiale institusjon”

og hager - og eventuell riving 
av nåværende bebyggelse.

mene i skyggen. Andre anke-
punkt er at spaserstien langs 
elvene kommer tett inntil hus 

TORFINN HANSEN OG LARS BIRGER 
BERDAL

torfinn.hansen@fosna-folket

Rundt 150 interesserte møtte 
opp til det foreløpig siste folke-
møtet om sentrumsutvikling på 
Årnes. I en uformell avstemning 
sa et overveldende flertall ja til 
det spennende og innholdsrike 
planforslaget med ivaretatt sær-
preg og landsbystil som funda-
ment. Summen av grundig for-
arbeid, en stor mengde innspill 
fra engasjerte innbyggerne, og 
hektisk kreativ virksomhet 
gjennom fire lange dager i pla-
nsmia ble presentert. Det 
skjedde  med ord, illustrasjoner 
og en virtuell 3D-vandring i 
den hittil mest konkrete versjo-
nen av landsbyen anno 2029.
Planen som danner grunnlag 
for videre behandling i kommu-
nen viser hovedtrekkene i fram-
tidas Årnes.

”Hele folket” i arbeid
En stor gruppe fagfolk fra flere 
land har vært engasjert i plan-
smia. I løpet av en uke er det 
utført et planarbeid som vanlig-
vis tar mange måneder, kanskje 
år.

Alle interesserte fra barneh-
agenivå til godt voksen alder 
har hatt mulighet til å komme 
med innspill. Prosessen ledes av 
en styringsgruppe med med-
lemmer fra eierselskapet Øvre 
Årnes eiendom og kommunen.

– Det har vært gode opp-
møter og kommet inn mange 
forslag. Både muntlige over-
leveringer  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.

Variert
Ruvende glass- og betongko-
losser med flate tak blir ikke å 
se på nye Årnes.

Her prioriteres trehusbebyg-
gelse med maksimum tre eta-
sjer, kyststi rundt landsbyen,
kjøpesenter , gangbruer, ny rik-
sveibru i annen trasè over Sto-
rdalselva, nye gater og veier,
sammenhengende gangareal,
kulturarena, kjøpesenter, boli-
ger, intime gaterom, møteplas-
ser, grønne lunger, tilstrekkelig 
parkering over og under bakke-
nivå – 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 fortet-
ting som billedlig talt kan sette 
de eksisterende boligeiendom-

ÅFJORD:Med en 
skog av opprakte hen-
der ble den nysmidde 
planen for landsbyen 
mellom elvene god-
kjent av folket.

FRAMTIDAS landsby mellom elvene

FLERTALL for landsbyplan  på Årnes

Rungende ja til la
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ÅFJORD:To forhold veier 
tungt mot høybygg i landsby-
en Årnes.
Det ene er at grunnforhol-
dene i området ikke er egnet 
for mastodontbygg. For det 
andre vil ruvende betong-
klosser med mange etasjer 
være malplassert i en lands-
by. Planleggerne følger folke-
meningen og prioriterer tre-
husbebyggelse med modera-
te høyder, maksimalt tre eta-
sjer.

Ingen grunn 
til høyhus

Richard Critchfield (ameri-
kansk antropolog).

eldste 
”

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 rekrea-
sjonstilbud plottet inn ytterst 
på Årneset, like ved Fosen 
Fjord Hotel. Ifølge planleg-
gerne fremmes innspillet som 
en forsterkning av totaltilbudet 
i landsbyen.

ÅFJORD: Diskusjonen om 
plassering av det nye badean-
legget har ikke lagt seg.
Som kjent har kommunestyret 
vedtatt å bygge nytt anlegg 
ved Åfjordhallen. Med friske 
øyne i aksjon i  plansmia duk-
ket det opp nytt forslag til 
lokalisering.

Det er ingen hemmelighet 
at noen heller ønsker en plas-
sering på selve Årnes. Trafik-
klagstomta som var spring-

Alternativt
vann-eldorado

Idèen ble unnfanget under 
arbeidet med sentrumsutvikling 
på Årnes. Fagfolkene i plansmia 
så at tettstedet mangler byg-
ninger av god gammel årgang.
– Jeg synes ikke at det er så mye 
igjen av gammel bebyggelse.
Derfor søker vi etter en mulig-
het 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.

Et flertall i kommunestyret har 
til fortvilelse for bevaringstilh-
engerne vedtatt at bygningen 
fra 1926 skal rives. Fotball-
gruppa i Åfjord IL har meldt 
interesse for å overta og flytte 
bygningen til stadion. Denne 
planen er skrinlagt, og rivings-
dommen står ved lag. Men nå 
er det nytt håp om bevaring på 
ny tomt.

ÅFJORD: Gamle Åset 
skole får kanskje leve 
videre.

Gammelskolen 
liv laga

de ressurser, fortrinn og kvalite-
ter som regionen har.

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 overfør-
bare til andre kommuner, sier 
Hanssen som opprinnelig er fra 
Osen. Han ser fram til å spre 
det glade budskapet om Årnes-
prosjektet. 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 landsbyutviklin-
gen i Åfjord, har ambisjoner om 
å være  den mest spennende 
kystregionen i Europa, basert på 

ÅFJORD: – Fantastisk, 
sier Leif Harald Hanssen.

GODT FORBILDE: –Et forbilledlig 
prosjekt for andre kommuner, sier 
daglig leder i Kysten er klar Leif 
Harald Hanssen.Her sammen 
med Kjell Inge Skaldebø,Åfjord-
rådmann og medlem i styrings-
gruppa for plansmia.

Eksempel for 
andre

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

andsby
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