
FOR en måned siden var det workshop i Hasselvika.

HASSELVIKAS IDENTITET er kultur, kunst, natur og historie.

pige ideer. Det legges opp til en 
åpen debatt fra publikum. Så 
skal de fem som kommer fra 
Oslo jobbe intensivt videre med 
ideene som kommer inn.
Fredag skal fagteamet tegne 

ut de første forslagene til en 
plan. Det blir åpent hus for 
publikum hele dagen. Alt fore-
går i velferdsbygget.
Lørdag kveld blir det et nytt 

folkemøte, med presentasjon av 
forslag til plan og debatt. 
- Folk i Hasselvika har nå en 
gylden mulighet til å være med 
å avgjøre blant annet bruken av 
Hysnes-eiendommen, og utvik-
lingen i resten av Hasselvika, 
sier kommuneplanlegger Siri 
Vannebo.

SIGRUN H. OVERLAND
sigrun.overland@fosna-folket.no

I midten av oktober deltok om 
lag 30 personer på workshop i 
Hasselvika. Der kom det inn 
mye innspill fra innbyggerne, 
og det ble gruppearbeid med 
ulike tema. 
Torsdag kveld er det folke-

møte med presentasjon av pro-
sjektets målsettinger og forelø-

RISSA: I morgen kommer 
fagteamet fra Oslo, som 
skal jobbe med Plansmia i 
Hasselvika. Torsdag kveld 
blir det folkemøte med 
presentasjon av ideene.

Hasselvika - Landsbyen ved fjorden

begynte i går kveld og fortsetter  
i morgen. Det vil også bli holdt 
kurs seinere i vinter.  Åfjord 
Røde Kors har fått  utdannet tre 
instruktører som vil stå for opp-
læringen.

Bjørn Hosen i Åfjord Frivilligs-
entral forteller at ti hjertestart-
ere nå er anskaffet for utplas-
sering på sentrale steder rundt 
om i kommunen. Kursing av de 
ansatte på disse stedene 

Åfjord Røde Kors som  fy-
ller 60 år i år har investert 
cirka 200.000 kroner i hje-
rtestartere.

Hjertestartere til 200.000

estova i Skorovas.ter, Ablemagic, Prog Skis, Sjø-
bygda Kunstnarhus og Skjenk-

ignspire 2010 var Larsville, 
Stella Snella, Stokkøya Sjøsen-

suksessfaktor.
Designspire deles ut årlig til 

en entreprenør som har igang-
satt en virksomhet der design, 
estetikk og merkevarebygging 
til sammen er de sentrale ele-
mentene i foretaket, og årets 
vinner har vist at det umulige er 
mulig i også utenfor allfarvei.
Juryens begrunnelse er som 

følger:
«Med Stokkøya Sjøsenter har 

Roar Svenning og Torild Lang-
klopp skapt en unik attraksjon 
med sterk egenart, der høy kva-
litet og stilsikkerhet er framtre-
dende i alle ledd. Strandbaren, 
KystHusene og SubHusene er 
funksjonellt, tydelig og rent 
utformet, og bidrar til å berike 
stedets karakter. Det samtidsa-
rkitektonske uttrykket spiller 
respektfullt på lag med omgi-
velsene, og inviterer til å opp-
leve den magiske naturen på 
nært hold. Prosjektet er svært 
gjennomført med stedstilpasset 
interiør og natur- og matoppl-
evleser som holder det samme 
høye kvalitetsnivået.»
De øvrige nominerte til Des-

10. november inviterte Institutt 
for produktdesign og Partnere 
for Nyskaping; NTNU, NTE og 
Sparebank1 for andre gang til 
en storstilt feiring av trøndersk 
entreprenørskap på Dokkhuset. 
I alt var sju kandidater nomi-
nert, og det ble Torild Langklo-
pp og Roar Svenning som stakk 
av med den gjeve prisen på hele 
150 000 kroner for Stokkøya 
Sjøsenter.
Trøndelag myldrer av entre-

prenører med ideer som skaper 
vekst i trøndersk økonomi, for-
nyer trøndersk næringsliv, og 
beriker trøndersk identitet. På 
Designspirer 2010 samles et 
knippe trønderske entrepre-
nører som tør å utfordre, tør å 
tenke annerledes, og som 
kompromissløst realiserer sine 
ideer. Nettopp dette er deres 

ÅFJORD: Stokkøya 
Sjøsenter kan putte 
ytterligere 150.000 
kroner i premiepenger 
inn i drifta.

ROAR SVENNING og Torild Langklopp har skapt en unik attraksjon med sterk egenart, der høy kvalitet 
og stilsikkerhet er framtredende i alle ledd, skriver juryen i sin begrunnelse. Foto: Torfinn Hansen

Pris til Stokkøya
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Penger fra Fag-
forbundet
RISSA:Som den eneste kom-
munen i landet er Rissa tildelt 
en kvart million kroner fra Fag-
forbundet sentralt. Pengene går 
til heltids- og deltidsprosjekt 
der verneombudene er aktivt 
med. Rissa kommune har 15 
verneombud.

Inviterer til 
vinkurs
RISSA:Lyst til å friske opp vin-
kunnskapen? Da er Basilikum 
stedet for deg. I kveld arrang-
eres det nemlig vinkurs i res-
tauranten. Det er Torill Nordvik 
som skal holde kurset og hun 
har bred erfaring fra restaurant-
bransjen i Trondheim.


