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Velger seg kystvei

17 mill.
til Hysnes

Stortingskandidat Siv Aida Rui Skattem (FrP)
mener det riktige for bosetting og næringslivsutvikling i Fosen er å investere i en kystvei. I Fremskrittspartiets forslag til Nasjonal
Transportplan er det satt av til sammen tre
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milliarder kroner til bygging av kystvei i Fosen, med oppstart neste år. Yrkessjåfør Arnt
Marius By fra Åfjord (bildet) er enig i at en
hovedvei langs sjøen vil ha mange fordeler.
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Denne uka har arkitektstudenter fra flere land
jobbet med Landsbyen
mellom elvene.
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Foto: Helge Hopen, Ørland hovedflystasjon

- Hvis det skal velges en kampflybase i Norge, bør
det definitiv være Ørland hovedflystasjon som velges, sier pensjonert generalmajor Lars Myraunet om
basevalget. Han mener nå klart at det går Ørlands
vei, med en deployeringsbase i Nord-Norge.
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Landsby i støpeskjea

INTERNASJONALT samarbeid for landsby mellom elvene i Åfjord.Arkitekt (Real Estate researcher) Cathleen Wenzhe Chen fra Kina, arkitekt Sarah Bridges fra Australia, arkitektstudent
Raquel Guerra Aragones fra Spania og urban designer Dr. Susan Pahram fra Australia /London.

ÅFJORD: Denne uka
har sentrumsutviklingen mellom elvene
fått internasjonal drahjelp.
TORFINN HANSEN OG
LARS BIRGER BERDAL

Utstyrt med blyanter, skisseblokker, kunnskap og kreativitet har arkitekter, arkitektstudenter og planleggere fra en
rekke land jobbet intenst i plansmia på Fosen Fjord Hotel.
Oppgaven har vært å utarbeide forslag til utseende og
innhold i Årnes som framtidig
landsby.
I tillegg til norske fagfolk var
det hyret inn drahjelp fra India,
Romania, Italia, Spania, Storbritannia,Australia og Kina.
Plansmia som er en rask,
effektiv og samtidig grundig
lokal planlegging av stedsutvikling har vært i drift i fire dager.
Fagarbeidet og haugevis med
innspill fra folk flest skal komprimeres og munne ut i en reguleringsplan. Denne skal relativt
kjapt ekspederes videre til
behandling i kommunen. Målet
er at Årnes i 2029 skal framstå
som en nasjonal nyskaping - et
prakteksemplar av fortettet
landsby med ivaretatt byggestil,
bolyst, trivsel, trygghet og
mangfoldig tilbud.

Noe å minnes
Arkitektstudentene har virkelig
lagt seg i selen for å bidra. For
blant andre Anjai, Divea og
Arunava fra India blir det stort
en gang å kunne fortelle barnebarna at de var med og skapte

TEIPER: Erling Okkenhaug med
røtter i Åfjord, og sterkt delaktig i
landsby-idèen foreviger prosjektarbeidet med filmkamera.

HVA SKJER?Tore og Else Nesheim bor like utenfor Årnes. Ekteparet snakker med arkitekt og
plansmie-sjef Arne Sødal om
grunnforhold og veiadkomst ved
en eventuell ny trasè for Mælanbrua.
BEBYGGELSE: Kommunepolitiker Bjørg Berdahl og Audun Engh fra fagteamet studerer forslag til bebyggelse på framtidas Årnes.

Australia, Kina og Spania. Også
de står på for å få sitt bidrag til
Årnes-prosjektet antatt og realisert.
De mener å ha et godt
utgangspunkt med et sentrum

konsentrert mellom elvene.
Samtlige har vært på guidet
rundtur i kommunen og latt seg
fascinere både landskap, folkelivet, skiftende vær - og selvsagt
bebyggelse.
–Vi fikk til og med oppleve en
tøff storm, sier Raquel Guerra
Aragones fra Madrid med et lite
grøss.
–

MED blyanter, skisser og kreativitet. Raluca Zbarcea fra Romania og
Matthew Hardy fra Australia.
Norges første landsby.
Trioen har utarbeidet en tegning der god tilgjengelighet for
alle er prioritert. De forteller at
de legger vekt på tett fellesskap
mellom generasjonene. Skissen
viser blant mye annet et
eksempel med møtested for
familier, der eldreboliger ligger i

samme område som en lekeplass tett på en kafè hvor de
voksne kan samles til sosialt
samvær og samtidig ha kontroll med sine håpefulle små.

Opplevde høststorm
Ved nabobordet jobber fire arkitekter og arkitektstudenter fra
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