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Byggevarehuset
for trivsel og boglede.

www.fosna-folket.no

Samhandling
i sentrum
Alle kan komme med
innspill til utforming
og innhold på trafikklagstomta i Åfjord
sentrum.
– Bli med i utviklingen av «landsbyen
mellom elvene», oppfordrer daglig leder
Geir Tinnen i Øvre
Årnes Eiendom AS.
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Ny giv mellom elvene

FORAN ET HAMSKIFTE: Geir Tinnen ser for seg en total forvandling av den ti mål store Trafikklagstomta. – Sammen skal vi utvikle et sentrumsområde for framtida , sier daglig
leder i Øvre Årnes Eiendom AS som venter stort engasjement.
for å være en veldig resultatorientert måte å jobbe med utviklingsprosjekt.

ÅFJORD: Framtidig bruk av trafikklagstomta
på Årnes har vært, og er fortsatt et hett samtaleemne. Nå trekkes folk flest med i utviklingen av et landsbysentrum med særpreg.
TORFINN HANSEN
torfinn.hansen@fosna-folket.no

– Landsbyen mellom elvene er
et bra begrep for de av oss som
ikke jager etter bystatus. Jeg tror
ikke det finnes mange norske
kommuner med definert sentrum mellom bruene over to lakseelver, sier Geir Tinnen. Han er
daglig leder i Øvre Årnes Eiendom AS som kjøpte den ti mål
store tomta av TrønderBilene.
Sammen med andre aksjonærer
i et eiendomsselskap bygger
TrønderBilene isteden nytt storbilverksted på Vassneset.
Underveis er det lansert
mange forslag om hva den bruksendrete sentrumstomta bør
inneholde. Svømmehall med
treningsstudio,
forretninger
inkludert polutsalg, takleilighe-

ter, parkeringskjeller, og flerbrukshus med kulturelt preg er et
knippe fra ønskelista. Ikke noe
av dette er spikret.
Det er nå den virkelige prosessen for endelig utforming og
innhold starter.

Åpent møte
Eierne søkte for en tid tilbake
arkitektbistand for å skissere
forslag til god utnyttelse og
estetisk utforming på eiendommen.
– Vi ble ikke tilfreds med det
som ble presentert, og la det til
side. Vi må tenke helhetlig og få
et godt sluttprodukt for framtida, både funksjonelt og estetisk.
Vi har fått henvendelser fra
potensielle etablerere om tomteareal. Ingen ting er avgjort.

Øltyveri og
ruteknusing
FOSEN TINGRETT: En
ung mann er idømt
betinget fengsel og bot
for tyveri og skadeverk.
TORFINN HANSEN
torfinn.hansen@fosna-folket.no

Handlingene ble begått i romjula i fjor. Den 16 år gamle fosningen befant seg på Nord-

Gjennomtenkt

vestlandet da han sammen
med andre brøt seg inn i et
bolighus og ifølge siktelsen
stjal cirka 18 flasker øl. Noen
dager senere på samme sted
knuste han et sidevindu på en
buss. For dette er han idømt
30 dager betinget fengsel med
to års prøvetid og fem tusen
kroner i bot. Gutten har tilstått
forholdene og vedtatt dommen.

ÅFJORD er kanskje landets eneste kommune med definert sentrum
mellom to gode lakseelever.
Bortsett fra trivselsområder med
benker og grøntareal, et knutepunkt for rutebusser og ikkedominerende plass for parkering, vet vi per i dag ikke konkret hva som skal være på eiendommen. Vi har ikke lagt
føringer. Vi vil ha innspill fra
innbyggere og andre om dette.
Derfor inviterer styret til to
møter på Fosen Fjord Hotel
førstkommende mandag. Møtet
på
dagtid er primært for
politikere og næringsaktører.
Om kvelden arrangeres åpent
møte for alle interesserte, sier
Tinnen. Sivilarkitekt Arne Sødal

og Erling Okkenhaug vil delta
med innlegg, og innspill til den
videre prosessen.
Tinnen er i det hele tatt opptatt av at innbyggere på hel- og
deltid og andre engasjerte skal
få medvirke i sentrumsutviklingen. Han viser til Gjerstad
kommune i Aust-Agder der det
satses på plansmie - et folkelig
forum for å skape en god plan
for utvikling av tettstedet Brokelandsheia. Plansmie er et
alternativ til tradisjonell planlegging, der alle blir involvert
og får komme innom med tanker og idèer. Plansmia er holdt

– Plassering av bygninger må
være grundig gjennomtenkt.
Byggestilen må ikke avvike veldig fra den øvrige sentrumsbebyggelsen. Vi må unngå at man
i framtida angrer på det som ble
gjort. Skulle svømmehallen bli
lokalisert her, må den bygges i
samspill med resten av bygningsmassen, sier Geir Tinnen.
Som et enkelt unntak fra likhetsprinsippet mener han at en
bygning kan utformes som et
signalbygg – et stort eller lite
hus man ved første øyekast forbinder med Åfjord.
Flere enn Geir Tinnen opplever at manko på parkeringsplasser i sentrum er et stadig
tilbakevendende tema. Tross en
viss mangel ønsker ikke eierne
av sentrumstomta å la oppstillingsplasser for biler dominere
området.
– Noe plass kan frigjøres ved
at ukependlerne får tilrettelagt
parkering utenfor kjernen, sier
Tinnen.

Tapt førerkort for alltid
FOSEN TINGRETT: En
fosning som promillekjørte er fradømt retten til
å føre motorvogn for alltid.
TORFINN HANSEN
torfinn.hansen@fosna-folket.no

I tillegg ble han dømt til 30
dager betinget fengsel med to
års prøvetid og sju tusen kroner i bot. Han skal stå under
tilsyn i ti måneder og gjennomføre et promilleprogram.
Domfelte tok betenkningstid.
Det var en kveld i fjor vår at
mannen som er bosatt i en
annen kommune ble tatt for
promillekjøring i Åfjord. Blod-

prøve tatt en time etter kjøringen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,40 promille. Mannen er tidligere
dømt for promillekjøring. Tap
av førerrett skal fastsettes for
alltid hvis vedkommende straffes for kjøring i påvirket tilstand innen fem år etter forrige
gang.
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1. Mai 2009
Årets 1.mai markering er lagt til Rissa hotell i Rissa kommune.
Arrangementet starter kl 11.00 med 1.mai lunch.
Hovedtaler: Statssekretær Rita Skjærvik
Underholdning ved Kine Larsen Kimo
Velkommen!

brød og matverksted

Nytt spisested på Stadsbygd

Arr. LO Fosen og Rissa AP

Lørdag åpner
uteserveringen
Unn deg ei hyggestund
med god mat og drikke,
ute eller inne!

Styret i Øvre Årnes Eiendom AS inviterer til

ÅPENT MØTE

mandag 27. april -09 kl 18.00
på Fosen Fjord Hotell

Tuva Tøv
utvider verkstedbutikken
med produkter fra
UÊ Heggli Urtehage
UÊ Axel Becker
UÊ Lene Jacobsen
UÊ Skill

Åpningstider:

LANDSBYEN MELLOM ELVENE
-sammen utvikler vi Årnes

Tirsdag, onsdag 11–17
Torsdag 11–21 Pizza fra kl.16
Fredag 11–22
Lørdag 11–17 Bordbest på
kveldstid
Søndag 14–18
1. mai
14–18 Middagsbuffét

Nyåpning lørdag kl 11.00
Åpningstider:
torsdag og fredag kl 10-16
Lørdag 11-15

Velkommen!
Her får du muligheten til å si din mening om den fremtidige
utviklingen av Årnes.
s
s
s

Eksterne innlegg
Videre fremdrift
Arbeidsgrupper

Ellers etter avtale,
ring tel. 95771990

Stadsbygd
Tlf. 970 77 965
silje@basilikum.no

7105 Stadsbygd

Stadr kunstlag inviterer til

Siv. arkitekt Arne Sødal og Erling Okkenhaug vil delta med innlegg i
møtet og innspill til den videre prossesen.
VEL MØTT!

Samlingen vil vare frem til ca kl 21.00
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Fotball 4. divisjon

RISSA-NARDO 2
Åsly kunstgress, mandag 27. april kl. 19.30
Hovedsponsor:

Utstyrssponsor:

Pensjonistkafe:
Tirsdag 28. april 2009 kl 11.00
Møtested: Kantina, Næringshagen

Barselstreff:
Onsdag 29.april 2009 kl 11.00
Møtested: Futura barnehage
(NB! Merk sted)
Velkommen!

Salgsutstilling med åpning
Lørdag 25. april kl. 16.00–18.30
Galleri Prestegårdsfjøset
Museet kystens Arv, Stadsbygd
Inng. kr. 15,-/ gratis adgang åpningsdagen
Barn gratis

j

UTSTILLERE:
Elling Reitan - litografi, akvarell,
kulltegninger og oljemalerier
Rigmor Hoff - akvarell og malerier
Toril G. Oksvold - grafikk og
akvareller
Benth Owesen - glasskunst og
keramikk
Maria A. Bossert - perlebroderier
Åpning ved Mette Renee Green
Musikalsk innslag
Åpningstider
lørdager og søndager: 14.00–18.00
Ukedager: 16.00–19.00

Fin atmosfære og havutsikt
Vi skreddersyr din matopplevelse
• Lunsjmeny
• Á la carte
• Festmenyer
• Søndagsbuffet

www.kysthotell.no
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Tlf. 72 51 33 00

STØTT RØDE KORS
med Grasrotandelen

Ørland Sanitetslag

Sommerfestivalen i

Selbu
19. - 21. juni

NORGES BESTE FEST
Status Quo - Åge og Sambandet
Hellbillies - Postgirobygget
CC Cowboys - Stage Dolls - Vassendgutane
Too Far Gone - Unit Five - Trøste og Bære
Dirty Deeds - K.I.S.S. - Vømmølgutan
Bøgdabråk
Bill. priser: Helg 750,- Dag 400,Billetter på Billettservice og utvalgte utsalgssteder
NB! Kun 25 000 tilgjengelige billetter!
For informasjon: www.sommerfestivalen.no
eller tlf. 970 51 000.

ÅFJORD
Røde Kors
Org.nr 971 485 418

IE G FOTBALL 4. DIV. HERRER:
R
SE N IN
BJØRGAN - TYDAL
ÅP

på Bessaker stadion lørdag 25.04 kl. 1400
U.I.F. BJØRGAN
NB! Alle velkommen til kick-off på Robu-kroa kl. 20.00!

Dagens
kamp-sponsor:

Få med deg

det som
skjer
Les

