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Dag med
mange idretter
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Operasjon
stedsutvikling

Side 21

For de lavere
instinkter

Side 16

ANNONSE

4 SIDER
MOTORAMA
I DAGENS AVIS!

Foto: Torfinn Hansen

Startskuddet har gått for en storstilt oppgradering av Åfjord sentrum. Gjennom møter

Side 2 og 3

ÅRNES HANDEL - VAREHUS OG MØTEPLASS

39

Plenklipper
Husqvarna R146s
Rimelig plenklipper
med oppsamler
og drift på
bakhjul

90
/stk

GRILLET KYLLING

Den stolte hane, råvekt 1000-1100 g

:FÁ 3<? =;4.;

-25%

SMÅIS MULTI-PACK
Diplom IS, et utvalg
varianer, 6-20 stk

7170 Åfjord - Tlf. 72 53 52 00

og senere plansmie blir idèer for landsbyen
mellom elvene lansert og registrert.

Åpningstider:
Man - tors 09 - 17 (ICA 20)
Fredag
09 - 20
Lørdag 09 - 16 (ICA 18)
www.arnes-handel.no

2999,-

Pengedryss
Når Ørland Sparebank i
dag fyller 160 år markeres det med en pengegave til bygdas kulturliv.
Banksjef Henning Johansen (til venstre) og soussjef Martin Vatn inviterer
også kundene på kaffe og
kaker jubileumsdagen.

Side 31
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Legger ned
verftet i Sverige
RISSA/LANDSKRONA:
Finanskrisen tvinger Bergen Group til nedlegging
av Landskrona Verft.
Bergen Group må legge ned
selskapet Bergen Group Landskrona (Landskronavarvet AB)
som ble en del av Bergen Group
konsernet i forbindelse med
oppkjøpet av Fosen. Selskapet
har fokus på produksjon av
skipsskrog, og har 61 fast
ansatte. Dette skriver Dagens
Næringsliv.

Foto: Kjell Dahle

Haagensen vil bli rådmann

Konserndirektør for Bergen
Groups Skipsbygging, Inge Tangeraas, sier at endret økonomiske klimaet har medført at et
konkret prosjekt som gruppen
hadde forventet å bli tildelt,
ikke har materialisert seg grunnet manglende finansiering hos
kunden.
- Sverige har ikke permitteringsordninger som i Norge og
andre land, derfor har nedbemanning vært det eneste alternativet selv om situasjonen
skulle vise seg å være midlertidig, sier han.

Tettbygd og
ÅFJORD: Idèdugnaden for en unik landsby mellom to lakseførende vassdrag er i
gang.
TORFINN HANSEN
torfinn.hansen@fosna-folket.no

ODDVAR HAAGENSEN er eneste lokale søker til stillingen
FOTO: SNORRE BERG
som ny rådmann i Ørland kommune.

ØRLAND: Kommunestyret i Ørland kan velge
mellom sju søkere når de
25. juni skal ansette ny
rådmann.
SKJALG LEDANG
skjalg.ledang@fosna-folket.no

Følgende har søkt stillingen:
May Edel Hembre (54), Stratford upon Avon
Bent Arild Grytten (53), Ålesund
Lars Konras Mostad (55), Tiller
Olaf Løberg (50), Trondheim
Oddvar Haagensen (58),
Brekstad
Thor Morten Solheim (46),
Rørvik
Jan Tomassen (61), Drøbak

Jokere i prosessen?
Ørland kommune har engasjert
konsulentfirmaet TotalConsult
til å bistå i prosessen med å
velge ut kandidater. Ifølge kommunens nettside så har man
også kontakt med kandidater
som ikke har søkt stillingen!
Allerede neste uke skal innstillingsutvalget foreta samtaler
med aktuelle søkere, før TotalConsult arbeider med videre
vurdering av kandidatene. Som
kjent ble det reist delvis flengende kritikk mot prosessen sist
Ørland kommune ansatte rådmann, noe som blant annet
førte til at Oddvar Haagensen
den gang trakk seg fra søkerlista. Nå er Haagensen tilbake
som eneste lokale søker på lista
til stillingen som rådmann i
Ørland kommune.

Borten Moe til Roan
ROAN: lederen av Stortingets
næringskomite, Ola Borten
Moe (Sp), besøker Roan tirsdag 19. mai. På programmet
står befaring på Bessakerfjellet

vindpark (eier: TrønderEnergi)
og omvisning på Nilssen hønseri AS. I tillegg skal han delta
på medlemsmøte i Roan Sp i
Roanstua.

Fortettet bebyggelse oppvarmet
av elvevann, parkeringshus
under jorda, serveringssted, elvepromenade, turistinformasjon,
parkanlegg, markedsplass, leiligheter, butikker, lekeplasser og
kanskje svømmehall.
Dette er et knippe innspill fra
første akt i møteserien for
videre utvikling av Årnes. Salen
på Fosen Fjord Hotel var langt
fra fullsatt på det åpne møtet
mandag kveld. Men de som var
til stede lanserte idèer i fleng,
krydret med spørsmål og noen
kritiske merknader.
Mangeårig
Årnesbeboer
Daniel Engen mener at en
ruvende svømmehall på Trafikklagstomta vil være malplassert.
– Svømmehallen må selvsagt
være ved skolen og Åfjordhallen. Elevene kan ikke sendes ut i
trafikken når de skal ha svømmeundervisning, sa den pensjonerte lensmannen. For øvrig
etterlyste han der og da noe
konkret når det gjelder utbygging på tomta.
– Ingen ting er avgjort om
hva som skal være der. Det er
dette vi skal forsøke å komme
fram til gjennom samarbeid i
prosessen, repliserte Geir Tinnen i eierselskapet Øvre Årnes
Eiendom.
Flere tok opp tråden om parkering. Enigheten er stor om at
mulighetene finnes hvis man
rydder plass. Dessuten har de
fleste
funksjonsfriske
ikke
vondt av å gå noen ekstra meter
i et trivelig gatebilde fra bil til
butikk. Underjordisk parkeringsgarasje ble også lansert som
en god, men kostbar løsning.
Øyvind Ugedal som driver
forretning på Årnes mener å ha
flere med seg i et at det er fullt
mulig å bygge en svømmehall
med lav profil.

DYP konsentrasjon i folkemøtet om sentrumsutvikling på Årnes

STEDSUTVIKLERE: Arne Sødal og Erling Okkenhaug (til høyre) er
begeistret for begrepet «landsbyen mellom elvene.»
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Med glød og glede
ÅFJORD: Åfjord Arbeiderparti inviterer til 1.mai
feiring i samfunnshuset på
Stokkøya.
DANI EDVARTSEN
dani.edvartsen@fosna-folket.no

Åfjord Arbeiderparti velger også
i år å legge 1.mai arrangementet på Stokkøya. I fjor var det
rundt åtti personer som deltok
på feiringen av arbeidernes
internasjonale kampdag.
- Vi håper på at like mange
om ikke flere også i år tar turen
for å feire 1. mai sammen med
oss. Det er stor entusiasme i 1.

mai komiteen, og det blir en
flott markering av dagen, lover
partisekretær Odd Harsvik.
- Hvorfor legger Åfjord
Arbeiderparti markeringen til
Stokkøya?
- Vi har erfart at det er lett å
få folk til å komme til Stokkøya.
Vi har en god dugnadsånd, og
det blir en flott ramme når folket kommer kjørende over brua,
og får se masse Norskeflagg
vaie, sier Harsvik
Nestleder i Åfjord AP Gro
Kristiansen skal stå for innledningen. Hovedtaler for året er
selvfølgelig ordfører Vibeke Stjern.
Temaet vil bli Åfjord kommu-

ne, glød - glede - utvikling
knyttet opp mot markeringen
av arbeidernes dag. Arrangementskomiteen lokker også
med mat og kaffe i hyggelige og
sosiale omgivelser.

Klarer ikke leia
Økt arbeidsledighet fører til at
flere sliter med å betale husleia,
melder Utleiemegleren.
– Forklaringen fra de som
ikke betaler husleia, har endret
seg helt fra i fjor. Nå sier de
fleste at de har mistet jobben
eller at firmaet de jobber for
ikke har utbetalt lønn, sier eiendomsforvalter Trine Dalbakk i
Utleiemegleren.
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Fellesmarkerin
RISSA: LO Fosen og arbeiderpartilagene i Rissa,
Bjugn og Ørland går sammen om en felles markering av 1. mai.
KNUT INGE BLIX FURUSETH
redaksjonen@fosna-folket.no

- Vi inviterer til luncharrangement på Rissa Hotell uten tog
og faner. Rita Skjærvik skal holde tale. Det er et åpent arrangement, og alle er hjertelig velkommen. Det er ikke ei feiring
bare for LO-medlemmer og folk
fra Arbeiderpartiet, sier Tone

Sumstad Nyeng som er leder
for arrangementskomiteen i
Rissa.
1.mai har blitt feiret siden
1890, og den gang var arbeiderbevegelsens hovedmål å løfte
folket ut av fattigdom.
- Nå er dagen mer blitt en
markering over hva arbeiderbevegelsen har fått til. Vi ønsker
også å vise solidaritet med dem
som faller utenfor i vårt norske
samfunn. ”Arbeid for alle, jobb
nummer én”, er årets parole. Å
vise internasjonal solidaritet er
også i år en viktig sak i 1. maifeiringen, sier Tone Sumstad
Nyeng.

smakfullt i sentrum
På lag med arveprins

OVER BORDET: Daniel Engen diskuterer sentrumsutvikling med Geir
Tinnen

Prisbelønt
I 1995 fikk tettstedet mellom to
elver Vakre vegers pris for stilig
oppgradering av sentrumsom-

rådet. Nå er altså et større tiltak
på gang. Grunntanken er å
omskape Årnes til en trivelig
landsby uten bygninger som
bryter totalt med god stedegen

byggeskikk.
– Vi legger opp til at alle som
vil kan delta i prosessen. Etter
innledende åpne samlinger skal
det åpnes en tankesmie. Dette
dreier seg om at det etableres et
kontor som i en uke er bemannet med planleggere og arkitekt
som smir mens jernet er varmt
og mottar innspill,
forklarer
daglig leder i Øvre Årnes Eiendom, Geir Tinnen. Selskapet
som kjøpte Trafikklagstomta fra
TrønderBilene er en sammenslutning av Syltern Eiendom,
Åfjord Sparebank, Årnes Handel Eiendom og Åfjord kommune. Å lage en plan for innhold
og utforming på den ti dekar
store eiendommen midt i sentrum er første trinn i utviklingsprosjektet. Geir Tinnen understreker at det ikke er lagt

føringer for noe som helst på
attraktive tomta - ut over at TrønderBilenes nåværende base
skal fjernes når selskapet er på
plass i nytt verksted som skal
på Vassneset.
– Bygningen er ledig hvis noen
vil overta og flytte den, sier Tinnen. Det tas sikte på å legge
fram reguleringsplan for Trafikklagstomta i løpet av høsten.

Arne Sødal og Erling Okkenhaug er stedsutviklere med ståsted mer enn en armlengdes
avstand fra glitter, stas og
gigantomani. Begge har sett alt
for mange idylliske byer og tettsted bli utskjemt gjennom full
skjæring mellom gammel og ny
arkitektur.
Multikunstner og stedsutvikler Erling Okkenhaug tilbrakte
feriene i Åfjord i barneårene.
Sist vinter deltok han på et
møte i Åfjord Historielag. Der
var også eiere av Trafikklagstomta som ble inspirert av Okkenhaug sitt store engasjement
for å redde opprinnelig byggestil fra rasering ved utbygginger.
Okkenhaug har blant annet
samarbeidet tett med prins
Charles om et landsbyprosjekt i
England. Sammen med arkitekten Sødal er han involvert i
Årnesprosjektet.
– Det er ofte veldig få som tar
vare på helheten i en bebyggelse. Vi har sett mange
eksempler på smakløs utbygging i idylliske sørlandsbyer der
containerhotell og terasseblokker mikses med gammel vakker trehusbebyggelse, sier Okkenhaug.
Både han og Sødal er begeistret for begrepet «landsbyen
mellom elvene,» og ser fram
fruktbart samarbeid med innbyggere, eiere og folk flest.
– I plansmia vil hvem som
helst med innspill bli mottatt
når som helst. Alt blir notert.
Denne prosessen ender opp
med en plan som presenteres i
et folkemøte. Arne Sødal
understreker viktigheten av å
forstå samfunnet man bygger i,
og lage plan og rammer for å få
en helhet.

Synsundersøkelse
Autorisert
optiker

Henvisningsrett til øyelege
Briller – Kontaktlinser

KUBEN KJØPESENTER 7100 Rissa  Tlf.

73 85 19 30

