
Strakstiltak 

- Få 5 gründere eller kunstnere til å etablere seg i 2011 

- Skilt. Planlagt skilting, skilt i samme utforming, estetisk universelt utformet 

- Galskaperne Informasjonstavle – sentrum, småbåthavna, innfartsveier 

- Felles base Internettside med info om alle tilbud i bygda, åpningstider, overnatting m.m. 

- Strandpromenade Utbedre fra tåa via nøst til Låveli 

- Kontakt Fevåg-Hasselvika  Sprenge løsfjell i Fevågskaret til trygghet  

 

Næring 

- ”Naustet” Starte opp pub og spisested i samarbeid med Guri Kunna. JPL Nautic   

- Barnevern institusjon inn i Sykestua/Hasselstua JPL Nautic   

- Utstillingsakvarium ved Naustet JPL Nautic   

- Hytter langs nedre leir JPL Nautic   

- Joker/Sannan Vil kjøpe grunn av Rissa kommune for å utvide butikken til dobbel grunnflate 

- Smørehallen må rives Jørgen Sannan 

- Leiligheter i sjøfasaden av butikken Jørgen Sannan 

- Servicebygg for småbåthavna kan integreres i butikkbygningen  Jørgen Sannan 

- Plassen utenfor butikken må forbli en åpen møteplass, torg Jørgen Sannan 

- Sannanbrygga må ikke vernes, men kunne brukes til næring Jørgen Sannan 

- Drivstoff-anlegg for båter og gjestebrygge nedenfor butikken Jørgen Sannan 

- Rorbuer mot sjøen  Jørgen Sannan 

- Utsalgssted for vill-laks Laksemuseum, ta vare på laksefisket, samarbeide med 

oppdrettsnæringen  Eivind Sørensen 

- Fortsette med dyrehold Noris as 

- Normalt botilbud til Norisansatte som vil bosette seg i vika Noris as 

- Go’tid ønsker mulighet for uteservering til sommeren Noris as 

- Båtaktiviteter i samarbeide med JPL Nautic Noris as 

- Fiskerimottak i samarbeide med JPL Nautic Noris as 

- Servere lokal mat som merkevare Guri Kunna 

- Utnytte hele huset vi holder til i Guri Kunna 

- Slaktehall viltslakteri 

- Sjøaktiviteter Kajakk, fridykking, harpunfiske i havnen Jostein Karlsen, Langørjen Gård 

 

 

Bolig 

- Terrassehus på eiendommen til Sannan-søskenbarna 

  



Kultur, kulturminner 

- Kalvehagen skytebane Amfi med benkerad 

- Verksted Hysnes Ibe Hassel fra kunstskolen på Rotvoll ønsker seg inn på Hysnes   

Hallvard Rørstad 

- Kurs i Teknisk Bygningsvern bør arrangeres i Hasselvika og utøve håndverk på vernede 

bygninger Hallvard Rørstad 

- Bevaring av Brettingavorpa og Røykbua i Kolvorpa Astrid Marit Bjørkvik 

- Bevaring av gamle naust Astrid Marit Bjørkvik 

- Gravrøyser fra Årlotten til brettingen Runestein på Hassel, Gravfelt på Strandteigen, Øvre 

Hassel og ved Geitskjæret Astrid Marit Bjørkvik 

- Sandstrand v/Sannan  Kajakk overnatting, gapahuk Jostein Karlsen 

- Bueskyting i fjellhallen Jostein Karlsen 

- Galskapsenter i Hasselvika sentrum Låveli 

- Fjellhallen til utstilling av kunsthåndverk ”Trollbryllup” Låveli 

- Kultursti fra Låveli til vika – landart Låveli 

- Utleieatelier/bolig til prosjektopphold – kunstnere, idrettsfolk, orientering Låveli 

- Landskap og kulturminer er samme sak Geir Helland 

- Strakstiltak mht. skjøtselplan Hysnes  Hauke Haupts,Fylkeskommunen 

- Meningsfull bruk av bygningsmassen er ikke ALL bruk Hauke Haupts,Fylkeskommunen 

- Kraftverket Eier Tore Sørensen tak tekket for 15 år siden, ingen innredning ønsker å selge 

 

Natur miljø 

- Bekymring for ønsker om crossbane  Magnar Østerås, Fosen Naturvernforbund 

- Verne strandsonen  Østerås, Fosen Naturvernforbund 

- Mulige energikilder Luft til vann varmepumpe, sjøvarmepumpe i Junkerbukta, biobrensel 

- Universell utforming Hysnes Fylkesmannen i S-T Randi Storeng, Miljø / Hanne Nordgård, 

Plankoordinator 

- Felles skjøtselsplan Hysnes Fylkesmannen i S-T  

- Forurensning i Jukersbukta Fylkesmannen i S-T 

- Jordvern Fylkesmannen i S-T 

- Vegetasjon på fortet må holdes nede og siktlinjer opprettsholdes slik det tradisjonelt var  

Didrik Frengen, Naturvernforbundet i Rissa 

- Gammel rideveg fra Hasselvika over Blåheia til Langseter i Rissa kan brukes til turvei. Lage 

skilt langs stien. Astrid Marit Bjørkvik 

- Overbygd bekk bør åpnes opp til veien S Saue 

 

 

 

  



Offentlige tilbud / Transport / Skole / helse  

- Virksomhet i kinoen og velferdsbygget Virksomhet for videregående skole  Rissa 

ressurssenter 

- Rutetilbud hurtigbåt Bedre regularitet til Trondheim for pendlere Ken Robin 

- Kurssenteret ønsker å gjenoppta drift i den gamle smia 

- Kurssenteret kan bli støttefunksjon for Helsefortet og tilby kveldskurs til pasientene 

- Sansesenter (Snozelen) Sansesenter for barn og ungdom med funksjonshemming, psykisk 

helse, familier/bedrifter, skoler/barnehager, alle dag og kveld og helgeåpent 

- Galskaperne Omregulere skytebanen til verdens første sytebane 

- Få tilbake basseng Lekeverden og familiepark Vibeke Røsjø 

- Forbedret transport til Trondheim Veg, bro, samarbeid med Trondheim om boligbygging på 

Fosen Oddmund Otterstad 

- Kurs og konferansesenteret Gangvei mellom gjestgiveri og kursbygget 

- Kurs og konferansesenteret Ønsker stor satsing på vekst. Bl.a. konferanser med opptil 200 

personer og 7 grupperom i velferdsbygget. Overnatting i samband med helsefortet (ledig 

kapasitet) 2-3 ansatte i administrasjon i samarbeid med Fosen Folkehøyskole, Høyskolen i 

Sør-Trøndelag og andre. 

- Kurs og konferansesenteret Foreslår å satse på stedsnavnet Hysnes fremfor Hasselvika for 

markedsføring av tilbud. 

 

Vernede bygninger  

- Lyskasterverkstedet må kjøpes opp og brukes til levende museum Hallvard Rørstad 

- Smia må gjenskapes og brukes til kurs Hallvard Rørstad 

- Hysnes Militære Museum Ønsker mer besøk 

- Fjellhall som eventsted - opplevelsesrunde  

 

Diverse 

- Crossbane på Skytebanen  et godt alternativ til Skaugdal Ken Robin 

- Galskaperne som ressurs i all idemyldring om Hasselvika 

- Bedre vei forbindelse til Rissa O-fare(t) Vibeke Røsjø 

- Plansmie i Råkvåg ønsket av Oddmund Otterstad, Råkvåg 

- Plansmie i Rissa ønsket av Tor Johansen, fagleder Rissa VG 

- Molo fra Digerneset 

-  


