Gruppearbeide workshop 16. oktober 2010

Plansmie i Hasselvika

Invitasjon til plansmie
Folkemøte
torsdag 18. nov. kl 19.00 til 21.00 i Velferdsbygget. Arne Sødal med
team innleder med et utgangspunkt for arealplan for Hasselvika!
For mer informasjon kontakt

Susanne Saue, planlegger Rissa kommune, tel.73852913

Se osse nettstedet: www.plansmier.no

Åpen plansmie
fredag 19. nov. i Velferdsbygget fra kl. 10.00 til 20.00 er det åpent for
innspill til planarbeidet.
Avsluttende folkemøte
lørdag 20. nov. kl 19.00 til 21.00 i Velferdsbygget vil Arne Sødal - med
team, presentere det planforslaget samarbeidet har ført til.

Program for plansmien

Referat workshop 16. oktober 2010

(For publikum merket med *)

Ca 30 deltakere

Dag 1 – Onsdag den 17. november 2010

Første økt: Hva trenger Hasselvika – innspill fra deltakerne:
- Flere innbyggere
- Aktivitet
- Tilrettelegging for arbeidsplasser og bedre kommunikasjon til Trondheim.
(båtavganger)
- Hvordan legge til rette for på sikre videre drift av Hysnes helsefort?
- Tydeligere sentrumsutvikling. Definere sentrum, og få lagt funksjoner dit.
- Bruke historien for å skape ny aktivitet
Ut i fra disse innspillene ble deltakerne enige om utfordringer til gruppearbeid:

11.30 – 21.00: Fagteamet som skal jobbe heltid ankommer Hasselvika. Befaringer i Hasselvika og Rissa kommune. Installering i Velferdsbygget.
Dag 2 - Torsdag den 18. november 2010
09.00 – 18.00: Gjennomgang av foreliggende materiale og planer. Møter med
private (grunneiere, næringsliv foreninger med flere) og offentlige aktører. Forberedelse til åpent folkemøte.
18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppen.
* 19.00 – 21.00: Folkemøte! Offentlig møte med presentasjon av prosjektets målsetninger og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra
publikum.
Dag 3 – Fredag den 19. november 2010
* 10.00 – 20.00: Åpent hus for publikum hele dagen. Fagteamet tegner
ut første forslag til plan. Møter med aktører.
20.00 -21.00: Møte i Styringsgruppen for evaluering, justering og godkjenning
av første forslag til plan. Styringsgruppen inviterer også andre aktører som har
kommet med forslag til å delta i debatten, før styringsgruppen konkluderer.
Dag 4 – Lørdag den 20. november 2010
09.00 – 18.00 Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og presentasjonen.
Nødvendige konsultasjonen vedrørende uavklarte forhold.
Evt. Møte med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.
18.00 – 19.00 Møte i styringsgruppen med vedtak av endelig forslag til plan.
* 19.00 – 21.00 Folkemøte. Presentasjon av forslag til plan og debatt.
Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen, hvis styringsgruppen finner det ønskelig.
Dag 5 – Søndag den 21. november2010
Morgenmøte for teamet, avreise til Oslo.
(Endringer i programmet kan forekomme)

Andre økt: Gruppearbeid med tema
1. Hasselvikas identitet – Hva er kvaliteten i dag?
Kunst – kultur – natur – næring er salgsvaren
Historien en grunnmuren som salgsvaren er tuftet på

2. Sentrumsutvikling/ boliger/ bosetting:
· Området Nedre leir, Sannan og i retning bautaen må få sentrumsutvikling
med handel, næring, boliger og offentlig møteplass.
· Det er i dette området folk skal bo!
· Rehabilitere området omkring lyskasterverkstedet
· Opprettholde kontakten mellom sjøen og fylkesveg 718
· Utvikle tilbud som forsterker småbåthavna som marina
3. Arbeidsplasser/ næring:
- Lyskasterverkstedet som et ”levende” energisenter
- Lærlingeplasser for ungdom. Eksempel Guri Kunna – kokkelærlinger
- ”Langs sjøen”-muligheter: Camping, teltplass
- Det er nødvendig med ”Hasselvika booking” for at besøkende skal kunne
orientere seg om hva som fins
4. Idrett/ fritid/ aktivitet & Ubrukte ressurser:
- Slå sammen idrettslag i Hasselvika og Fevåg til ett!
- Jobbe fram avtale mellom idrettslag og Hysnes helsefort slik at idrettslaget
kan benytte idrettsbygget
- Lokalt idrettslag må finne sin nisje – satse på idretter som ikke krever
store investeringer. Eksempel er kajakk, toppturer, orientering
- Få på plass turkart med stier i Fevåg og Hasselvika
- Dovrehallen, Fjellhallen, skytterbanen, kinosalen – kan bygningene brukes
til salgsmesselokaler, idrettsformål, bueskyting, paintball, motorcrossbane,
filmklubb???

