
Referat etter møte i RKNF på Salteriet, 17.06.2012 Kl. 16.00 

 

 

Agenda 
 

1. Vi ser på forslagene til nye veinavn i Råkvåg.  Se forslag og kart på 
hjemmesida til Rissa kommune:   
http://www.rissa.kommune.no/file.axd?fileid=18377 
 
http://www.rissa.kommune.no/file.axd?fileid=18378 
 
 

2. Veien til Nordelva. Hva kan vi gjøre for å få fortgang i bygginga av den nye 
veien som skal gå utenom bommen ? 
 

3. Råkvåg Anno 1930. Ny organisering av arbeidsgruppa? 
 

4. Vedlagt invitasjon til å søke midler ved Statens Vegvesen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. 
Midler som kan søkes av kommunen: Aksjon skoleveg 2013.  Her ønsker 
vi gode forslag innen 15. august. 
Midler som kan søkes av lag og foreninger: 2013 støtte til lokale 
trafikksikkerhetstiltak. 
 

5. Evt 
 

6. Referatsaker v/Kalle 
 

Det var noe mindre oppmøte enn normalt men møtet var beslutningsdyktig.  

Sak 1:.  

Veinavn: Legger ved eget vedlegg med kommentarer. Vedlegget blir sendt til 

postmottak i Rissa kommune. Kommentarer til 9 veinavn. 

Sak 2:  
Veien til Elva: Sak 24/12 fra HLTM. Forutsetning for etablering av bomstasjon, 
kulepunkt 3: Det skal etableres enkel tilførselsvei fra sørsiden (Rissa) som muliggjør 
fri allmenn ferdsel til eksisterende vei ned langs Nordelva. 
 
- Saken vil bli tatt opp i kontrollutvalget 25 juni 2012. 
 
- RKNF krever tilkomstveien ferdigstilt så snart som mulig og senest innen 1/5 – 
2013. Om ikke tilkomsten er på plass til da må Rissa Kommune varsle sanksjoner / 
døgnbot eller annet med kraft nok til å initialisere ferdigstillelse. 
 
- Midlertidig løsning intill tilkomstveien er på plass:  Alle som passerer bommen 
for å kjøre ned langs elva skal ha refundert bompenger fra Fosenvegene for 

http://www.rissa.kommune.no/file.axd?fileid=18377
http://www.rissa.kommune.no/file.axd?fileid=18378


Krinsvatnbommen. Kvittering fra bommen på den private veien ned langs elva kan 
være dokumentasjon på trafikk ned nordelvveien og rett på refusjon. 
 

Saken vil bli videreformidlet til leder i HLTM, Ordfører i Rissa, Styreleder i 

Fosenvegene og postmottak i Rissa. 

Sak 3:  

Råkvåg anno 1930.  Jørund og Trond gikk igjennom de forskjellige aktivitetene. 

Endringer i organisering ble det ikke på dette møtet.  

Sak 4:  

Trafikksikkerhetstiltak / aksjon skolevei. Det ble nevnt 3 forslag som vil videresendes 

til tafikksikkerhetsgruppa for sentrumsplan i Råkvåg, og til trafikksikkkerhetsutvalget i 

Rissa kommune. 

- Bedring for fotgjengere på strekningen fra « 612 Grønskardveien» og forbi svingen 

opp til avkjørsel til eiendommen Gnr: 170 brn:17. 

- Taxiholdeplass ovenfor Vågen restaurant. 

- Opprusting av busskur ved nøstbakken. 

 

Sak 5 Eventuelt  

- Familiedag den 30 juni. Neste planleggingsmøte 19 juni. 

- Forskjønning av sentrum. Eksempelvis ideer å hente fra forskjønning i Hasselvika? 

- Bryggegruppa (Plangruppe ifm sentrumsplan) vil foreslå prosjektet som omhandler 

Salteriet og flerbrukshus som prioritert oppgave. 

 

 

 

 

Referent Trond 

 

Deltakerliste i eget vedlegg. 

 

 

 

 


