Referat etter møte i RKNF på Vågen, 03.09.2011 Kl. 16.00 til 18.00
Agenda
1. Status. Medlemmer og økonomi
2. Framdrift på noen prosjekter
3. Ny sentrumsplan i Råkvåg
4. Eventuelt

Møteleder Karl Idar. Startet møtet med å gjennomgå referat fra forrige møte.
Oppsumering på status ifht aksjonspunkter fra forrige møte.







Kartlegging av aktører og invitasjon til å bli med. Opprette medlemskontigent.
Gjennomført. Har 12 betalende medlemmer pr dd. Forventer 15 – 20 medlemmer.
(Lag, foreninger,næring og støtte)
Viderutvikle hjemmesida og skaffe sponsorer.
Utført. Sida er god og den skal videreutvikles. Til neste sesong er målet at den
skal være selvfinansierende med hjelp av sponsorer / annonsører.
Det ble etterspurt aktivitetskalender på første side.
Anno 1930 avholde møte.
Det ble ikke holdt før arrangementet i sommer. Interimstyret skal kalle inn til møte
i høst.
Oftere møter i RKNF. Kvartalsvis er målsetning.
Ca i rute med det.
Utvide styret med minimum 2 personer. 4 personer i styret pr i dag. Karl Idar,
Trond, Kåre og Gro.
Styret ble styrket på dagens møte til totalt 6. Paal Haug Jensen og Silje Fenstad
valgt inn

Sak 1:
Status betalende medlemmer som nevnt i innledning 12 pr dd. Status på økonomi pr dd.
30187 kr hvorav 12500 kr er knyttet opp mot kulturstiprosjektet.
Sak 2:
Framdrift på prosjekter. Viste slide 4 tom 7 og litt orientering om status på tiltakene.
Sak 3:
Ny sentrumsplan i Råkvåg. Storparten av møtet ble viet til denne saken. Det er fra
kommunen endret metodikk i arbeidet. Plansmie blir det ikke, men en fremgangsmåte
som nå har vært benyttet i Rissa sentrum. Informerte om Husnyckelprosjektet og at det
har vært besøk fra kommunen på Ulvøen i Sverige.
Innspill etter workshop i juni ble tatt opp og gjennomgått.
http://www.rissa.kommune.no/file.axd?fileid=16178

Parkering: Det ble diskutert angående parkeringsproblematikken i sentrum. Estetikk må
ivaretaes ved utforming av parkeringsplassen. Eksempelvis tildekking, fyllinger langs
sjøen ved foreslått parkering langs vegen i Vorpvikan. Samme for andre steder. etc.
Med hensyn til lengde (øst – vest) på parkeringen der er det langs kommuneveien, og
ikke videre ut på endene. Det er mulighet for en avtale med Kåre Bjørkvik for masse til
fylling.
Med hensyn til anno 1930 helga og det ekstra store parkeringsbehovet er det mulig
beste løsning å tilrettelegge en gras-åker for parkering. Slik det er gjort flere år. Bør bli
flinkere til å lede inn trafikken der, samt at idrettslag, korps eller lignende benytter
muligheten til å ta en liten avgift til nytte for laget.
Foreslår at det vurderes en parkeringsmulighet nedenfor (nordside) av tunet / butikken
på Vorphaugen. Mindre i øyenfallende i sentrum / Vågen.
Fravik fra reguleringsplan: Det ble også foreslått at velforening i et byggefelt eller
hyttefelt har anledning til å gi uttalelse til spørsmål om fravik fra feltets
reguleringsbestemmelser. At denne utalelsen blir med i den videre behandlingen i
kommunen. Det kan dreie seg om byggesøknad eller bruksendring etc.
Ambisjonsnivå: Det kom innspill på hvilket ambisjonsnivå vi ønsket. Hvor store endringer
som ønskes. Tenker vi for smått? Bevaring kontra nybygging. Andel boliger og andel
fritidsbebyggelse. Spørsmålstillinger som bør ligge til grunn for sentrumsplan. Det er
mulig å kombinere bevaring, miljø, særpreg, turisme og samtidig utvikling og vekst.
Reguleringsplan på Vorphaugen: Spørsmål om reguleringsplan på Vorphaugen. Det er
fra Siri Vannebo informert om at bygging på blankberget er tatt ut av plan. Byggefelt på
åkeren i sentrum vil bli behandlet på nytt etter valget i HLTM. Øvrige planer på øst siden
av fylkesveien er gjeldende. Informerte om feil på plan ifht tomegrenser der også.
Det var innspill om at den videre plan på Vorphaugen som skal opp på nytt i HLTM må
sees i sammenheng med sentrumsplan for Råkvåg. Det vil vel da være naturlig at det
kjøres paralelt med sentrumsplan?
Tomt til Varden: omreguleres til boligformål.
Badeplassen Øykskjæret: Det er ikke naturlig med fiskeplass der barn og voksne bader.
Risiko med fiskekroker og nakne barneføtter. Fiskeplass vil være fint på bla notholmen.
Amfiet og Bryggeutstillinga: Møte mellom partene skal holdes innen kort tid. Møtets
oppfordring til Rissa kommune og Egil Monsen er at det arbeides godt for å få en løsning
slik at teater og utstilling kan fortsette der de er i dag. Lokaliteten er den beste egnede.
Det er nå også gitt tilskudd til toalett og nytt tak på halve brygga.
Ekspedisjonsbrygga: Begge båtforeninger har sammen tilbudt å oppgradere
ekspedisjonsbrygga. Trenger å få til en avtale med eiere og avklart bruksområdet.
Eksempelvis har det vært forespørsel fra Hansten stiftelsen om anløp. Vi burde
tilrettelegge for å ta den og tilsvarende størrelse båter inn.
Paulinebo: Ingen ønsker er meldt inn til Stjørnagruppa om leie. Må også taes en
oppgang ifht statutter for Paulinebo og utleie.

Antikken vil vurdere om det er ønskelig med tilhold der. Turistinfo kan være aktuelt der
også? Det har vært benyttet til det tidligere.
Bobilparkering: Kåre Bjørkvik har mottak av bobil på campingplassen. Plasser i
sentrum har vi ikke så langt noe forslag til. Råkvåg sentrum er tettbebygd og det er også
behov for litt friarealer. Er det behov for noe bobilparkering helt ned i sentrum?
Hva er “gullet” i Råkvåg: Vet vi hva som er gullet som trekker til Råkvåg? Viktig med
bevissthet ifht det i den videre utviklingen av sentrumsplan.
Utnyttelse av bryggene: Gamle bygninger og utnyttelse. Bryggerekka er i stor grad
fortsatt næringsområde. Restauranter og utstilling. Det må være mulig å fortsatt ha et
levende sentrum langs Vågen med næring og ikke kun tenke leiligheter i alle resterende
brygger. Konflikt mellom interesser for de som vil ha det stilt og rolig og næring som skal
leve av et levende folkeliv, båter etc.
Aktiviteter for barn: Etterspørres. Kan det ordnes noe ved bryggekafeen?
Skilting: Bedre skilting både veimerking fra vegvesen og informasjonstavle i sentrum.
Skal opprette egen gruppe som arbeider med det.
Sykkelutleie / kajakkutleie: Er det mulighet for noen av restaurantene å få til det?
Mudring i havna: Mudring må nok til på et eller annet tidspunkt. Råkabekken gir tillsig.
Plan i forhold til igjennslaming av havna anbefales inn i sentrumsplan.
Drivstoffylling: Forslag om drivstoffylling til båter via en flytebrygge øst for Vågen
restaurant. Alternativ som ble nevnt er ekspedisjonskaia, men det kom innsigelse på
møtet i forhold til leilighetene i brygga.
Notheng ytterst i bryggerekka: Det står i fare for å ramle ned. RKNF oppfordrer
Kommunen ti å legge press på bryggeeier å sikre bygningen.
Holdeplasser for Taxi: Om sommeren med mye trafikk og folk er det behov for dedikert
holdeplass for drosje. Forslag fra Randi, (Drosjeeier) er ved busslommen ved Paulinebo
og at det lages en plass ved nedkjøring til Vågen restaurant. Øst side av nedkjøringen fra
fylkesveien.

Sak 4: Eventuelt
Turstiene: Kart ligger på nettsida vår. Restauranter kan printe ut og lage forslag
tilgjengelig for sine gjester.
Vi må lage en gruppe som følger opp stiene. Vedlikehold av merking etc. En trivelig
oppgave for noen spreke.
Jørund kaller inn til møte mht Anno 1930 stiftelsen.
Trøndelag reiseliv: Vi har 4 fyrtårn i det trønderske reiselivet som markedsføres sterkt.
Kyst og kystkultur er et av fyrtårnene og nå skal et av de fire fyrtårnbildene byttes ut. Vi i

Råkvåg er da så heldige at de har valgt akkurat vår destinasjon til å ta et nytt bilde som
skal representere den trønderske kyst og kystkulturen. Dette bildet vil bli brukt til å
markedsføre trøndelag både i norge men også ute i europa. Kanskje kan dette ha
betydning for turismen?
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