
Kvartalsmøte i Råkvåg Kultur og Næringsforum (RKNF) 

19.01.13 

Sted: Bryggekafeèn 

Tilstede: Eget vedlegg 

 

Leder startet med en kort info om forumets begynnelse/formål: 

Stiftet 2.mai 96, i hovedsak som en turisinformasjon. 

De siste 10-13 år har fokus vært påplanlegging og samkjøring av aktiviteter i Råkvåg med en 

koordinert markedsføring. Møtevirksomhet på 3-4 møter hvert år. 16 ”lag” er tilsluttet 

forumet. 

 

Sak 1.Informasjon om hva det har blitt arbeidet med i 2012 

(Referat fra møter ligger på hjemmeside Raakvaag.no) 

- Bommen ved Krinsvatnet 

- Veien langs Nordelva (siste bestemmelse fra Fosenvegene er at det er fri allmenn ferdsel 

langs Nordelva. Kompensasjon for avgift blir refundert. 

- Handverksdagene på Mai, et samarbeide med Rissa Kommune og Fylket. 

- Områderegulering for Råkvåg sentrum. Forskjellige grupper er blitt dannet som jobber med 

dette.(Flere opplysninger ligger på Rissa kommunes hjemmeside) 

- Innspill til trafikksikkerhetstiltak 

- Innspill til høringsutkast om Framtida`s skole i Rissa 

- Oversikt over regnskap 

 

Sak 2. Informasjon om Salteriet kulturbrygge 

Leieavtale mellom eiere og Salteriet Eiendom utløp ved årets slutt. 

Stjørna Teaterlag, Stjørnagruppa, Heimbygdslaget og Råkvåg Ungdomslag har meldt 

interesse for å leie. Leiekontrakt er under opparbeidelse, men en del momenter i avtaler er slik 

at den ikke kan aksepteres på nåværende tidspunkt. Det jobbes videre med dette. Det ble stilt 

spørsmål ang. Sildeutstillinga, hva skjer med den… og den skal bestå. R. Angell redegjorde 

for eierforholdet til utstillinga samt inventar på Salteriet. Salteriet Eiendom er eiere og gir 

dette videre til de lag som har interesse av leie Salteriet. 

Museumsgjenstander må imidlertid bort, men Kalle stiller sin brygge til disposisjon til dette 

formålet. Museet Kystens Arv har sagt de gjerne vil bistå i dette arbeidet. 

 

Sak 3. Avløpspunkt for bobiler i Råkvåg 

Det er kommet fram et forslag om tømmeplass ved Pumphuset (V/Gammelsentralen) 

Ingen bemerkninger til dette. 

 

Sak 4. Hvordan involvere Stjørna i Omdømmeprosjektet i kommunen? 

Bidrag fra RKNF om aktiviteter i bygdene våre. 

Det kan søkes om midler ifht. aktiviteter. Dette tar tid og forumet skulle gjerne hatt noen som 

kan hjelpe til med dette…. 

 

 

Sak 5.Navneskifte-Stjørna Kultur og Næringsforum? 

Innlemme flere bygder for å styrke samhold i området, styrke og videreutvikle 

Stjørnaområdet ”Sammen blir vi sterkere” 

Forumet må diskutere dette og sjekke opp mot vedtektene om evt. Navneskifte kan 

gjennomføres. 

 



 Innspill om: folketallet som går ned…hva kan vi gjøre? Byggeklare tomter etc.opp mot 

Ørlandet/flypassen, fortsette med et vi holder på med, turisme, videreutvikle - bra for 

restauranter, butikk etc. Det blir etterlyst konsekvensanalyse av bomveiprosjektet….. 

Skal en bruke energi på å kjempe for å fjerne/sette ned pris på bommen?....Litt diskusjon om 

bruk av bryggene… 

 

 Evt: Parkering v/Bryggekafeen. 

 Båtforeninga får ofte ”klage” på at det til tider kan være vanskelig å komme fram til 

nedgangen til flytebrygga pga. parkerte biler. Eier av stedet avviser dette, sier det er privat 

område og vil ikke ha en diskusjon omkring det. 

 

A, Marstrander redegjorde for Vågen: Restaurantdrift fortsetter selv om stedet er til salgs. De 

har leiekontrakt til 2016. Besøkende etterlyser aktiviteter, som f.eks, turer på fjorden. Vil 

gjerne ha samarbeide med aktører i Råkvåg. 

 

 

 

Ref. Heidi 

 

 

 


