Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Hitra formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
04.02.2022
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Ordfører
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører
Torfinn Stub
Medlem
Monica Mollan
Medlem
Jann O. Krangnes
Medlem
Sigrid Helene Hanssen
Medlem

Representerer
AP
AP
V
AP
R
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Per Johannes Ervik
Medlem

Representerer
PP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Tor Johan Sagøy
Per Johannes Ervik

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Solvor Sundet
Kommunalsjef PLM og VAR
Synnøve Aukan
Rådgiver næring og møtesekretær
I tillegg møtte
 John Lernes, utvalgsleder for UPLM
 Sandy Koeckeritz, representant for Hitra Ungdomsråd
 Siv Minna Aastorp,
 Erik Frydenlund Hofsbro,
Dette møtet var et temamøte angående Vikan – veien videre.
Det ble ikke behandlet ordinære saker i dette møtet.

Jurylederen og juryens innspill:
Hva slags rolle skal Fillan ha i forhold til sentrum tillegg til, utfylle, konkurrere.
Hvilken funksjonalitet skal vi ha
Hva er mulighetene videre – hva har dette gjort for kommunens planer – har det endret noe?
Har vi fått tilført noe i arbeidet?
Grunnleggende spørsmål også i juryen – midliertidighetsrommet – man kan prøve noe og se
hvordan dette blir mottatt og gjøre noe som kan tilpasse seg behovet over tid og bygninger
som kan skifte bruk og innhold gjennom året. Kan fungere som næring, bolig eller kulturhus
Hva er det kommunen ser for seg at dette området kan være om 10-15 år
Momenter som ble tatt opp
 Vi må tenke oss om i forhold til gjennomførbarheten, hvilke behov har man, knyttet
opp mot arbeidsliv og boligtilbud.
 Molo på nordsiden – båtplasser og gjennomtenkte muligheter i forhold til
opplevelsestilbud.
 Utnyttelse av skråninga på land – viktig å avklare.
 Koble Fillan sentrum og Vikan – få en helhet og tenke på «veien nedover»
 Aktiviteter for ungdommer – må være en plass for ungdommer
 En viktig kriterie for å lykkes er å skape aktiviteter
 Realisme og gjennomførbarhet – legge til rette for stegvis utvikling – skape interesse
 Vikan må være et tillegg til det vi allerede har– hva mangler vi –
 tiltak for barn og unge, nye kulturer – kunst kultur, og skape en ny arena som ikke
konkurrerer med næring
 Passe på at man ikke kommer i konflikt med eksisternede næring unngå flytting av
næring for å levere på næring i alle første etasjer der.
 Kunst og kultur de 6 vintermånedeneU
 Unngå et prosjektet tar lang tid og lange perioder med stillstand og uteområdet/
lekeplasser blir prioritert helt i slutten
 Viktig å binde sammen med veien ned til Vikan.
 Unngå å selge hele området til en utbygger.
 Vi har behov for områder til ungdommer og de større barna – fritidstilbud til barn og
unge.
 I forbindelse med pandemien har kanskje begrepet næring endret seg, vi må tenke
bredere.
 skal området bygges ut av kommersielle aktører eller kommunen selv? Kommunen har
kontroll helt til den er gitt bort.. Styre helt eller gjøre det i samarbeid med andre
 Bading hele året + båtturisme i dag er det begrenset tilgang som vi kunne jobbet med –
vi mangler møteplasser, rom og kultur.
 Involvering av arkitekt eller de som har vært med i prosessen
 Involver befolkningen og næringsliv – ta opp på møte med næringslivet i mars
 Skal vi skape vi et behov eller har vi et behov?
 Skape gode vinteraktiviteter
 Kontorarbeidsplasser er næring – kultur/ kunstnere– hjemmekontorløsninger.
 Få med ungdommen til å skape løsninger i Vikan. Sommerjobb for ungdom –
videregående skoler
 Mange unge på Hitra bruker båten som fremkomstmiddel fint å komme til med båt i
Vikan



Høyblokker på landsia i en eller annen høyde må vurderes nøye – vil bli attraktiv – vil
utnytte godt og gi mulighet for lavere byggehøyde på holmen.

Erik gjennomgikk juryens vurderinger for alle prosjektene
Veien videre
 Tiltak for ungdom,
 Enkle løsninger og moduler som kan plasseres midlertidig og utvides/ endres ved behov
 Vi må vise at vi vil noe med området og sette i gang små tiltak
 Toalett og dusjfasiliteter
 Samarbeid med båtforeninga
 Ta kontakt med Guri Kunna om de har lyst til å bidra
 Dialog med næringslivet
 Kystlandsbyen Vikan for å styrke helhet i Fillan
 Utforme molo mot nord nye flytekonstruksjoner/ innovasjoner

