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Takk for engasjementet i tettstedsprosjektet! 

 

Siste folkemøte i forbindelse med parallelloppdraget i tettstedsutvikling i Tingvollvågen er over – og 

for et oppmøte det har vært!  

 

Det startet med oppstartsmøte og full Kultursal på Tingvoll Fjordhotell i september. Der presenterte 

arkitektene i parallelloppdraget seg, og alle frammøtte bidro med massevis av gode innspill til 

utvikling i kommunesenteret vårt. I februar var arkitektene tilbake med foreløpige skisser og ideer 

som de presenterte i nytt folkemøte på Tingvoll vidaregåande skole. Sammen hjalp vi dem til å 

justere kursen. Masse folk og høy stemning også her. Foreløpig siste kapittel ble skrevet torsdag før 

påske, med folkemøte på Sellanrå. Rundt hundre personer fikk med seg arkitektenes endelig forslag 

til mulig utvikling. Det er ekstra gledelig at mange tar ordet, mange vil være med, vi er enige og 

uenige. Det er sånn det skal være. Takk til alle som bidrar.  

 Hva er dette parallelloppdraget?  

Et «parallelloppdrag» betyr at to grupper arkitekter, arealplanleggere, landskapsarkitekter og andre, 

inviteres til å komme med hver sin vurdering og forslag til utvikling hos oss. De to gruppene som har 

jobbet sammen med oss, kommer fra Pir II og Norconsult sammen med Rodeo Arkitekter..  

Vi kaller forslagene deres for «mulighetsstudier» og «framtidsbilder» - nettopp for de aller mest skal 

være til inspirasjon for nye tanker og idéer til hvilke veivalg vi skal ta. Det betyr at om du ser at de har 

tegnet et hus på et jorde, planlegger ikke kommunen å bygge hus på dyrka mark. Det er en kunst å 

klare å se mulighetene vi har. Det har de hjulpet oss med. Nå skal vi ta dette videre og inn i mer 

konkrete rammer.  

 

Skape helhet 

I oppdraget fra Tingvoll kommune ba vi dem se på hvordan alle planlagte endringer kan ses i 

sammenheng og hvordan vi skal ha en tydeligere økoprofil. Endringene vi vet kommer er for 

eksempel den nye videregående skole, ny riksvei 70 mellom tingvollvågen og Meisingset, nytt 

legesenter, vi skal bygge ny kaifront og flere offentlige og privat bygg er i spill. Hva kan de beste 

måtene å bruke dem på være? Det er mye vi fortsatt ikke har svar på, men disse to forslagene er 

svært god hjelp på veien.  

- Og hva forslår arkitetkgruppene? 

Fortetting i sentrum, bedre sykkelparkeringer, tursti langs Vågen, bygdesykkelutleie, flere gode 

snarveier og egen økofestival. Forslagene fra arkitektene er mange, vi skal ta fatt i noen av dem! I 

tillegg til konkrete forslag til endring og utbygging, har de også kommet med svært gode analyser og 

vurderinger av hvordan vi skal klare å vise en tydeligere økoprofil og jobbe ende bedre med gjenbruk 

og bærekraft.  

 



Kom og se utstillingen ved Joker! 

Under det siste folkemøtet på Sellanrå hvor alle forslag fra arkitektene ble presentert, åpnet også 

utstillingen som følger med. Utstillingen er flyttet til det flotte arealet ved siden av Joker. Der står 

den i noen uker.  

 

Kommunens anbefalinger kommer før sommeren 

Nå har vi de to utviklingsforslagene, du kan laste dem ned og lese dem her.  

Det som skjer nå, er at en evalueringsgruppe  - med representanter fra kommuneadministrasjonen 

og næringsliv - skal skrive en rapport som anbefaler hva kommunen bør gjøre, på bakgrunn av disse 

to omfattende forslagene, men også forslag og innspill fra innbyggere, næringsliv og grunneiere.  

Vi har hatt en brei samskaping i prosjektet hvor alle har blitt invitert til å komme med sine ønsker og 

drømmer for Tingvollvågen – både på utekontor, folkemøter, gjennom dialogmøter og kaffeprat. 

Enda bedre innsikt får vi gjennom tilbakemeldingene vi fikk etter presentasjonen midtveis og nå etter 

avslutningen.  

Noen tiltak får vi til å gjennomføre allerede nå i vår og sommer. Når rapporten er ferdig, går vi i gang 

med den politisk behandlingen av de større enkelttiltakene. I tillegg planlegger vi å gjennomføre 

småprosjekter og annet utviklingsarbeid utover høsten.  

Hele tettstedsprosjektet er et samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi gleder oss til 

fortsettelsen og er fortsatt avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra både innbyggere, 

grunneiere og næringsliv. Sammen kan vi skape et enda mer levende og attraktivt tettsted for 

framtida.  

 


