Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 11.09.2018
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 18.09.2018 Kl 16:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel.
Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 16/915 67 223
eller epost: ann-vigdis.cowburn@hitra.kommune.no

Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no
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PS 6/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.06.2018

4

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 23.08.2018
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente alternative forslag:
Saken oversendes Fellesnemnd Hitra-Snillfjord for endelig avgjørelse.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes Fellesnemnd Hitra-Snillfjord for endelig avgjørelse.
Enstemmig.
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HITRA KOMMUNE
Fellestjenester

Arkiv:
144
Saksmappe:
2018/1728-1
Saksbehandler: Audun Norbotten Liland
Dato:
16.08.2018

Plan for digital infrastruktur
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Formannskapet 2015-2019
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

23.08.2018
18.09.2018

95/18
7/18

Vedlegg:
Innstilling:
1. Hitra formannskap vedtar igangsetting av arbeid med «Plan for digital infrastruktur».
2. Arbeidet organiseres som et prosjekt med flg.:
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Rådmannen – Laila Eide Hjertø
Rådgiver – Audun N. Liland
Kommunikasjonssjef – Kjell Roar Sæther
Fagleder IKT – Eskild Lervik
Hitra næringsforening – Randi Lundquist

Ytterligere fagkompetanse fra Kommunikasjonsenheten, Planavdelingen og
sentraladministrasjonen kalles inn ved behov

Laila Eide Hjertø
Rådmann

Audun Norbotten Liland

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
6
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Bakgrunn for saken
Hitra kommune har som mål å digitalisere tjenester der det er ønskelig og kan gi en bedre
tjeneste. For å kunne digitalisere må infrastruktur i form av fast og mobilt bredbånd være på
plass. Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning gjennom Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (NKOM) for å bidra til å sikre et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud
til de stedene det ikke er lønnsomt for markedet å bygge ut bredbånd. Et av kriteriene for å kunne
motta støtte fra NKOM til utbygging av bredbånd (fast og/eller trådløst) er at kommunen har
igangsatt arbeidet med en «Plan for digital infrastruktur». En plan for digital infrastruktur skal
legge opp prioritering av kommunens innsats i utbygging og støtte til utbygging.
Saksopplysninger
IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Digitalisering bidrar til
innovasjon og verdiskaping i alle sektorer. Både næringsliv, offentlig forvaltning og husstander
er avhengig av tilgang til velfungerende bredbåndstjenester, noe som igjen krever god mobil- og
bredbåndsdekning. Regjeringen har sagt at innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha
tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om
høyhastighetsbredbånd.
Lokalt vil kommunen fremover i tid levere flere tjenester digitalt. Allerede foregår mye av
kommunikasjonen med kommunens administrasjon digitalt. Det er også uttalt at kommunen skal
satse på velferdsteknologi for å bidra til at flere eldre og pleietrengende kan bo lenger hjemme.
Mye av denne velferdsteknologien vil kreve tilknytning til internett og tilsvarende godt bredbånd.
NKOMs statistikk viser at status for Hitra i dag er at 100 % av innbyggerne har tilgang på det
som i dag kalles Grunnleggende bredbånd, dvs bredbånd med en minimum overføringshastighet
på 4Mbit/s. Det er dog flere kjente områder (bl.a. Badstuvik boligfelt og Fillan boligfelt del IV)
der det ikke er mulig for nye abonnenter å knytte seg til pga. at kapasiteten på tilgangspunktet er
sprengt. Dette kommer ikke frem av statistikken, da de naboene som er tilknyttet nett har
bredbånd som tilfredsstiller kravene.
Det er fastsatt at i neste omgang vil bredbånd med overføringskapasitet på minimum 30Mbit/s bli
standard, og dette kalles Neste Generasjons Aksess (NGA). Utgangspunktet for alle prosjekter
som får støtte fra NKOM er et krav om bredbånd som minst tilfredsstiller NGA. For Hitra er
status at kun 26 % av innbyggerne har tilgang på bredbånd som tilfredsstiller NGA.
Hitra kommune har igangsatt forarbeidet med et prosjekt for å kartlegge mobil- og
bredbåndsdekning på Hitra. Intensjonen er å få oversikt over hvilke aktører som opererer i Hitra
kommune, dekningskart med oversikt over tilstrekkelig dekning og manglende dekning, og
selskapenes planlagte utviklingsprosjekter for bredbånd- og mobilnett. Prosjektet har også som
mål å avdekke lokale variasjoner som ikke fremkommer i offentlig tilgjengelig kart og statistikk.

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
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7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
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Dette skal bunne ut i:
 en overordnet utbyggingsplan for fast bredbånd
 en prioriteringsliste over hvilke områder kommunen spesielt vil rette sin innsats for både
fast bredbånd og mobildekning
Det er viktig å være klar over kommunens rolle i forbindelse med mobil- og bredbåndsutbygging.
Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger, og kan gjerne ta initiativ til både kartlegging og
utbygging, og bidra i del-finansiering hvis utbyggingen er samfunnsmessig nyttig.
Gjennomføring skal settes ut til profesjonelle entreprenører og bransjeaktører. Uansett er det
viktig at kommunen framover har fokus på og prioriterer utbyggingsoppgaver.
Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens
innbyggere. Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann.
Dette handler både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Når det gjelder fritidsboliger,
så ønsker vi å prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil vi for fritidsboliger ha
fokus på mobildekning.
Hitra kommune har for 2018 søkt om støtte fra NKOM til utbygging av strekningen Sandstad –
Hestvika – Tranvikan – Fillan sør. Dette behandles i egen sak.
Relevans for:
- Samfunnsplan:
Delmål 1.5 – Vi skal ta godt vare på våre innbyggere
Det skal tilrettelegges for at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem enten dette er i
egenbolig eller det er i sentrumsnær leilighet
Delmål 2.1 – Vi skal bli mer attraktiv for kompetente arbeidstakere og bedrifter
Fremme arbeid med bedre infrastruktur når det gjelder mobil- og bredbåndsdekning.
- Budsjett/Økonomiplan i form av:
- Kapitalkostnader (renter og avdrag)
Investeringskostnad i de konkrete prosjektene
- Andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
Nei
- Inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
Nei
Involvering:
- Tillitsvalgte (ansatte) / berørte parter
Saken legges ut på høring der alle parter har mulighet til å komme med innspill. For
området «Jøsnøya – Sandstad – Hestvika – Tranvikan – Fillan sør» er det gjennomført
høring i mai 2018
Vurdering
Plan for digital infrastruktur skal være et hjelpemiddel for prioritering av kommunens innsats og
ressursbruk. I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune et virkemiddel for å etablere, utvide og
forbedre mobil- og bredbåndsdekningen. For å realisere kommunens mål i planen innenfor
bredbånd og mobiltelefoni må kommunen sette av midler for å dekke opp egenandeler. Hvis ikke
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det gjøres blir utbyggingen i kommunen minimal og vil da stort sett dreie seg om «lønnsomme
områder».
Utarbeidelsen av «Plan for digital infrastruktur» vil gi kommunen en oversiktlig prioritering av
hvilke områder kommunen skal prioritere utbygd i hvilken rekkefølge, samt oversikt over
økonomiske konsekvenser. I dette arbeidet vil det derfor både være behov for fagkompetanse og
lokalkunnskap.
Organisering
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Rådmannen – Laila Eide Hjertø
Rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd – Audun N. Liland
Kommunikasjonssjef – Kjell Roar Sæther
Fagleder IKT – Eskild Lervik
Hitra næringsforening – Randi Lundquist

Ytterligere fagkompetanse fra Kommunikasjonsenheten, Planavdelingen og
sentraladministrasjonen kalles inn ved behov
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Ny kommune Hitra - Snillfjord

Arkiv:
Saksmappe:
2018/2762-2
Saksbehandler: Harald M. Hatle
Dato:
13.09.2018

Ny stilling for lege i Hitra legekontor - 6. legestilling
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

18.09.2018

8/18

Vedlegg:
Innstilling:
1. Det opprettes 100% avtalehjemmel for privatpraktiserende lege i gruppepraksis ved Hitra
legekontor fra 01.11.2018. Hitra legekontor vil etter dette ha til sammen 6 avtalehjemler
for lege.
2. Kostnader knyttet til opprettelse av ny avtalehjemmel finansieres slik:
a) Driftskostnader 2019 på kr 500.000,- finansieres ved bruk
av bundet driftsfond disponert av fellesnemnda.
b) Investeringskostnader
Finansiering av utstyr mm nytt legekontor, kostnad på kr 400.000,- finansieres
tilsvarende ved bruk av bundet driftsfond disponert av Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder

Harald M. Hatle

Dokumentet er elektronisk godkjent

Assisterende rådmann
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Bakgrunn for saken
Hitra legekontor er en gruppepraksis med til sammen 5 leger.
I tillegg kommer kommunalt ansatt medisinsk turnuskandidat i perioder kommunen får tildelt
slik stilling (person).
Det er nå behov for å utvide antall legestillinger i gruppepraksis fra 5 til 6 leger.
Saksopplysninger
Det er behov for en ny 6. legestilling i Hitra kommune. Bakgrunnen for behovet er hovedsakelig:
-

Flere innbyggere
Flere innbyggere velger lokal fastlege
Innbyggere fra Snillfjord velger fastlege på Hitra og vil fortsette med det, både før og
etter 2020
Leger velger i økende grad å jobbe mindre enn tidligere leger, på vei mot
normalarbeidstid
Midlertidig bosatte og behov for lege

I tillegg har ny kommuneoverlege lagt denne funksjonen inn som del av sin ordinære jobb,
tidligere kommuneoverlege hadde denne funksjonen i tillegg til full/ordinær liste.
Totalt medfører dette at Hitra kommune i dag nesten ikke har ledige listeplasser for nye
innbyggere som etterspør fastlege i Hitra kommune.
Årets kommunebarometer viser at, sammenlignet med andre kommuner, har Hitra en
legedekning under gjennomsnittet når vi ser på kommuner på vår størrelse. I tillegg er
situasjonen den at det er svært liten ledig kapasitet for nye pasienter i Hitra legekontor hvis
behovet øker framover. Det innebærer at vi ikke kan si kommunen er rigget på dette området
fram mot kommunesammenslåing i 2020.
Forskrift om fastlegeordning i kommunene viser at det er kommunens ansvar å opprette nye
fastlegehjemler. Forskriftens § 11, ansvar for organisering av fastlegeordingen:
«Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et tilstrekkelig
antall leger om deltakelse i ordningen………….. Fastlegen skal som hovedregel være
næringsdrivende.»
I merknad til forskriften er dette definert slik:
«Til § 11, Ansvar for organisering av fastlegeordningen
For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på fastleges liste, må kommunen
inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet på lister slik
at befolkningens rettigheter etter §§ 5 og 6 i denne forskriften kan ivaretas…………….»
Fastlegeordningen innebærer at alle innbyggere i Norge skal ha en fast lege å forholde seg til ved
sykdom eller andre situasjoner som krever dialog med lege. Hver lege har en «avtalt liste» som
tydeliggjør hvor mange legen har ansvar for hvem dette faktisk er. Tilsvarende har innbyggere
mulighet til og rett til å velge fastlege blant de legene som har ledig listeplasser. I Hitra
kommune er det svært liten ledig listekapasitet og det er få leger å velge mellom.
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Tidligere var det vanlig med listelengde (antall pasienter en lege har ansvar for) på opp mot 1500
i byer med ung befolkning, men utviklingen går mot kortere lister hos legene. For Hitra
kommune er situasjonen at vi har hatt en sterk økning i aldersgruppen 67+ siste årene. Dette vil
normalt medføre at legene vil ha behov for kortere lister. Undersøkelser utført opp mot
legestudenter og yngre leger viser en utvikling hvor de som er spurt i økende grad etterspør
«normalarbeidstid». Konsekvensen blir behov for økt bemanning for å ivareta de samme
oppgavene som tidligere.
Legene ansatt i gruppepraksisen Hitra legekontor støtter behovet for ny legehjemmel, og
kommunen har sammen med den enkelte lege lagt en plan for gjennomføring av en evt. endring i
antall hjemler ved gruppepraksisen. I dag er gjennomsnittlige listelengder 950 innbyggere, dvs.
en total kapasitet på 4750. Det er for lite framover. Samtidig kommer konsekvensen av kortere
lister til hver enkelt lege.
Hitra kommune har, i tillegg til egne faste innbyggere, også ansvar for å tilby legetjenester til
personer som bor midlertidig i kommunen. Dette kan være feriefolk/turister, studenter, pendlere
og ansatte i lokale bedrifter som oppholder seg i kommunen av tidsavgrenset varighet. Har
kommunen begrenset ledig legekapasitet kan disse gruppene ta bort kommunens reservekapasitet
eller de belaster unødig legevaktsordningene. Det innebærer at kommunen i tillegg til dagens
innbyggere med tillegg av del av Snillfjord også må dimensjonere legetjenesten opp mot
besøkende som oppholder seg mye i kommunen.
I tillegg til fastlegeordningen kommer legetjenester som kommunen selv må ha, i tillegg til
fastlegeordningen.
I dag er dette slik:
Kommuneoverlege
Pleie – og omsorg
Helsestasjon
Lokalt ansvar legevakt
Helsestasjon
Treningsklinikk

40%
40%
20%
10%
20%
20 %

Vurdering
Legetjenestene er en viktig del av kommunehelsetjenesten og er en tjeneste som tilbys alle
innbyggere i kommunen. En stabil og god legetjeneste har betydning for svært mange og er
vesentlig både for å beholde og få nye innbyggere. Hitra kommune gjorde tidlig på 2000 – tallet
grep, etter mange år med ustabil og svak legedekning. Kommunen bygde nye lokaler, samlet
helsetjenestene i ett bygg og innførte en driftsmodell som var en blanding av avtaler knytta til
privatpraktiserende leger og leger ansatt i kommunen. Kort fortalt: Legene er privatpraktiserende,
kommunen dekker behov for hjelpepersonell, kontorer og basis utstyr. Kommunen betaler da
ikke ut tilskudd til den enkelte lege, men bruker midlene til å tilrettelegge og drifte
infrastrukturen. En detaljert gjennomgang av økonomien i dette i 2017 viste at det er relativt godt
samsvar mellom pliktige tilskudd og kommunens faktiske driftskostnader ved Hitra legekontor.
Det er grunn til å tro at valgte driftsmodell er en av årsakene til at Hitra kommune har hatt svært
stabil legedekning siste 15 år.
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Siste årene har de fleste legene på Hitra ønsket å redusere listelengde. For kommunen som
oppdragsgiver er dette positivt i den forstand at det kan medføre:
-

Kort ventetid for time for den enkelte innbygger
I hovedsak legetime på ordinær dagtid
Stabilitet i legebemanningen

Ny forskrift for allmennleger stiller i dag krav til at nye kommuneleger må fullføre spesialisering
i allmennmedisin. For 3 av våre faste leger i dag vil en evt. ferdigstilling av allmennpraksis være
knytta til 1 års sykehuspraksis. En robust legetjeneste vil lettere kunne fange opp
permisjonsbehov.
Fra og med 01.01.20 skal innbyggere i Snillfjord som blir del av Hitra ha mulighet til å få seg
fastlege på Hitra. Dagens kapasitet ved legekontoret er ikke stor nok til å håndtere dette, og
kommunesammenslåinga er da med på å utløse behov for ny legehjemmel.
Oppsummering:
Samfunns – og strukturendringer, nye innbyggere sammen med midlertidige legebehov utløser
behov for en ny 6. legestilling. Legene ved Hitra legekontor støtter en slik endring og det er gjort
avtaler med den enkelte lege knytta til en evt. utvidelse av antall legestillinger.
Det er drøftet om en evt. ny legestilling skal være en kommunalt ansatt lege eller om det skal
være en privatpraktiserende stilling på linje med de hjemlene vi har i dag. Konklusjonen hos
rådmannen er at en evt. endring fra privatpraktiserende leger til kommunalt ansatte leger må være
en del av en helhetlig endring, og at ny hjemmel da ved opprettelse blir en privatpraktiserende
allmennlege.
Kommunen vil få en del nye kostnader ved utvidelse, og som kommunen også ville fått ved en
ordinær privatpraktiserende struktur. Dette omfatter kontor med basis utstyr og økt andel
stillinger for hjelpepersonell.
Kostnadsberegning for nye investerings – og driftskostnader:
Kontor med basis utstyr:
Økt hjelpepersonellstab, 1 årsverk

Kr 400 000
Kr 500 000

- investeringsbudsjett
- driftsbudsjett

Dekning av investeringskostnadene fremmes som egen sak for Fellesnemnda, da
kommunesammenslåing er sentral årsak til utvidelse av antall legehjemler.
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Ny kommune Hitra - Snillfjord

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-5
Saksbehandler: Synnøve Aukan
Dato:
11.09.2018

Skilting i nye Hitra kommune - oppnevning av komite
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

18.09.2018

9/18

Vedlegg:
1 Infoskilt september 2018

Innstilling:
Administrasjonen tar med de innspill som fremkom under saksbehandlingen i det videre
arbeidet med skilting i den nye kommunen.
Det opprettes en komite på tre personer bestående av rådgiver Synnøve Aukan fra
administrasjonen,
____________________ fra Snillfjord kommune og _____________________ fra Hitra
kommune.
Komiteen skal fremlegge forslag til skilting på alle tre steder i nemndas møte 03.12.18.
Forslaget skal omfatte skilttype, utforming av tekst og illustrasjoner, plassering og
kostnader.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder

Synnøve Aukan

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådgiver Næring
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Bakgrunn for saken
I Fellesnemndas møte 26.06. sak 3/18 ble det besluttet at det skal utarbeides «forslag til
skilt på Valslag og Kalvøya. Planen med kostnadsoverslag skal legges frem for
Fellesnemnda i neste møte.»
Saksopplysninger
Administrasjonen har arbeidet med saken, men er ennå ikke kommet helt i mål.
Administrasjonen har også tatt med forslag til ny skilting for kommunens
sentrumsområde, Fillan.
Det er innhentet priskalkyle på:
Skilt 1 – Plassert ved BEST, Valslag – velkommen til Hitra
Skilt 2 – Lervågen, Fillan, info om kommunesenter, funksjoner og tilbud
Skilt 3 – Sandstad ved rundkjøringen, infoskilt Hitra Kysthavn/Industripark
Vi har forespurt forslag til priser hos tre lokale leverandører og har fått svar fra Vindfang
som anslår en kostnad på ca. kr 60 000,- pr. skilt + montering. Vi har fått et forslag til
utforming, men denne må bare oppfattes som veiledende for å vise mengde tekst/kart
etc.
Vurdering
Sentrale spørsmål i videre arbeid er:
1. Når skal skiltet på Valslag opp? Skal det settes opp et midlertidig som endres
1.1.2020?
2. Hva skal med på kartet? Frøya/Øyrekka?
3. Hvem skal bestemme hva disse skiltene skal inneholde/kart/layout. Vi foreslår en
liten komite med medlemmer fra Hitra og Snillfjord som ivaretar nødvendige
hensyn til utforming.
Administrasjonen ønsker en diskusjon i nemnda før man går videre med planleggingen.
Det bes også om at det oppnevnes dertil egnede personer fra begge kommuner til å
delta i det videre arbeidet.
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Hitra kommune | Infoskilt
10. SEPTEMBER 2018
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Pristilbud informasjonsskilt Hitra kommune
Viser til hyggelig samtale hos deg. Her kommer pristilbud på to stk. 3-sidig Pylon (plassering BEST, Vasslag og Lervågen, Fillan),
samt info-skilt Jøsenøya Industripark (plassering ved rundkjøring).

2 stk. Tresidig Pylon med LED-lys fra topp
Vi har laget et enkelt oppsett kun for å illustrere hvordan det kan bli med en tresidig Pylon. Tanken med en tresidig pylon er at det er nok
plass til god informasjon, samt at det er lett og oppfatte at det er mer informasjon på skiltet. Vår erfaring er at de fleste bare ser på den ene
siden når de kommer til et tosidig skilt. De ser kun den siden de kommer fra. Her er det mer naturlig å gå rundt for å finne mer
opplysninger. På side 3-6 i dette dokumentet ser dere beskrivelse og størrelse på dette skiltet. Kan også leveres uten LED-lys. Dette vil
utgjøre en reduksjon i prisen på kr. 6.000,-

Pris. for 2 stk. Pylonskilt kr. 106.000,- eks. mva. Inklusive innholdsproduksjon og design.

Infoskilt rundkjøring Jøsenøya (se side 7)
Skilt som viser enkelt kart over området og hvor de forskjellige firmaene holder til. Plassering der skiltene står nå, slik at det vises fra
begge retninger. Se størrelser og eksempelbilde på side syv i dette dokumentet.
Pris. informasjonsskilt ved rundkjøring Jøsenøya kr. 36.450,- eks. mva. Inklusive innholdsproduksjon og design.
Prisene er Inklusive innholdsproduksjon og design. eks. mva og montering. Utleveres fra Vindfang sine lokaler i Fillan.
Prisene er gyldig 60 dg. fra dags dato.
Vi håper dette er av interesse og gleder oss til å høre fra dere.
Med vennlig hilsen
Vindfang AS
Knut Freidar Reksen
Kundekonsulent

Knut Freidar Reksen | Tlf: 990 22 695 | knutfreidar@vindfang.com | www.vindfang.com
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Informasjonsskilt Hitra kommune
C85 M0 Y22 K35

Dette er en skisse av konstruksjonen. Skiltene kan leveres
både med og uten lys. Ved lys, så er det toppbelysning med
LED ned på skiltplatene på alle sider. tilkobling trekkes
gjennom konstruksjonen og kommer ut ned i føttene.

C0 M0 Y0 K100

Aluminiums konstruksjon
sett fra alle sider, forfra
2000 mm

Skisse aluminiums konstruksjon

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

2200 mm

70˚

1500 mm

70˚

Aluminiums konstruksjon
Sett fra toppen

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C

2000 mm
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Side 1 - eksempel 3-sidig Pylon

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

70˚

70˚

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

Velkommen til

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C
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70˚

Side 2 - eksempel 3-sidig Pylon
70˚

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

Hitra kommune
C85 M0 Y22 K35

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C

1

C0 M0 Y0 K100

3

Mastadveien (Foto: Hitra kommune)

Stien ved Vågan (Foto: Hitra kommune)

Mastadveien

“Smørveien”

PLASSERING

PLASSERING

Turveitrasé som går mellom Mastad
og Sørbotn

BESKRIVELSE / AKTIVITETER
Mastadveien er den eldste veien på
øya. Det er egentlig den gamle postveien som ble bygd for at postbudet
skulle komme seg til Nordbotn på en
enkel måte når han kom roende fra
Ansnes. I dag er den pusset opp som
tursti.
For småbarnsfamilier er den ideell,
da det er greit å kjøre barnevogn, og
det er også fint å sykle.

PARKERING
Parkering i Sørbotn ved infoskilt.

SE OGSÅ HITRA.

no

INFOTAVLE

Sti som går mellom Vågan og
Fjellværvatnet

BESKRIVELSE / AKTIVITETER
Veien har fått navnet fordi folk som
bodde på Akset i tidligere tider, gikk
denne ruta for å levere ferdigkjernet
smør på Fjellvær. Veien kalles også
Torvveien av de som er på fjellværsida da veien gikk til torvlandet ved
Ørenområdet for disse. Fin turvei i
variert landskap.

PARKERING
Parkering ved Vågan

5

Starten på stien ved Haggelbjøra
(Foto: Hitra kommune)

Starten på stien ved Haggelbjøra
(Foto: Hitra kommune)

Haggelbjøra

Haggelbjøra

PLASSERING

PLASSERING

Sti som går opp til toppen på Haggelbjøra

Sti som går opp til toppen på Haggelbjøra

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

Haggelbjøra er det høyeste fjellet på
Fjellværøya. En fin liten klatretur
opp fjellet bringer deg til toppen
med en fantastisk utsikt til Trondheimsleia, Agdenes, Ørland og Bjugn
mot sørøst og øst. Mot sørvest ser du
Fillan og Hitra.
Fordi fjellet ligger så nært kysten,
føler du at du ser rett ned i sjøen som
er starten på Fillfjorden.
Navnet Haggelbjør

Haggelbjøra er det høyeste fjellet på
Fjellværøya. En fin liten klatretur
opp fjellet bringer deg til toppen
med en fantastisk utsikt til Trondheimsleia, Agdenes, Ørland og Bjugn
mot sørøst og øst. Mot sørvest ser du
Fillan og Hitra.
Fordi fjellet ligger så nært kysten,
føler du at du ser rett ned i sjøen som
er starten på Fillfjorden.
Navnet Haggelbjør
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skinner. På baksiden monteres
Side 3 - eksempel
3-sidig Pylon
or eksempel
på bakbelyst
skilt.

E 7712 C

E 432 C
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Eksempel informasjonsskilt Jøsenøya
Midtplate: 120 x 150 cm
Sideplater: 100 x 21 cm
Leveres med 2x7 skiltplater til sidene.

Forside
22

Bakside

