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Saknr: 1/18 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

06.03.2018 

Arkivsaksnr: 

18/550 

Sak nr: 

1/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/18 Trafikksikkerhetsutvalget 06.03.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.11.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 07.11.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 07.11.17 

 



Saknr: 2/18 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

06.03.2018 

Arkivsaksnr: 

18/554 

Sak nr: 

2/18 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

Q80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/18 Trafikksikkerhetsutvalget 06.03.2018 

/ Trafikksikkerhetsutvalget  

 

TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - GJENNOMGANG AV SØKNADER OG TILDELING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trafikksikkerhetsutvalget foretar vurderinger og tildelinger i møtet.  

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad Dyrøy grendelag 

2. Søknad FAU – Nordskag OPVS 

3. Søknad Hamarvik veilys 

4. Søknad Sistranda kystbarnehage 

5. Søknad Skjønhals kretslag 

6. Søknad Stølan kretslag 1 

7. Søknad Stølan kretslag 2 

8. Søknad Tungvågen 

9. Søknad Yttersian gårdsvei 

10. Søknad Klubben grendelag 

11. Søknad Mausund grendelag 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Søknader til trafikksikkerhetsmidler 2018 

Søknad Fra Tiltak Vedlegg Søknadsbeløp Innvilges 

1 
Dyrøy 
Grendelag 

Gatelys (LED-lys) ved 
bussholdeplass ved 
brua på Sørdyrøy, i 
Klungervika og på 
Holanhaugen. 
 
Gatelysning med LED-
lys fra brua mellom 
Nord – og Sørdyrøy til 
fergeleiet. I stor grad 
kan eksisterende 
stopler brukes i denne 
forbindelse.  

1 Ikke oppgitt 

  



Saknr: 2/18 

2 
FAU Nordskag 
OPVS 

Venteskur og 
belysning ved 
busslomma ved 
Oppvekstsentret.  

2 Ikke oppgitt 

  

3 
Hamarvik 
veilys 

Belysning 
(Kvennhusveien) dvs 
fra Nordfrøyveien 
forbi Frøya sykehjem 
og bort til 
Nordhammarveien.  

3 Kr 30 000 

  

4 
Sistranda 
kystbarnehage 

Belysning - 
parkeringsplass og 
ned til barnehagen. 

4 Kr 13 900 
  

5 
Skjønhals 
Kretslag 

Busslomme og 
venteskur ved krysset 
mellom fylkesveien 
(Dyrøyveien) og veien 
til Skjønhals Kretshus 

5 Ikke oppgitt 

  

6 Stølan kretslag  
Fartsdempere i 
Svellingsveien og 
Vikasundsveien 

6 Ikke oppgitt 
  

7 Stølan kretslag 

Busskur/leskur langs 
FV 6472 – dvs fra 
Hellesvikkrysset til 
Strømøybotn 

7 Kr 50 000 

  

8 

Tungvågen 
v/Laila Beate 
Skarsvåg 
 

Veilys i Tungvågen 

8 Ikke oppgitt 

  

9 
Yttersian 
Gårdsvei 

Veilys langs 
Melkhaugenveien  

9 Kr 50 000 
  

10 
Klubben 
Grendelag 

Opparbeidelse av 
uteområdet ved 
grendehuset med 
lekeplass og 
parkeringsplass 

10 Kr 50 000 

  

11 
Mausund 
grendelag 

Oppgradering av 
veilysene i Mausund.  

11 Kr 50 000 
  

 

 

Vurdering: 

 

Trafikksikkerhetsplan for 2016 – 220 sine prioriteringer legges til grunn som kriterier for tildelingen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Status økonomi 2018 

- Overføring ubrukte midler 2017 Kr 439 398 

- Bevilgning 2018   Kr 500 000 

Totalt     Kr 939 398 

 

 



Saknr: 2/18 

 



Saknr: 3/18 

FRØYA KOMMUNE 

Trafikksikkerhetsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

06.03.2018 

Arkivsaksnr: 

18/555 

Sak nr: 

3/18 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

Q80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/18 Trafikksikkerhetsutvalget 06.03.2018 

/ Trafikksikkerhetsutvalget  

 

TRAFIKKSIKKERHETSDAG 2018  

 

 

Orientering  

 

 

Trafikksikkerhetsdag - 20. mars 2018  

20. mars arrangerer Frøya kommune TRAFIKKSIKKERHETSDAG 2018. Målgruppene for arrangementet er 

ungdomsskoleelever, årets RUSS og øvrige elever ved Guri Kunna videregående skole. 

Arrangementskomiteen består av representanter fra Sistranda skole, Guri Kunna VGS, 

Kommuneadministrasjonen og ungdomstrinnselevene ved trafikk valgfag, Sistranda skole. 

Tidsrammen: kl 0930 – 1400,    Sted: Frøya Hallen og Guri Kunna VGS 

Følgende aktører deltar:  

1. Ambulansen, Frøya. En av de første på ulykkesstedet. 

2. Politiet. Holdninger til trafikk, promille, fart mm. 

3. Statens Vegvesen. Bråstoppen, Veltepetter, bilbeltebruk mm og Info til ÅRETS RUSS. 

4. Samtale/foredrag med Espen Viken – Involvert i motorsykkelulykke.  

5. Hitra Begravelsesbyrå: Kiste, lys og samtale. 

6. Trygg Trafikk: Holdninger. 

7. Frøya Brann & redning: Bildropp fra 20 m (tilsvarer kollisjon i 80 km/t). Nedenfor Guri Kunna VGS. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/550    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.11.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 07.11.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 07.11.17 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 18/554    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 

TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - GJENNOMGANG AV SØKNADER OG 

TILDELING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Trafikksikkerhetsutvalget foretar vurderinger og tildelinger i møtet.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad Dyrøy grendelag 

2. Søknad FAU – Nordskag OPVS 

3. Søknad Hamarvik veilys 

4. Søknad Sistranda kystbarnehage 

5. Søknad Skjønhals kretslag 

6. Søknad Stølan kretslag 1 

7. Søknad Stølan kretslag 2 

8. Søknad Tungvågen 

9. Søknad Yttersian gårdsvei 

10. Søknad Klubben grendelag 

11. Søknad Mausund grendelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Søknader til trafikksikkerhetsmidler 2018 



Søknad Fra Tiltak Vedlegg Søknadsbeløp Innvilges 

1 
Dyrøy 
Grendelag 

Gatelys (LED-lys) ved 
bussholdeplass ved 
brua på Sørdyrøy, i 
Klungervika og på 
Holanhaugen. 
 
Gatelysning med LED-
lys fra brua mellom 
Nord – og Sørdyrøy til 
fergeleiet. I stor grad 
kan eksisterende 
stopler brukes i denne 
forbindelse.  

1 Ikke oppgitt 

 

2 
FAU Nordskag 
OPVS 

Venteskur og 
belysning ved 
busslomma ved 
Oppvekstsentret.  

2 Ikke oppgitt 

 

3 
Hamarvik 
veilys 

Belysning 
(Kvennhusveien) dvs 
fra Nordfrøyveien 
forbi Frøya sykehjem 
og bort til 
Nordhammarveien.  

3 Kr 30 000 

 

4 
Sistranda 
kystbarnehage 

Belysning - 
parkeringsplass og 
ned til barnehagen. 

4 Kr 13 900 
 

5 
Skjønhals 
Kretslag 

Busslomme og 
venteskur ved krysset 
mellom fylkesveien 
(Dyrøyveien) og veien 
til Skjønhals Kretshus 

5 Ikke oppgitt 

 

6 Stølan kretslag  
Fartsdempere i 
Svellingsveien og 
Vikasundsveien 

6 Ikke oppgitt 
 

7 Stølan kretslag 

Busskur/leskur langs 
FV 6472 – dvs fra 
Hellesvikkrysset til 
Strømøybotn 

7 Kr 50 000 

 

8 

Tungvågen 
v/Laila Beate 
Skarsvåg 
 

Veilys i Tungvågen 

8 Ikke oppgitt 

 

9 
Yttersian 
Gårdsvei 

Veilys langs 
Melkhaugenveien  

9 Kr 50 000 
 

10 
Klubben 
Grendelag 

Opparbeidelse av 
uteområdet ved 
grendehuset med 
lekeplass og 
parkeringsplass 

10 Kr 50 000 

 

11 Mausund Oppgradering av 11 Kr 50 000  



grendelag veilysene i Mausund.  

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Trafikksikkerhetsplan for 2016 – 220 sine prioriteringer legges til grunn som kriterier for 

tildelingen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Status økonomi 2018 

- Overføring ubrukte midler 2017 Kr 439 398 

- Bevilgning 2018   Kr 500 000 

Totalt     Kr 939 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.02.2018 14:54:11 

Emne: Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak 

Vedlegg:  

 
Fra: Kristin Løpen [mailto:kristin717@gmail.com]  
Sendt: 31. januar 2018 20:49 
Til: Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no> 
Emne: Søknad trafikksikkerhetsmidler 

 
 
FAU ved Nordskag oppvekstsenter vil med dette søke på utlyste trafikksikkerhetsmidler fra Frøya kommune. 
Ved oppvekstsenteret ned mot fylkesveien ligger en stor busslomme. Denne busslomma benyttes som 
møtepunkt for de to skolebussene fra henholdsvis Krutvika og Titran. I tillegg er dette hovedbussholdeplass for 
ungene på Nordskaget som ikke omfattes av utvidet skoleskyssordning. Dette vil også være busslomma som 
kommunens boligfelt Holahauan vil få gang- og sykkelveiforbindelse til. 
Høsten 2017 ble endelig fartsdumper og veilys fra denne busslomma opp til oppvekstsenteret ferdigstilt. 
Busslomma i seg selv har ikke lys. 
FAU ved Nordskag oppvekstsenter ønsker med dette å søke om midler til belysning, samt venteskur (samme 
som er bygd på Nesset og ved sykehjemmet) på busslomma ved Nordskag oppvekstsenter. 
 
For FAU 
Kristin Løpen, leder 



Fra: Roger Ansgar Antonsen [RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no] 

Til: Synnøve Syrstad Torgersen [sysytorgersen@hotmail.com] 

Kopi: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Sendt: 28.01.2018 16:05:24 

Emne: SV: Midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png 
Hei 
 
Bekrefter herved at søknaden er mottatt. 
 
 
Ha en god dag! 

 
Med vennlig hilsen 

 

Roger A. Antonsen 

Kommunalsjef Oppvekst 
 

Tlf: 72 46 32 30 (sentralbord)/ Mobil: 916 70 409 

www.froya.kommune.no 

Roger.antonsen@froya.kommune.no 

 

 
 
 

 

 
 
 

Fra: Synnøve Syrstad Torgersen [mailto:sysytorgersen@hotmail.com]  
Sendt: 27. januar 2018 14:21 
Til: Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no> 
Kopi: Kristin Volden <kristin.Volden@froya.kommune.no> 
Emne: Midler til trafikksikkerhetstiltak. 

 

Hei. 
På Hamarvik har vi eget veilyslag som jobber med å bedre trafikksikkerheten i grenda ved å 
drifte veilysene. Vi ser stort behov for å bygge ut veilysnettet i grenda. Vi har flere strekninger vi 
etter hvert ser behov for å bygge ut, men tenker først og fremst på Kvennhusveien. Dette er 
strekningen fra Nordfrøyveien forbi Frøya sykehjem og bort til Nordhammarveien. Dette er 
veien alle barna fra Nordhammaren går for å komme til skolebussen, enten de går på Nabeita, 
Sistranda ungdomsskole eller Videregående skole på Hitra eller Frøya. Veistrekningen benyttes 
også av turgåere samt at den er arbeidsvei for de som jobber på sykehjemmet.  



Kommunen fikk satt opp en busslomme ved sykehjemmet med ett lys, bortsett fra dette er hele 
strekningen mørklagt. Hamarvik veilys A/L ser ett stort behov for å satt opp lys på strekningen. 
Arbeidet vil bli gjort på frivillig basis, men en må kjøpe inn stolper og armatur, samt legge opp 
strømnett. Veilyslaget ser seg ikke råd til å legge kabler i jord, men velger luftlinje. Av den grunn 
søker vi om en støtte på kr. 30.000.- fra Frøya kommunes trafikksikkerhetsmidler.  
Hamarvik Veilys A/L har konto nr. 0537 56 05084. 
 
Med hilsen fra styret i Hamarvik veilys A/L. 
Kristin Volden tlf; 900 13 580 (leder) og Synnøve S. Torgersen (sekretær). 



 

 

 

 

 
 

    Sistranda 16.01.18 

Frøya kommune 

v/ Roger Antonsen 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 

 

Vi i Sistranda Kystbarnehage har kjent pa  at va r parkeringsplass og veien 
ned til barnehagen  har vært da rlig opplyst. Dette har ført til at ba de vi 
ansatte og foreldre har diskutert trafikksikkerheten i vinterhalva ret. For at 
alle skal føle seg trygg pa  at de blir sett har vi ga tt til innkjøp av nye led 
lysarmaturer, en oppe ved parkeringsplassen og en ved veien ned til 
barnehagen.  

Materialkostnader(lysarmatur, fester):  kr 13900,- 

Vi søker herved om a  fa  denne summen dekt gjennom kommunens 
trafikksikkerhetsmidler. 

 

 

Mvh 

Gretha Rabben 

Styrer  

Sistranda Kystbarnehage as 

 Postboks 97  Tlf: 72449296   Mob: Gretha Rabben      41579282 

7261 Sistranda     e-post: gretha@sistranda-barnehage.no 

 



 

 

30. januar 2018 

 

Frøya Kommune  

v/Teknisk Etat 

Roger Antonsen 

 
 

Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak 

Stølan Krets har økt i antall fastboende de siste årene, og som en positiv 

konsekvens av dette så har også antall barn (og voksne) som benytter seg av 

skolebuss-tilbudet økt. Vår utfordring er at vi mangler trygge steder langs 

veien der man kan vente på bussen. Vi opplever kombinasjonen av mangel på 

respekt for fartsgrensen og smale veier der folk må stå ut i veibanen for å 

vente på buss som et farlig problem.  

Kretsen har, ved flere anledninger, forsøkt å få senket fartsgrensen på dette 

veistrekket, Fv6472, fra Hellesvik-krysset til Strømøybotn som for tiden er 80 

km/t. Fartsdumper har også vært foreslått fra vår side, som en nødløsning på 

situasjonen. Vi har vært i kontakt med både kommune og Statens Vegvesen 

angående vår situasjon. Da dette dessverre ikke har blitt prioritert enda, så må 

vi lete etter løsninger for å sørge for at busspassasjerene (spesielt barna) er 

trygge når de går til og i fra busstoppet, og når de står å venter.  

 

Vi søker derfor herved om 50.000,- til busskur/leskur langs Fv6472. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Stølan Kretslag 

v/nestleder Carina Tønder Tøften 



Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.02.2018 14:48:27 

Emne: Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak , Stølan Kretslag 

Vedlegg: Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak 2018.docx 

 
Fra: Carina Tønder [mailto:carinathunder@gmail.com]  
Sendt: 30. januar 2018 16:12 
Til: Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no> 
Emne: Søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak , Stølan Kretslag 

 

Hei! 

 

Her er Stølan Kretslags søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak. 

 

Mvh 

Carina Tøften 

Nestleder 

Stølan Kretslag 



Stølan kretslag 

 v/Ann Mary Bottenvik 

Bergevn 15 

7270 Dyrvik 

 

Frøya kommune 

7260 Sistranda 

 

SØKNAD OM SIKKERHETSTILTAK STØLAN KRETS 2018 

I kretsen har vi vært opptatt av å få ned fartsgrensene i deler av kretsen. 

I forbindelse med Frøya kommunes Trafikksikkerhetsplan 2016-2020 arbeidet vi for å få ned 

fartsgrensene.  

Gikk ikke så bra for oss i kretsen, I planen ble vi med på en uprioritert liste, se Vedlegg 4 sise 28. Der 

står det som kommentar at det er politiet som skal avgjøre vårt forslag. 

Vi kan ikke se at vi har fått noen vurdering om forholdene fra politiet. 

Vi tar derfor saken opp på nytt, og ber om at saken blir reellt behandlet på nytt.  

I hovedsak ber vi om nedsatt fartsgrene i:  

Nordfrøyvn. Fra nr 1163 og ut. 

Strømøyveien nr 1, til krysset Vikan og hele Vikasundaveien 

Vi søkte også om fartsdempere i Svellingsveien og Vikasundsveien. 

I veien Stølan er det så dårlig vei, at farten regulerer seg sjøl. Der har vi søkt om asfalt, men nei, det 

ble det heller ikke noe av. 

Håper dere vil se på saken på nytt, og komme med noe positivt for oss, om ikke alt blir innfridd. 

Frøya 25.januar 2018 

 

Med vennlig hilsen 

Stølan kretslag 

v/ Ann Mary Bottenvik 

leder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.02.2018 08:48:31 

Emne: SØKNAD OM MIDLER TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2018 

Vedlegg:  

 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Roger Ansgar Antonsen 

Sendt: 20. februar 2018 07:16 

Til: Postmottak <postmottak@froya.kommune.no> 

Emne: VS: Traffiksikkerhet 

 

Ber om at denne søknaden arkiveres under ESA 18/291 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Laila Beate Skarsvåg [mailto:lailask@icloud.com] 
Sendt: 31. desember 2017 22:40 

Til: Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no> 

Emne: Traffiksikkerhet 

 

Hei, vil med dette søke om veilys i Tungvågen. Da det er barn her og uoversiktlige svinger. Har vært en del 

nestenulykker, og barna vil helst ikke ut å gå langs veien på vinteren og er redd når de venter på bussen pga at 

bilene kjører fort og de ser ikke noe. 

Håper på positivt svar. 

Mvh Laila Beate Skarsvåg 

Sendt fra min iPhone 

 

 









Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.01.2018 16:05:09 

Emne: VS: Trafikksikring Klubben Grendahus 

Vedlegg: Prisoverslag gatelys og gjerde.pdf; Budsjett Lekeplass.docx 

 

Fra: John.Fritz.Helso@leroymidt.no [mailto:John.Fritz.Helso@leroymidt.no]  
Sendt: 31. januar 2018 15:30 
Til: Roger Ansgar Antonsen <RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no> 
Emne: Trafikksikring Klubben Grendahus 
 
I forbindelse med opparbeidelse av uteområdet ved grendahuset med lekeplass og parkeringsplass, 
tillater jeg meg som formann i Klubben Grendalag å søke om 50 000 til trafikksikkerhet av uteområdet. Vi 
tenker å sette opp et gjerde mot veien, og belysning av området opp mot veien. Huset er ofte brukt til 
forskjellige arrangementer  både for store og små, og vi regner med økt aktivitet når uteområdet med 
lekeplass står ferdig i løpet av våren. Håper på positiv respons på søknaden. 
Vedlagt ligger prisoverslag, samt planer for uteområdet. 
Med vennlig hilsen John Fritz Helsø 

 
JOHN FRITZ HELSØ 
Driftsleder Langskjæra  
 
M +47 99290877  
 
Lerøy Midt AS  
Hitra: Hestvikveien 263, 7247 Hestvika  
Kristiansund: Vågeveien 6, 6509 Kristiansund N  
 
leroyseafood.com  



Mausund, 30.01 .1 8

Adresse:
Mausund Grendelag
7284 Mausund

Org.nr: 984 577 214
Kontonr: 6401 . 06 . 99434

Til
Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Søknad om st ø tte fra Frøya kommunes midler til
trafikksikkerhetstiltak

Viser til utlysning av midler til trafikksikkerhetstiltak på Frøya kommunes nettside. Vi ønsker
med dette å søke om inntil kr. 50.000, - støtte til o ppgradering av veilysene i Mausund .

Veilysene eies og driftes av Mausund G rendelag , som er interesseorganisasjon for
øysamfunnet . Det er totalt ca 7 km med veilys i Mausund.

Veilysene ble satt opp på 1970 - og 80 - tallet, og for fem - seks år siden var det klart at store
dele r av anlegget måtte skiftes ut. En ting er alderen - men de har stått i et av de mest
værutsatte lokalsamfunn på norskekysten i 35 - 40 år, og bare blitt gjenstand for lettere
vedlikehold gjennom perioden. Dette ble blant annet påvist under inspeksjon fra
Trønderenergi. Det skulle vise seg at dette var en langt større oppgave enn man hadde håpet
på og sett for seg, da man ikke bare måtte skifte både armatur og innhold på mange stolper,
men også skifte transformat orer og ledningsnett.

Vi har så langt brukt nærmere 1 million av egne midler siden 2012. Dette er alt fra oppspart
kapital , øremerkede gaver og basarinntekter til kontingent fra innbyggere og fritidsbeboere. I
tillegg har vi mottatt ca . 5 3 0.000 i gaver fra utenforstående givere . Det gjenstående arbeidet
på veilysanlegget er stipulert av firmaet vi bruker til ca . 1, 4 millioner. Den totale kostnaden
for oppgradering en av veilysanlegget vil derfor bli på ca . 2, 9 millioner når det er ferdig.

I mørketiden er veilysene helt avgjørende for at folk kan ferdes trygt langs veiene i Mausund .
Veien e på Mausund er svært smale (ikke bygd for biltrafikk) - men nå er det relativt stor
biltra fikk, noe so m gjør at veilysanlegget har en svært viktig trafikksikkerhet smessig
funksjon, som forebygger ulykker. V eilys ene gir også folk mulighet for komme seg ut for
trim og adspredelse . Dermed er veilysanlegget i seg selv et viktig kulturtilbud, ikke minst i et
folkehelseperspektiv. Det gjør det muli g for særlig barn, unge og eldre (og for så vidt den
øvrige befolkningen) å kunne komme seg til svømmehallen, idrettshuset, museet eller andre
steder på Mausund der det er fritids - og kulturtilb ud, uten å være avhengig av bil etter mørkets
frembrudd.

Fremdriften i oppgraderingsarbeidet vil skje fortløpende, etter hvert som vi få r inn midler til
prosjektet. Vi har et mål om å få sluttført oppgraderingen i løpet av 20 20 .

Vi ønsker med dette å søke om støtte på inntil kr. 50 .000 , - til oppgradering av veilysanlegget
fra Frøya kommunes midler til trafikksikkerhetstiltak . Også mindre beløp vil være komme
godt med, dersom det skulle være aktuelt. Beløpet vil i sin helhet brukes til dette formålet.



Adresse:
Mausund Grendelag
7284 Mausund

Org.nr: 984 577 214
Kontonr: 6401 . 06 . 99434

Dersom kommunens trafikksikkerhetsutvalg har spesielle ønsker i forhold til hvilke deler av
anlegget som bør prioriteres , er vi villig til å gå i dialog i forhold til dette.

Vi i Mausund grendelag ønsker også å benytte anledningen til oppfordre Frøya kommunes
trafikksikkerhetsutvalg til å ta initiativ til et felles møte for grendelag og veilyslag som har
veilysanlegg i kommunen. Disse gjør en sto r in n sats for trafikksikkerheten i kommunen. Vi
regner med at de forskjellige organisasjonene som har veilysanlegg har mange av de samme
utfordringene i forhold ti l drift og vedlikehold av disse. H er ser vi for oss at det kunne vært
fruktbart om kommunen tatt initiativ til et mulig samarbeid me llom veilysanleggeierne . Her
kunne man fått delt erfaringer og se tt på felles løsninger for like utfordringer.

Med vennlig hilsen
Mausund grendelag

Håvard Holte Os
Nest leder
havard.holte.os@gmail.com

Vedlegg:
Budsjett for sluttføring av o ppgradering av veilys
Brev fra Elektro1 Hitra & Frøya AS – Veilys Mausund
Regnskap for 201 6
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Trafikksikkerhetsdag - 20. mars 2018  

20. mars arrangerer Frøya kommune TRAFIKKSIKKERHETSDAG 2018. Målgruppene for 

arrangementet er ungdomsskoleelever, årets RUSS og øvrige elever ved Guri Kunna 

videregående skole. 

Arrangementskomiteen består av representanter fra Sistranda skole, Guri Kunna VGS, 

Kommuneadministrasjonen og ungdomstrinnselevene ved trafikk valgfag, Sistranda skole. 

Tidsrammen: kl 0930 – 1400,    Sted: Frøya Hallen og Guri Kunna VGS 

Følgende aktører deltar:  

1. Ambulansen, Frøya. En av de første på ulykkesstedet. 

2. Politiet. Holdninger til trafikk, promille, fart mm. 

3. Statens Vegvesen. Bråstoppen, Veltepetter, bilbeltebruk mm og Info til ÅRETS RUSS. 

4. Samtale/foredrag med Espen Viken – Involvert i motorsykkelulykke.  

5. Hitra Begravelsesbyrå: Kiste, lys og samtale. 

6. Trygg Trafikk: Holdninger. 

7. Frøya Brann & redning: Bildropp fra 20 m (tilsvarer kollisjon i 80 km/t). Nedenfor Guri 

Kunna VGS. 
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