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NOTAT FRA ÅPENT MØTE 14.03.18 – OMRÅDEPLAN FOR VENN 

 
Det ble avholdt åpent møte på Venn Oppvekstsenter 14.03.18. Møtet ble arrangert i samarbeid mellom 
Skaun kommune og den sjøloppnevnte arbeidsgruppa for utvikling av bygda Skaun. Tema for møtet 
var stedsutvikling på Venn i forbindelse med områdeplanen for Venn sentrum. 
 
 

 
Faksimile fra Avisa Sør-Trøndelag, 17.03.18 
 
Vi anslår at det kom rundt 100 personer, vi anser dette som et meget godt oppmøte.  
 
Under følger en oppsummering av innspillene som kom fram.  
 
 
 
 
 



Oppsummering av innspill 
I møtet ble det gjennomført gruppearbeider for å kartlegge positive og negative sider ved dagens 
situasjon i Venn sentrum, og ønsker for den framtidige utviklingen. Gruppene ble bedt om å notere 
sine viktigste innspill på store ark som ble hengt opp i salen.  
 
Kommunen har gjennomgått svarene og gruppert dem etter beste evne. Det er feilkilder her ettersom 
vi har fortolket og gruppert svarene. Temaene og svarene overlapper. Hver gruppe har også ulikt antall 
innspill og det blir vanskelig å vekte det enkelte innspill. Denne sammenfatningen er likevel nyttig som 
en illustrasjon på hva mange synes er viktig.  
 

Dagens situasjon i Venn sentrum - positivt 
 

 
 
Eksempler på formuleringer: 

Nærbutikk med bra utvalg, god 
plassering med tanke på 
tilgjengelighet/salg 

Sted/beliggenhet: Trygt sted, 
oversiktlig, positivt med nærhet til 
landbruk og dyrehold, nærhet til 
naturen, friluftsliv 

Historiske kvaliteter: Mye 
historie rundt Venn, 
pilegrimspunkt/pilegrimsleden 

Skole og barnehage, viktig for 
bygda, også viktig som 
nærmiljøanlegg 

Vakkert landskap: Åpent 
landskap og utrolig vakkert 

Kompakt sentrum, mange daglige 
tjenestetilbud ligger sammen. 

Sentrum for hele Laugen-
området: Alle som bor rundt 
Laugen har nytte av Venn, «alle» 
veier går innom Venn, alle 
forholder seg til sentrum 

Sosialt miljø: Nærheten til 
folkene rundt, god kontakt med 
naboer, engasjement i befolkninga, 
godt samhold og miljø, stabilt 
bosamfunn 

Bebyggelsesstruktur: Fint for 
familier, ikke for tett, spredt 
bebyggelse, samtidig korte 
avstander, Fint med boliger 
utenom dyrkajorda, pent i 
kulturlandskapet 

Flott kirke midt i sentrum Kristin på Husaby: Positivt med 
denne festivalen 

Vennatunet: omsorgsboliger 

Landbruk som satser, dette er 
viktig i nærmiljøet 

Infrastruktur: Det ligger vann og 
avløp i sentrum 

Bygdemuseum: Vi har et flott 
bygdemuseum 

 
 

Figuren viser antall 
innspill innen ulike 
kategorier for positive 
kjennetegn ved Venn 
sentrum. Målet er å 
kartlegge viktige 
kvaliteter ved sentrum. 
 
Det var 13 grupper 
som leverte ark og 13 
er maks antall innspill 
innen hver kategori. 
 
Gruppene formulerte 
seg fritt og kategoriene 
er laget i etterkant for 
å systematisere.  



Dagens situasjon i Venn sentrum - negativt 

 
 
 

 
Eksempler på formuleringer 

Trafikksikkerhet: Farlig 
skolevei, for lite gangfelt, 
fortau, gang- og sykkelvei, 
gatelys, for høy fartsgrense 

Vei- og trafikksituasjon: 
Uoversiktilig, mye 
tungtransport, smale veier, 
fylkesvei nært skole/kirke, 
fylkesvei bør flyttes bak 
butikken 

Mangler sosiale tilbud: tilbud 
til ungdommen utenom 
idrett/korps, fritidsaktiviteter, 
for få sosiale samlingspunkt, 
for lite bruk av Skaun 
samfunnshus 

Skole og barnehage: gamle 
og utslitte bygg, for liten plass, 
mangler barnehageplasser 

Parkering: Generelt for lite 
parkering, særlig tilknyttet kirka 

Dårlig busstilbud 
 

Variert boligtilbud: Mangler 
enkle boformer for den eldre 
generasjon i bygda Skaun, 
leiligheter, variert boligtilbud 
generelt 

Næringsliv: Mangler arealer til 
næringsutvikling, lite næringsliv 
utenom landbruk, få 
arbeidsplasser 

Utvalg på butikken: Ønsker 
bedre utvalg på butikken, 
butikken er dessverre for lite 
brukt 

Dårlig internettdekning Arkitektur: Ingen husker 
Venn etter å ha kjørt gjennom, 
uryddig plassering av bygg 

Mangler tomter: Mangler 
boligtomter, infrastruktur til 
nye tomter 

Mulige konflikter mellom 
bolig og landbruk: Mulige 
konflikter på grunn av nærhet 
mellom bolig og landbruk 

Liten plass til utvikling: Ikke 
plass til utbygging uten bruk av 
dyrka mark, omringet av veier 
og dyrka mark 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuren viser antall 
innspill innen ulike 
kategorier for negative 
kjennetegn ved Venn 
sentrum. Målet er å 
kartlegge utfordringer i 
sentrum. 
 
Det var 13 grupper 
som leverte ark og 13 
er maks antall innspill 
innen hver kategori. 
 
Gruppene formulerte 
seg fritt og kategoriene 
er laget i etterkant for 
å systematisere.  
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Negative kjennetegn - Venn sentrum



Ønsker for framtidig utvikling av sentrum 

 
Gruppene ble bedt om å komme med sine ønsker for utvikling av sentrum, med punkter skrevet på 
store ark. Innholdet spriker såpass at vi ikke har gruppert dem i samme grad. Noen innspill er helt 
konkrete, andre er prinsipielle, noen stiller mere spørsmål og dette tolker vi som at det bør vurderes 
grundig.  
 
En del punkter overlapper og kommer fra mange grupper. Der flere grupper har bidratt til innholdet i 
en boks, har vi skrevet hvor mange grupper innspillene kom fra for å vise hvilke temaer som er hyppig 
nevnt. I tillegg har nok mange grupper tenkt på flere temaer i sine innspill uten at dette blir telt direkte. 
For eksempel at de ber om effektiv arealutnyttelse for å spare dyrka mark.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Om dyrka mark 
 Ikke ta dyrka mark! 

 Vi kommer ikke unna å ta noe dyrka 
mark. «Flere bruk må lide». 

 Kan nydyrking erstatte tapt dyrka mark? 
 

Fra 4 grupper 

Flytt sentrum til Kuvåsåsen 
 Der er det plass til all utvikling 

Overordnet om sentrum 
 Få stolthetsfølelse, dette er vårt 

sentrum! 

 Må være sentrum for hele øvre 
Skaun 

 
Fra 2 grupper 

Om en ny skole 
 Må ha nytt oppvekstsenter, 

gammelskolen må for en stor 
del erstattes 

 Hvor skal den være? 

 Hvor stor? 

 Naturlig med skole der det er 
størst utbygging 

 Flere etasjer, parkeringskjeller 
under skolen 

 Skolen er førende for andre 
muligheter 

 Bygg ny skole i høgda og spar 
areal 

 Ta med kulturelle formål, 
forsamlingslokale 

 Det viktigste er ikke hvor skolen 
ligger, men at den er stor nok 
med gode utearealer og 
klasserom 

 Gjerne i nærheten av sentrum 

 Utvikling av området rundt 
Vennatunet til skole? 

 
Fra 10 grupper 

Folkehelse 
 Tilrettelegging for sykkel langs Fv 709 

 Gangsti til samfunnshuset 
 Gangforbindelser mot bygdemuseet 

 
Fra 3 grupper 

Svømmehall 
 Ønsker svømmehall i 

forbindelse med en ny skole. 
 

Fra 3 grupper 

Sett av nok luft og rom rundt kirka 

Utnytte syklistene fra byen 

Behold godt drikkevann 

Ladeplass for elbil 

Etablering av bredbånd 
Fra 3 grupper 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Spredt utbyggingsmønster 
 Ønsker utbygging i spredte 

boligfelt utenfor dyrka mark / i 
randsonen til dyrka mark 

 Ønsker areal for tomteutvikling 

 Oppretthold den spredte 
boligbygginga 

 Ønsker passe vekst med 
landpreg 

 Mulighet for hver gårdbruker å 
skille ut en tomt av dyrkamark 
for boligbygging 

Fra 6 grupper 

Kompakt sentrum 
 Viktig med dagens funksjoner 

med mer, og minibank 

 Funksjoner nært og samlet 
 

Fra 3 grupper 

Område for utvikling: 
 Skissert planområde er for 

snevert 
 

Nærings – og bolibygg 
 Kombinert nærings- og 

boligbygg, f. eks. ved 
samvirkelaget 

 Andre funksjoner også, kanskje 
kafé? 

 Areal til ulike typer næring 

 Fortsatt tilrettelegging for 
næringsliv 

 Kontorfellesskap / leie av 
arbeidsplass (som Work Work) 

 
Fra 7 grupper 

 
 

Flere boliger i sentrum 
 Leiligheter/rekkehus 

 Bygg i flere etasjer 

 Tilpassede boliger for eldre 

 Legg til rette for eldre – et 
sentrum for alle generasjoner 
 

Fra 5 grupper 

Møteplass 
 Kafé 

 Pub 

 Treffplass i nytt oppvekstsenter 
med bibliotek og kafé, åpent og 
tilgjengelig 

Fra 5 grupper 

Mere grønt og kreativ arkitektur 
 

Bruk dagens sentrumsarealer 
mer effektivt 

 

Parkeringsbehovet må løses 
 

Fra 2 grupper 

Andre veiløsninger 
 Ny veiløsning med gang- og 

sykkelveier 

 Veien mellom skolen og kirka 
må legges om 

 Gang og sykkelvei mellom 
Eggkleiva-Venn, Venn-
Syrstadmyren, og Skålvollen-
Aunbygda 

 Flytting av fylkesvei åpner 
mange muligheter 

 
Fra 10 grupper 

 
 

Bedre 
kollektivtilbud 

 
Fra 2 grupper 

 

Kultur 

 Utnytte pilegrimen, etablere et 
pilegrimssenter? 

 Utnytte Kristin på Husaby 
 

Fra 4 grupper 

Flytte 
Vennatunet? 

 

Bedre infrastruktur med 
gangfelt og gatelys 

  Fra 2 grupper 

Menighetshuset på andre 
siden av kirka? Med 
tilhørende parkering. 
 

 



 
 
 
Teknisk kontor 
 
 

Olav Nikolai Kvarme 
saksbehandler  

 
Direkte innvalg:  72 86 72 17 
 


