Verdiskaping i Råkvåg
Utvikling av kulturmiljøet med kulturminner som ressurs

Program for workshop i Råkvåg den 14-15 april

Interregprosjektet Husnyckeln og Rissa kommune inviterer til workshop i Vågen/
brygge 1 torsdag-fredag 14. -15.april 2011
13.00 – 13.10 Oppstartsmøte registrering og presentasjon av deltakere
13.10 -13.30 Historisk orientering med befaring i Råkvåg (lokalhistoriker Eilert Bjørkvik)
13.30 – 14.00 lunch
14.00- 14.10 Presentasjon av det svenske kystpartnerstedet Ulvön i Örnskjöldsvik kommun,
Västernorrland (Representanter fra Ulvöen/Örnskjoldsvik kommun)
14.10 – 14.20 Verdiskaping i Råkvåg med kulturminner som ressurs? Hva vil vi oppnå med
husnyckeln-prosjektet? (Interreg Husnyckeln Sverige Henrik Ylikoski)
14.20 - 14.40 Verdiskaping det gode eksemplet: Låvely i Hasselvika (Glasseriet v/Mats
Alexander Nilsen)
14.30 – 14.50 Utfordringer i vernede kulturmiljøer: ”Vern og utvikling – hånd i hånd”
(Interreg husnyckeln Norge Hauke Haupts)
14.50 – 15.00 pause
15.00 – 15.10 Lokale interesser (Råkvåg kultur- og næringsforum v/ Karl Idar Frengen)
15.10 – 16.00 Gruppearbeid
Gruppe 1
Verdiskaping i Råkvåg: ta kulturminnene i bruk!
Hvordan kan vern og utvikling samkjøres i Råkvåg? Hvilke verdier ligger i det historiske
miljøet? Hvordan vernes/bevares kulturmiljøet? Hvilket utviklingspotensial ligger i

kulturminnene? Hvilke behov har utviklere? Kunnskap og kompetanse: hvordan lykkes med
ombruk av kulturminnene? Et nytt næringskonsept: bygdeturisme og lokal produksjon av
tradisjonsmat (Råkvågsild)?
Gruppe 2
Råkvåg -et levende kulturmiljø: gammelt og nytt- ombygging og fortetting
Byggeskikk: hvordan kan stedets karakter bevares? Hvordan kan det oppnåes felles forståelse
blant eiere, håndverkere og arkitekter i dialog med kommune og vernemyndighet?
”Hamningberg-modellen”: En lokal antikvarisk kyndig ressursperson gir veiledning til eiere,
håndverkere og arkitekter?
16.00-16.10 pause
16.10 – 16.50 Presentasjon av hva gruppene har kommet fram til (10 minutter per gruppe)
17.00 - Avsluttende foredrag Råkvåg idag (turisme, kulturelle aktiviteter)
17.30 Middag med kulturelt innslag
PROGRAM Dag 2
09.00 Start
09.00-09.40 Arkitektforslag til ombruk av Brygge 2: 3 alternativer (interreg Husnyckeln
Norge Hauke Haupts)
09.30-09.40 Diskusjon av alle løsningsforslag for brygge 2 utarbeidet i perioden fra 1977 til
idag
09.40-10.00 Lokal tradisjonsmat- ny produksjon med røtter i historiske kulturmiljøer
Erfaringer fra arbeidet i Trøndelag (foredragsholder ikke endelig avklart)
10.00 – 11.30 Gruppearbeid oppfølging av tema fra dag 1 med særlig fokus på nye næringer i
det historiske miljøet: lokal produksjon av sild, andre helårsnæringer?
11.30 – 12.00 Kommunens planer for Råkvåg. Plansmie høsten 2011, ny reguleringsplan,
(Rissa kommune, v/Susanne Saue)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 Avreise fra Råkvåg
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