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Vegeier Sør-Trøndelag

fylkeskommune har
bevilget rundt 130 mil-
lioner kroner til denne
pakken med fornying-
stiltak på fylkesveger i
fjor og i år.
Til sammen er det gjort

store og små tiltak på og
langs titalls km med veg.
Når vi fornyer vegen,

koster det mellom 1500
og 2500 kr pr. meter. Å
bygge ny tilsvarende veg
koster mer enn ti ganger
så mye.
Dette gjør vi når vi

fornyer vegen:
- skifter masser i veg-

kroppen
- skifter stikkrenner og

kummer
- graver bort vegetas-

jon i grøftene for å for-
bedre dreneringen fra
vegen
- setter rekkverk
- legger ny asfalt og ny

vegoppmerking
 
- Dette er god bruk av

hver eneste krone. Disse
tiltakene gir synlige
resultater, og det vil gjøre
vegen mer sikker å kjøre
på og kjøreopplevelsen
bedre, sier Andreas Tes-
sem i Statens vegvesen.
De vegene som er valgt

ut er de som har størst
trafikk og er viktige for
næringslivet. Blant annet
fv. 30 mellom Støren og
Singsås, fv. 65 mellom
Svorkmo og Storås, fv. 531
mellom Sundet og Galåa,
fv. 680 mellom Stormyra
og Kyrksæterøra, fv. 700 i
Meldal, fv. 714 mellom
Våvatnet og Snilldal. I
tillegg bevilges det mid-
ler til enkelte andre fyl-
kesveger, eksempelvis fv.
721 mellom Botngård og
Ryvatnet og fv. 861 ved
Jonsvannet.
Det gjøres årlige vedtak

på nye prosjekter i Forny-
ingsprogrammet. Etter
hvert som de større fyl-
kesvegene blir fornyet så
kommer flere av de
mindre fylkesvegene
med i programmet

VEI
Så mye koster
det å reparere
vei sammen-
lignet med 
å bygge ny

BRILLEBUTIKK
CECILIA BRUROK

Det startet i det små for to år
siden. Den gang tok butikkleder
Hege Anita Werøy og optiker
Rolf Jutulstad turen i fra Alliance
Optikk Hemne på Kyrksæterøra
og ut til Frøya et par ganger i må-
neden for å drive sin virksomhet
i Hotell Frøyas lokaler.

Oppfordringen fra de to var
den gang klar: hvis frøyværin-
gene ville fortsette å ha optiker-
tilbudet måtte de ta dem i bruk -
så skulle de satse videre på
Frøya.

- Og det har frøyværingene vir-
kelig gjort. Vi har fått en veldig
god mottakelse på Frøya, smiler
Hege Anita, Rolf og deres nye bu-
tikkansatte Marlene Moen Jo-
hansen denne uka.

Ny butikk på senteret
- Det har vært veldig til pågang,
forteller Hege Anita videre. Be-
hovet for å etablere seg ytterlig-
ere på Sistranda har gradvis økt,
og for to måneder siden åpnet de
brillebutikken Alliance Optikk
Frøya på Stjernesenteret. En god
beliggenhet, legger trioen til. De
holder til i Hårfagres tidligere lo-
kale.

- Vi er de første som har eta-
blert brillebutikk på Frøya noen-
sinne. Det er veldig stas, smiler
Rolf og viser stolt fram synsun-
dersøkelsesrommet deres før
han roper inn neste kunde.

Åpent tre dager i uka
Det har gått godt med butikken
på senteret.

- Så langt har vi kun hatt åpen
butikk på tirsdager, men fra og
med 24. november vil vi ha
åpent hver fredag og lørdag også,
forteller Hege Anita og Marlene.

De tror det er behov for den ut-
videte åpningstiden sin på Sis-
tranda.

- Da kan alle kunder som ønsk-
er det, men som ikke har muligh-
et til å komme innom oss på tirs-
dager besøke oss en av de andre
dagene. De slipper dermed
kanskje å ta seg fri fra jobb og
skole. Og kanskje er det flere hit-
terværinger som har anledning
til å ta turen når vi har butikkå-
pent på lørdag, sier Hege Anita.

- Vi har stort sett vært fullboo-
ket på tirsdager. Ved å utvide åp-
ningstidene vil vi ha større mu-
lighet til å ta i mot drop-in kun-
der. Butikken er et fint tilbud for
de som bare trenger å sjekke bril-
lene sine og gjøre småfiks. Eller
når man plutselig oppdager at
man trenger nye linser, legger
Marlene til.

Det blir også mulig å få time til
optiker på fredag og lørdag. Rolf
vil ta turen utover etter behov.

- Et kjempebra tilbud
Emma og Ingvild Bogø er to av
kundene til Alliance Optikk
Frøya denne dagen.

Emma forteller at hun nettopp
har tatt en synstest, og for aller
første gang skal hun kjøpe seg
linser og briller. Valget har falt på
et par Marc Jacobs innfatninger
som hun viser fram.

- Det er kjempebra at det
finnes et optiker-tilbud i nærhe-
ten, så slipper vi å reise inn til Or-
kanger eller Trondheim. Emma
fikk time rett etter skoletid i dag,
så hun slipper fravær fra skolen
og jeg trenger ikke ta meg fri fra
jobb for å være med henne dit,
sier mor Ingvild. 

Det er dessuten fint å kunne

støtte opp om lokal handels-
stand, slår damene fast.

- Det er veldig moro å se at øy-
væringene tar oss i bruk. At de
som kom innom oss de første da-
gene vi holdt til på hotell Frøya
nå kommer tilbake for brille

nummer to. Det har helt klart
vært et behov for oss. Nå gleder
vi oss til fortsettelsen, sier Hege,
Rolf og Marlene.

980 12 034 
cecilia@hitra-froya.no

Alliance Optikk Frøya

- Det har vært veldig til pågang
Har åpnet brillebutikk
på Sistranda. Nå utvider
de åpningstiden.

Ingvild og Emma Bogø (t.h)
er veldige glade for at op-
tiker Rolf, butikkleder
Hege Anita Wærøy og me-
darbeider Marlene Moen
Johansen har åpent brille-
butikk på Frøya.

Det henger 300 par briller på veggene, i tillegg er hyller og skuff-
er fylt opp så her skulle det være mulig å finne noe for en hver
smak. 

Alliance Optikk Frøya utvider åpningstidene sine fra en til tre
dager i uka. Marlene sier det gjør dem i stand til å ta i mot flere
drop-in kunder. Optiker Rolf vil ta turen ut til Frøya på fredager
og lørdager etter behov.


