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Bakgrunn

Velferdsbygget desember 2021

Hysnes Velferdsbygg, «Velferden», ligger i te stedet Hasselvika i Indre Fosen kommune
i Trøndelag. Kommunen har ca 10.000 innbyggere fordelt på te stedene Rissa, Leksvik, Vanvikan, Stadsbygd, Husbysjøen/Råkvåg og Hasselvika/Fevåg. Velferdsbygget på ca 800 m2 ble oppført i 1943 av den
tyske krigsmakten. De e som en del av det militære anlegget ved Hysnes fort som e er stor ngsvedtak i
1887 ble anlagt for å besky e ytre del av Trondheims orden og innseilingen l Trondheim. I mer enn 60
år tjente velferdsbygget som en vik g sosial møteplass for nærmiljøet. I 2003 avviklet Forsvaret all virksomhet på Hysnes fort. Da hadde anslagsvis 50.000 soldater og befal tjenestegjort ved Hysnes. Velferdsbygget ble da stengt og nærmiljøet mistet sin vik gste sosiale møteplass.
I desember 2021 ble bygget ervervet av lokale ildsjeler som etablerte et allmenny g, ikke-kommersielt
eierselskap, Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS. Formålet er å restaurere og bevare bygget, samt igjen fylle
bygget med kultur og ak vitet l allmenn glede. Vedtektene slår fast at det ikke llates økonomisk utdeling av utby e l eierne. Alle inntekter skal beny es l å realisere virksomhetens allmenny ge formål og
komme frivilligheten l gode. Dersom virksomheten oppløses skal alle verdier lfalle lsvarende frivillig
virksomhet i nærområdet. Virksomheten er godkjent og registert i Frivilligregisteret. Regnskap og
revisjon ivaretas gjennom en avtale med SMN Regnskapshuset.
Navnet Velferden gjenspeiler mer enn 120 års unik militærhistorie på Hysnes fort, samt velferdsbyggets
historiske funksjon og vik ge betydning siden 1943. Sam dig er begrepet velferd dløst og
framoverskuende. En definisjon på velferd er at mennesker har det godt og ne opp de e er kjernen i
vårt allmenny ge samfunnsoppdrag og formål. Elghodet i logoen illustrerer det kjente elghodet som
siden 1950-tallet har hengt i entreen på bygget, som har ønsket store og små velkommen og som selvsagt
fortsa skal ha en hedersplass i frem den :)
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Vår visjon

«Vår visjon er å etablere en møteplass for innbyggerne i
nærmiljøet og de øvrige bygdene i kommunen, for pasienter på
Unicare helsefort, for frivillige foreninger/lag og for besøkende.
Et folkets hus av og for frivilligheten. Vi ønsker å skape et åpent
og inkluderende møtested for alle; barn/unge, voksne og
seniorer.
fellesskap,

En

lavterskel

aktivitet,

møteplass

trygghet,

som

trivsel

bidrar
og

som

til

sosialt

reduserer

utenforskap og isolasjon. En møteplass som virker helse‐
fremmende, bidrar til økt bolyst, god integrering av innflyttere
og innvandrere og som kan bidra til å økt tilflytting til vår
kommune. Et sted som alltid er åpent; for alle, på dagtid, på
kveldskveld og i helgene».
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Ytterst i
fjorden

Hasselvika

Ferge
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Historien
fra 1897

Hysnes 1930‐tallet. Foto: hindreiten@gmaill.com

Øvre leir anslagsvis 1944. Velferdsbygget nærmest.

Torpedoba eriet på Hysnes‐tåa, 1940. Foto: Bondesarchiv

Tysk general inspiserer troppene på Hysnes i 1940. Foto: Bondesarchiv

15cm Armstrong kanon ved Hysnes 1943 Foto: Bondesarchiv
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Vern og
bevaring

Landsverneplan for Forsvaret sier at «Hysnes fort utgjør historisk se en vik g del av forsvarssystemet
rundt Trondheims orden og Agdenes befestninger. For fikasjonsanleggene med moniermagasinene,
veiene rundt fortet og de øvrige sporene e er bygninger og anlegg på Hysnes fort danner sammen med
terrenget en helhet som i en nasjonal militærhistorisk og an kvarisk sammenheng utgjør et meget
bevaringsverdig militærhistorisk landskap. Moniér-magasinene er dessuten bevaringsverdige i en europeisk sammenheng idet svært få er lbake utenfor Norges grenser. Den øvrige bygningsmassen i fortsområdet har en viss verneverdi og forsvarshistorisk interesse, men ikke lstrekkelig l at bygningsmassen
er innta i Landsverneplanen. Bevaringen omfa er fortsområdet med alle spor e er militær virksomhet
og de to moniermagasinene. Hysnes fort må ses i sammenheng med en lsvarende bevaring av de andre
delene av Agdenes befestninger, deriblant Hambåra og Bre ngen. E ersom en del av bygningene har en
viss verneverdi og den militære og den sivile bebyggelsen i Hasselvika utgjør et integrert bygningsmiljø,
har Riksan kvaren bedt om at man likevel ser posi vt på bevaring/istandse else av eldre bygninger i
leirområdet dersom det er lokal/regional interesse for det». Mer informasjon: h ps://
www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/landsverneplan-for-forsvaret/trondelag/hysnes/
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Øvre Hysnes
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1. Velferden
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2. Treningssenter og gymsal

3. Unicare helsefort

4. Undervisningsbygg / kinosal

5. Hysnes Militære Museum

6. Bre ngen fort

7. Motocrossbane ( 2 km )

11. Sjursvika småbåthavn

10. Sentrum/hur gbåt/dagligvare
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9. Junkersbukta / Hasselvika småbåthavn

8. Kommandanten og Gjestegiveriet
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Utvendig fasade
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Avfall

Planskisse

Kjøkken/Cafe
revet innvendig, ca 170 m2

Entrè

Stue

Lager
(frisør)

Gard.

Festsal

Rekv.
lager

ca 210 m2

Entrè

Bøtte

Lager
VV

Scene

Studio

Musikk /
øving

Kjøkken

Kontor

Lager
/ kopi

Kontor

Stort
kontor

40 pers

Møterom

Lager
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Innvendig
~ 800 m2

Ny 200 tommers motorisert storskjerm og lydanlegg installert i 2022.

Festsalen ~ 210 m2. Kapasitet ca 300 publikum
(stående), ca 120 –130 l bords

Foreløpig lånt PA og utstyr

Scenen m/komple bandutstyr (lånt)
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Entre, garderobe, WC, lager

Provisorisk kiosk mens renovering pågår

Biljard og bordtennis

Isolert bandøvingsrom

Møterom og kontorfellesskap

Provisorisk lydstudio mens renovering pågår.
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Vinterferiecamp februar 2022

Ny midler dig kjøkken ferdigs lt februar 2022 2022

Seniordans regelmessig
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Aktivitetstilbud
Etablerte ak viteter

Status

Målgruppe Beskrivelse

Biljard

Etablert

Alle

2 komple e biljardbord.

Bordtennis

Etablert

Alle

2 komple e bordtennisbord.

Bandøvingsrom

Etablert

Alle

3 band øver; ungdomsband, husband og seniorband.

Fredagsvaﬀel

Etablert

Alle

Hver fredag kl 10-13. åpent hus, gra s kaﬀe/vafler

Bre spill

Etablert

Alle

20-talls ulike bre spill.

Utendørs sandvolleyball

Etablert

Alle

Ligger re ved Velferden, populært for mange.

Utendørs sko hyllbane

Etablert

Alle

Etablert for mange år siden, renoveres og ak veres i 2022.

Lydstudio

Etablert

Alle

Enkle innspillinger og produksjoner for barn/unge spesielt.

Møterom og kontorfellesskap Etablert

Alle

For foreninger/lag og næringsdrivende. Ønskes videreutviklet.

Vinterferiecamp

Etablert

1-7.klasse

Gjennomført 21-23.feb 22, stor suksess. Gjentas årlig.

Quiz-kvelder i storsalen

Etablert

Alle

Fast quiz-a en 1 fredag hver måned frem l sommeren.

Konserter

Etablert

Alle

En rekke ulike konsertarrangement vil finne sted i 2022

Midler dig kjøkken

Etablert

Alle

Ferdigs lt i februar 22, beny es l arrangement o.l

Ungdomsklubb

Etablert

13-18 år

Faste klubbkvelder 1-2 ganger pr uke.

Seniordans

Etablert

Seniorer

Fast linedans/ringsdans ukentlig.

Skiløypekjøring

Etablert

Alle

Preparering av skiløyper i bygda og for Unicare helsefort.

Ulike kaﬀetreﬀ og dugnad

Etablert

Alle

Spesielt enslige, seniorer

Karneval

Etablert

Alle

Mars 22. Familiekarneval for alle generasjoner

Hasselvikadagen

Etablert

Alle

Konsert på Velferden dagen før dagen

Kulturminnedag

12.mars

Alle

Temadag 12.mars med kommunen, fylkeskommunen

Planlagt etablert

Status

Målgruppe Merknader

LAN-party

Planlegges 2022 Ungdom

I samarbeid med Hysnes Ungdomsklubb

Frisbeegolf bane

Planlegges 2022 Alle

Populær ak vitet som ønskes igangsa .

Svevetelt-camp på Hysnes

Planlegges 2022 Alle

5-7 svevetelt og lhørende frilu scamp for leirskoler o.l

Ny kjøkken og cafe, 170 m2

Uklart når

Alle

Klargjort l å starte bygging så snart økonomien llater

Utendørs terrasse, ca 150 m2

Uklart når

Alle

Så snart økonomien llater. Til grilling og sosialt samvær.

Jaktsimulator

Planlegges 2022 Alle

Opplæring og trening for de mange interesserte i kommunen.

Sommerferiecamp

Planlegges 2022 1-9.klasse

Planlegges gjennomført sommeren 2022

Gjenbruksmesse

Planlegges 2022 Alle

Planlegges våren 2022

Utstyrsby ekveld,smørekurs

Planlegges 2022 Alle

Høsten i samarbeid med HIL, alpint, langrenn, aking, skøyter

Julebaks reﬀ

Planlegges 2022 Alle

Nov/des, invitere l fellesskap og julebakst

Julemesse

Planlegges 2022 Alle

Planlegges desember 2022, div salg og hyggelig samvær

Juletrefest

Planlegges 2022 Alle

Reetablere den gamle tradisjonen på Velferden.

Bobil- lbud

Planlegges 2022 Besøkende

Tilre elegge m/parkering, strøm, bad/wc, kjøkken etc

Søndagsbuﬀe-middag

Planlegges 2022 Alle

Re-etablere det gamle populære lbudet
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Havna og
sentrum

Foto: Ken Robin Sivertsvik
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Vakre
omgivelser

Foto: Truls Waagø

Foto: Truls Waagø

Foto: Tommy Hassel

Foto: Grete Øiamo

Foto: Silje Sivertsvik

Foto: Arnulv Bergstrøm

Foto: Arnulv Bergstrøm
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Renovering

Velferdsbygget har en grunnflate på 800 m2 og rommer en kan ne/kjøkken på 170 m2, festsal med kulturscene på ca 210 m2, peisestue, støyisolert bandøvingsrom, kontorer, møterom, frisørrom, garderobe, WC/
dusj, lager m.m. Omfa ende renoverings ltak er nødvendige for å se e bygget lbake i god stand, samlet
anslå

l kr 4—5 millioner:

 Bygget har frem l i dag bli

oppvarmet med oljefyranlegg og en nedgravd 15.000 liters oljetank.

I januar 2022 ble de e ersta et av 4 stk miljøvennlige og store lu /lu varmepumper
finansiert gjennom egenkapital (kr 120.000) og donasjoner av innbyggere i nærmiljøet.
2

 Taket (ca 1.000 m ) er 40 år gammelt, har flere lekkasjer og må ski es så snart som mulig. De e er vår

høyeste prioritet. Vi har nå mo a budsje pris fra lokal byggmester på kr 1.0 mill inkl MVA. Integrerte
solceller (potensiale på 30.000 kwh/år) på tak vil bli vurdert, avhengig av økonomi.
 Utvendig kledning har omfa ende råteskader og må ski es e er hvert. Sam dig må det gjennomføres

utlek ng og e erisolering (10cm utvendig + 5 cm innvendig), samt utski ing av
vinduer som er punkterte og isolerer dårlig. Kostnadene l de e er anslå

l kr 1.5 mill.

2

 Kan ne/kjøkkendelen (170 m ) av bygget er nå revet innvendig pga en stor vannlekkasje for noen år

lbake. Arbeidet er u ørt på dugnad de siste 2 mnd. Vi ønsker å gjenoppbygge ny produksjonskjøkken, samt ny cafe, som vil bli «hjertet» i det frem dige renoverte bygget. Kostnadene med de e
ltaket er foreløpig anslå

l kr 1.5 mill. En lokal arkitekt har lbudt seg gra s å bistå med tegninger og

u orming og planleggingsarbeidet er igangsa . I mellom den har vi ved hjelp av omfa ende dugnadsinnsats og rause donasjoner fra nærmiljøet etablert et komple midler dig kjøkken på det gamle feltprest-kontoret i bygget som muliggjør full dri av bygget allerede nå.
Renoveringsarbeidet vil søkes finansiert i en kombinasjon av egenkapital, lån, lskudd fra ulike oﬀentlige
og private stø eordninger, bidrag fra lokale stø espillere, samt ved hjelp av omfa ende frivillig dugnadsinnsats fra lokalmiljøet. De e vil bli krevende, men vi SKAL lykkes :)
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Bilder av
taket
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Velferden

# 732 210
Hjertelig takk for
din stø e

Ve l f e r d e n e r e n i d e e l l o g i k k e ‐ k o m m e r s i e l l
virksomhet, registert i Frivillighetsregisteret.
Alle bidrag går uavkortet til å oppfylle det ideelle
formålet og aktiviteter til brukerne og de frivillige.
Vi trenger alltid dugnadshjelp til stort og smått,
ta kontakt hvis du ønsker å bidra.
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Bli med oss du også…..

Foto: Tora Elise Ertzås

Kontakt oss
Følg oss på sosiale medier

Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS

(Velferdsbygget)

Post‐/besøksadresse: Sjursvikveien 33, 7112 Hasselvika
E‐post: post@velferdsbygget.no
Web: velferdsbygget.no
Facebook: Velferdsbygget
Org.nr: 828 521 942, registert i Frivillighetsregisteret
Gnr/Bnr: 131/8 i Indre Fosen kommune
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