nytt

INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE

21. NOVEMBER 2014 / UKE 47 / NR. 03

Side 4:

Feirer togbanen
med konsert

SIDE 7: Søndag 30.november
vil Helge (bildet) feire at det
er nøyaktig 85 år siden Nordlandsbanen åpnet i Grong.

Endelig ny giv for
Bjørgan skisenter

Krevende tider
med budsjettet

SIDE 2: Rådmann Svein
Helland og økonomisjef Tone
Røttesmø er travelt opptatt
med neste års kommunebudsjett.

Historien om en
minneverdig rive

SIDE 3: I samarbeid med
Grong Historielag presenteres nå spalten «Historiske
Grong» i Grongnytt for første
gang.

Permanent
dialysetilbud

SIDE 8: Helseforetaket satser ved å opprette fast dialysetilbud ved Grong helse- og
omsorgstun..

Karan på teknisk
har fått selskap

SIDE 11: I Grongnytt-spalten
«Disse jobber i kommunen»
presenterer vi denne gangen
alle ansatte i teknisk etat.

Grongnytt utgis av Grong
kommune, og produseres i
samarbeid med Snåsningen
AS. Snåsningen AS og Grong
kommune tar ikke ansvar
for eventuelle feil i kunngjøringer fra lag og foreninger.

Nytilsatt daglig leder, Geir Høstland, tror Bjørgan nå kan ligge an til en «blomstring»
etter en vanskelig tid. Nå venter han og driftsleder Tor Jørgen Heggum bare på snøen.
– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt er produsert av:
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ferdig. Den beskriver
utvikling frem til i dag og peker
på en del utfordringer. Siste del
består av en handlingsplan som
beskriver hvilke utviklingstiltak
det skal arbeides med fremover
i tillegg til ordinær drift. Planen
er utarbeidet i samarbeid med
mange parter, og kommunen
er avhengig av godt samarbeid
med flere for å få gjennomført tiltakene. Det vil bli laget
partnerskapsavtaler der det
er naturlig. Takk til de som har
bidratt så langt.

Fortsatt gratis for
lag og foreninger
Det vil fortsatt være gratis for
lag og foreninger å få inn notiser
i Grongnytt. Disse kan sendes
direkte til Sissel Thorsen i Grong
kommune på epostadresse sissel.thorsen@grong.kommune.
no. Fristen for levering av kunngjøringer er ni dager før utgivelse
(se egen notis «Informasjon om
Grongnytt i 2014» for informasjon
om utgivelsesdager. For kunngjøringer som er utformet som
annonser - og ikke notiser - bes
det om at hver enkelt sender ferdig materiell som pdf-fil til samme
epostadresse.

Bok i butikk i
Harran mandag
Harran filial er betjent med bibliotekar hver mandag fra kl. 13 – 15.
Vi ordner med lånekort, svarer
på spørsmål og hjelper deg med
bøker i denne tida. Velkommen
til en fast betjent Harran «Bok i
butikk». Resten av uka er biblioteket ubetjent.
Åpningstider er ellers de samme
som butikken.
Magnus

Takk for innsats og
giverglede!

Bøssebærerne i Grong samlet inn til
sammen kr. 92.516,-. Dette er kjempebra! I tillegg kommer pengene
fra næringslivet, lag/foreninger og
Grong kommune. Gjennomsnitt per
innbygger ble på kr. 52,81. Grong
kommune vil rette en stor takk til
alle bøssebærere og rodeledere
som har gjort en god innsats og
alle innbyggerne for at de viser stor
giverglede.
Skjalg Åkerøy, ordfører

Årsbudsjett 2015
og økonomiplan
2015-2018
Formannskapets innstilling vedr.
årsbudsjett 2015 og rullering av
økonomiplan 2015 - 2018, blir
utlagt til alminnelig ettersyn ved
Grong kommunehus i 14 dager
f.o.m.
2. desember 2014. Behandles
i kommunest yre t den 18.12.
Dokumentet blir også utlagt på
kommunens hjemmeside www.
grong.kommune.no.
Ordføreren

Ladestasjoner for Tesla

Nå bygges det 8 ladestasjoner for elbilen Tesla i
Grong sentrum, vis a vis
Hydro.

Kommunen har i en tid hatt dialog med Tesla, og det er Tesla
selv som står for utbygging og
tar alle kostnader.
Tesla ønsker å tilby ladestasjoner i hele Norge, og Grong
er et viktig ladested i Tesla
sine planer for å knytte Norge
sammen på langs. Neste ladestasjon i nordlig retning planlegges i Mosjøen. Kommunen
har o gså hatt kontakt med
andre utbyggere som tilbyr
lading til andre merker, men det
har ikke kommet til noen avklaring rundt dette enda.

LADESTASJONER: Det skal lages åtte ladestasjoner til Tesla i Grong sentrum.

Hektiske og krevende tider
Kommuneadministrasjon er inne i sitt avsluttende arbeid med å få
ferdig forslaget til budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden
2015- 2018.
Som vanlig involveres mange i
budsjettprosessen, og siste del
av oktober og november er en
hektisk til for kommuneadministrasjonen.
I henhold til forslaget til statsbudsjett for 2015 forutsettes
det at kommunen vil motta kr
151.063.000 i skatt og rammetilskudd, noe som er en økning på
kr 2.063.000. Tatt i betraktning
lønns- og prisstigning og utgiftsøkninger som delvis er kompensert ved skjønnsmidler som
ligger inne i rammetilskuddet,
medfører nettoen en reel ned-

gang. Dette har gjort budsjettarbeidet meget krevende.
Rådmannen vil legge fram
sitt forslag til budsjett og økonomiplan senest 24. november.
Formannskapet vi så behandle
forslaget den 2. desember. Etter
det legges formannskapets innstilling ut til offentlig ettersyn
og sendes ut til høringsinstansene. Formannskapet vil i nytt
møte 16. desember gjennomgå
innkomne uttalelser og eventuelt gjøre endringer i sin innstilling fra2. desember. Kommunestyret vil sluttbehandle
budsjettet og økonomiplanen
18. desember 2014.

TRAVELT: Rådmann Svein Helland
og økonomisjef Tone Røttesmo er
travelt opptatt med neste års kommunebudsjett.

Nytt fortau og boligfelt
Tirsdag 25. november
inviteres til markering
og innvielse av både
boligfeltet og fortauet.
Det siste året har det pågått
arbeider med ett stort boligfelt i Mediåmarka. Til sammen
er det opparbeidet ett 30 talls
tomter, både private og kommunale. Siden tidlig i sommer
har det også vært gjennomført
ett omfattende arbeider med
fortau fra Grong hotell og opp
mot det nye boligfeltet. Vi har
nettopp hatt ferdigbefaring av
både boligfeltet og fortauet og
kommunen har overtatt begge
anleggene. Lysene langs fortauet ble tilkoblet 4. november.
Entreprenørene har utført ett
utmerket arbeide og alt har gått
etter planen både framdrifts-

messig og økonomisk. Beboere
og brukere av vegen har vist
stor forståelse for arbeidet som
har foregått og
det har omtrent ikke vært
meddelt misnøye hverken til
entreprenører eller til kommunen. Fra kommunen ønsker vi
å markere dette store løftet med
hensyn til å skaffe nye, byggeklare sentrumstomter og ikke
minst det topp trafikksikkerhetstiltaket som fortau og lys
langs vegen er.
Tirsdag 25. november inviteres til markering og innvielse
av både boligfeltet og fortauet.
Det blir åpningstale og snorklipping ved ordføreren. Elever ved
en av klassene ved GBU vil ha
ett innslag. Det vil også bli lystenning og videre servering av
«fortauskake», kaffe og saft!

Informasjon om Grongnytt 2014
n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon,

annonsesalg, trykking og distribusjon av Grongnytt, men det
er Grong kommune v/ rådmann Svein Helland som har det
redaksjonelle ansvaret for avisen. Snåsningen AS har altså
ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
n I 2014 faller utgivelsen av Grongnytt på følgende fredager:
5.sept, 24.okt, 21.nov, 12.des.
n Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger å få inn notiser
i Grongnytt. Disse kan sendes direkte til Sissel Thorsen i
Grong kommune på epostadressen sissel.thorsen@grong.
kommune.no. Fristen for levering av kunngjøringer er ni
dager før utgivelse, altså onsdag uken før utgivelse i 2014.
Kunngjøringer til neste utgave av Grongnytt må leveres innen
onsdag 3. desember kl.08.00.
n Grongnytt trykkes på nr1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribu
eres til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon.
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
OBS: Snåsningen AS og Grong kommune tar ikke ansvar for
eventuelle feil i kunngjøringer fra lag og foreninger.

3

FREDAG 21. NOVEMBER 2014

KOMMUNAL INFORMASJON
Historiske Grong

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
«gammeltida» med leserne av Grongnytt.

Historiske godbiter fra historielagets arkiv:

Hesjeriva fra
Nygården på Fossland

FIKK PRIS: Fra utdelinga av næringsprisen 2014. Fra venstre leder i Grong Næringsforening Linda Linmo, ordfører Skjalg Åkerøy, Arne Østborg, Karin Heia Østborg, Tilde og Kristoffer Fagerstrand Heia.

Populær næringspris til Jørem
Jørem Gård ble under
IN-messa tildelt
næringsprisen for 2014.
Overrekkelsen kom helt overraskende på aktørene på Jørem
som både stolt og glad mottok
prisen av ordfører Skjalg Åkerøy og leder i Grong Næringsforening Linda Linmo.
Næringsprisen ble i år utdelt
for 9. gang og formålet med en
slik pris er å stimulere til nyska-

Nygården ble fradelt
«Hansagården» på
Fossland tidlig på 1900
tallet da bestefar Thomas ble gift med datter
Ane fra den gården.
Thomas var skogbestyrer i
Van Severen som også sønnen
Petter etter hvert ble og senere
bror John. Småbruket “holdt
liv” i familien i tillegg til inntekter fra jobben som skogbestyrer.
Av dyr var det på bruket ett 30
talls vinterfora sau, 1-2 hester,
ett par kyr, gris og høns.
Det måtte til vinterfor som
høy og da var hesjerivene viktig arbeidsredskap.
Je g kjente både bestefar
og far som ordensmennesker
og det var ikke tilfeldigheter
rundt redskaper og utstyr.
Jeg husker høyonnene fra
midt på 50-talle og utover.
Arbeidet skulle gå unna og
det var årvist med en del av
skogakaran fra Sanddøladalen, nevner Ottar Bordvik,
Ricard Nynes, Ola Slettvold
(fra Sparbu). I tillegg var det
en del raksterkjærringa/ kjøkkenhjelp som Helga Leksås,
Rangnhild Forsbakk og tidvis

Gerd Gartland Bye. En mann
hadde hovedansvar for river
og for rivtinning og det var
naboen vår fra Staursneset,
Hans Urstad (Staursneset). Vil
tro han var født mellom 1870 og
80. Han hadde mye tilhold i vedbua og ikke minst ansvar for å
tinne river som vi gutungan
hadde ødelagt. Greit for oss å
lure oss litt unna og å få en prat
med Hans når relativt fort gikk
lei av raking og hesjing.
Denne riva har etter min
vurdering ikke vært i bruk,
men har vært av ett reservelager. Far Petter tok vare på
mye gammelt gårdsutstyr bl.a.
hadde vi hengende i uthuset 4
komplette river lik denne.
Riva skal vær utført etter
god gammel oppskrift og “rivhode” og rivtinnene er satt inn
i med tjære. Tinnene består av
bjørkkvist. Vet det ble brukt
både eine og hegg, men disse
består av bjørkkvist.
Hvem som gjorde rivene er jeg
ikke helt sikker på, men mener
å huske at Hans foruten tinning også gjorde annet arbeide
i skytta og da vil jeg tro han
også laget rivskaft og resten.

Mai 2013 – Thor Aage Nesser

ping og utvikling av næringslivet i kommunen. Prisen består
av et diplom og en pengegave på
10.000 kr.
Jørum Gård er en eksempelb
drift som kan gi inspirasjon til
mange. De har siden oppstart
vist at det er mulig å utvikle flere arbeidsplasser basert på Inn
på tunet tankegangen, samtidig
som de er veldig viktige for mange barn og unge. Med sine unike
personlige egenskaper og store
arbeidslyst har de bygd opp ett

moderne ridesenter og en vellykket Inn på Tunet satsing. De
har også kunder fra hele MidtNorge og Nordland, og bidrar
til å gjøre Grong kjent utenfor
fylkets grenser. De har videre
bidratt til utvikling av flere Inn
på tunet bedrifter i Grong, da
Karin i flere år var leder av Inn
på tunet nettverket. Der arbeidet hun med veiledning og motivasjon av andre Inn på tunetgårder, og sto i spissen for felles
utviklingstiltak i nettverket.

PÅ STAND: Rådmann Svein Helland ( fra v) , personalsjef Tore Kirkedam og varaordfører Vigdis Linmo var bl.a
dem som "bemannet" kommunestanden under IN-messa .

Positive tilbakemeldinger på
skole- og kulturprosjektet
Kommunen hadde egen
stand på IN-messa.
Det er stort engasjement blant
grongningene når det gjelder
planene for utbygging av skoleog kulturlokaler i kommunen.
Dette kom også til uttrykk
blant de som besøkte kommunens stand under IN-messa.
Nærmest alle ga positive tilbakemeldinger på det som ble
presentert og det kom også
fram at langt fra alle var oppdatert på utbyggingsalternativene. Kommunestyret vedtok
i sitt siste møte en redusert
utbygging som omfatter full
skoleutbygging samt en ny
konsertsal hvor også kinoen
får plass. I tillegg blir det skolelokaler for forming, sløyd,
skolekjøkken, møterom og to

nye klasserom, Dagens kafeterialokale omgjøres til nytt
hovedkjøkken og toalettanlegg
og ny kantine blir integrert i
inngangspartiet. I sokkeletasjen blir det også et kombinert
ser monirom og klasserom.
Kommunestyret bevilget også
4 mill. kroner til oppgradering av gymsal og garderober.
Denne oppgraderinga omfatter
bl.a nytt golv og noe overflatebehandling i gymsal. Utskifting av vannrør etc. i garderobeanlegg og utskifting av
råteskader og oppgradering av
vinduer/fasade i bassengbygg.
Endelig vedtak i prosjektet gjøres i forbindelse med økonomiplanbehandling i kommunestyret i desember. Framdriftsplan
er byggestart neste høst og ferdigstillelse i mars 2017.

Grong kommune hadde også
fokus på framtidig kommunestruktur på sin stand under
In-messa.
Så langt virker ikke engasjementet spesielt stort men så er
man også bare i startfasen på
prosessen. Likevel er det stort
tempo i framdriftsplanen og
kommunestyret har signalisert
at man ser for seg et vedtak
allerede i desember neste høst
med en evt. sammenslåing fra
1.1.2018.
Kommunestyret støttet også
en framlagt proesseplan for
IN-region der en tar sikte på å
utrede tre alternativer .
De omfatter et bare for INkommunene, et for IN-kommunene samt Overhalla og et som
berører de 10 kommunene samlet i Indre og Midtre Namdal.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Ny giv for Bjørgan skisenter
BJØRGAN: Etter ei
vanskelig tid har
man lyktes å få på
plass ei solid plattform for videreutvikling og drift av
Bjørgan skisenter .

Nytilsatt daglig leder Geir Terje
Høstland mener at grunnlaget nå
er lagt for ei blomstring på Bjørgan og at man nå står godt rustet
for videre drift. - Alle parter tenker også langsiktig og det tror
jeg er viktig for å nå målet en har
satt seg .
- Akkurat nå er vi i gang med
å forberede en ny sesong og så
snart det blir en lengre kuldeperiode er snøkanonene i full gang.
Kommende sesongen blir stort
sett videreført som tidligere,
men vi vil etter hvert fokusere
mer og mer på familiesegmentet. Åpningstider og dager blir
stort sett som før men vi vil gå
bort fra gratis heiskort på torsdag kveld. Dette vil vi delvis
kompensere med halv pris på
kveldskortene på torsdagene,
sier Høstland.
Det at selskapet nå har ei solid
plattform for drift og videreutvikling skyldes først og fremst
at Grong kommune som tidligere
hovedeier, har gått inn med betydelige midler for å få selskapet på
rett kurs. I tillegg har man lyktes
med å få plass private investorer
samt at også hyttefolket på Bjørgan har gått tungt inn i selskapet
gjennom et nyopprettet selskap.
Høstland mener at det er et
stort potensiale på Bjørgan for
å videreutvikle anlegget framover. –Klarer vi å samle alle gode
krefter har jeg tru på at dette
blir meget bra. Målsettinga nå
er at både framtidig tomtesalg
og utleie av caravanplasser skal
gå gjennom Bjørgan skisenter
slik at man får en stor aktør i
området. Vi må også prøve å få
næringslivet både i kommunen
og regionen til å se på Bjørgan
som en attraktiv markedsplass.
«Varme senger» er og blir en
utfordring framover og her må
det tenkes nytt samtidig som
vi må få med de eksisterende

VENTER PÅ KULDEN: Driftsleder Tor Jørgen Heggum og daglig leder Geir Terje Høstland venter nå på en kuldeperiode slik at snøkanonene kan settes i drift.
tilbudene i Grong. I løpet av en
sesong er det ca. 30.000 personer
som benytter seg av anlegget.
Dette tallet tror vi det er mulig
å øke betydelig. Vi planlegger nå
en offensiv mot ungdomsklubbene i regionen for på den måten
å få også denne aldersgruppen
mer interessert i området. Terrengparken er et av de områdene
som denne målgruppen er svært
interessert i og her har vi tanker
og ideer om videreutvikling, kanskje allerede i vinter, sier Høstland. Med det nye langrenn og
skiskytteranlegget nede ved E6
vil Bjørgan samlet framstå som
et fantastisk ski- og aktivitetsområde i åra framover.

FAKTA
Bjørgan skisenter AS
Aksjekapital: 2.660.000.
Aksjonærer:
n Gasth AS (1,3 mill)
n Grong kommune (360.000)
n Grong sparebank (500.000)
n Vinterinvest AS (500.000)
Styret: Lasse Tyldum (styreleder),
Kjell Håvard Glømmen, Arnt Ove
Amdal, Stig Høyvik, Ståle Gausen,
Erik Seem.
Daglig leder: Geir Terje Høstland
Driftsleder: Tor Jørgen Heggum.

STYRET: Her styrerepresentanter fra de ulike interessegruppene. Fra
venstre er Erik Seem (Grong kommune), Kjell Håvard Glømmen (Gasth AS),
styreleder Lasse Tyldum (Gasth AS), og Stig Arve Høyvik fra Vinterinvest AS .

- Nå kan snøen bare komme

Etter en sommer og høst
med imponerende antall
dugnadstimer er det
klart for å ta i bruk det
nye langrenns- og skiskytteranlegget på Bjørgan. – Nå kan bare snøen
komme, sier en stolt
leder i arbeidsgruppa
Erlend Malmo.

– Så langt er det lagt ned flere
tusen dugnadstimer og vi er

både glad og overrasket over den
store interessen som er vist for
å få anlegget ferdig til vinteren.
Første byggetrinn er nå nærmest i mål og den siste tida har
arbeidet med ferdigstillelse av
skiskytterriggen og montering
av 140 lysmaster vært hovedoppgaven. Nå gjenstår bare noen få
master før vi kan koble på lyset
og da først vil man få inntrykk
av hvilke dimensjoner dette
anlegget har, sier Malmo.
Alle løypetraseene blir lyssatt og
lengdene varierer fra 700 m til 5

km. Totalt er første byggetrinn
kostnadsberegnet til 17-18 mill.
I sommer og høst har det pågått
et omfattende rydde- og planeringsarbeid. På dugnad er det
ryddet store områder og tatt ned
mye virke som hovedsakelig er
kappet og kløvd opp til ved. Det
som nå gjenstår er rydding av en
nedkjøringstrase fra alpinanlegget og ned til skistadion. Neste
byggetrinn neste år omfatter
kunstsnøanlegg , servicebygg/
tidtakerbu og skibru.

MASTMONTERING: Kåre Johansen og Svein Terje Fiskum er to av mange
som har lagt ned en stor dugnadsinnsats på Bjørgan. Her klargjøres noen
av de siste lysmastene for montering.
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I forbindelse med lanseringen av
jubileums CD’n «85 år på skinner»,
arrangeres det konsert i Grong Samfunnshus.

Søndag 30. november kl. 19.00
Medvirkende:
ROLF MOKKELBOST | NAMSOS MUSIKKORPS | | FISKUM’S KVARTETT
FORMOS | GRANE SANGKOR | KOR I NAMSSKOGAN | SIGMUND SÆTHER
BARBRO FORMO | KARL M. APPELKVIST | HELGE FORMO
MYRVANG & HOLLUP | NAMSOS SANGFORENING

Inngang: Voksne kr. 250,- Barn kr. 100,Arrangementet er et samarbeid mellom:

Grong
kommune

Helge Formo
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LAG OG FORENINGER

Kommunereformen
UTTALELSE

TO FILMER: Kinosjef Magnus Vestvik har to filmer til å by på i i november.

Her er kinoprogrammet for november
GRONG: Kinosjef Magnus
Vestvik har to filmer til å
by på i november.
The Hunger Games-serien fortsetter sin verdensomspennende triumfferd med The Hunger
Games: Mockingjay Part 1.
I Grong går filmen 23.november kl. 20.00.
Kl.18 samme dag går Karsten
og Petras vidunderlige jul, Tillatt for alle.

KOMMER: Liam Hemsworth og
Jennifer Lawrence spiller i Hunger
Games: Mockingjay part 1.

BARNEFILM: Nora Amundsen
spiller i barnefilmen som kommer til Grong 23.november.

Julekveld på Frivilligsentralen
etter kirketid 24.12. fra kl. 17.30 og utover.
Meny: Ribbe, pølser og kjøttkaker
Moltekrem
Kaffe og kaker
Gang rundt juletreet
Bindende påmelding innen 17. desember
tlf. 74 33 10 77 eller 477 56 191.
Vertskap: Anny, Bente og Bjarne

Velkommen!

Kommunereformen kan bli det
mest omfattende reformforslaget i lokalforvaltningen siden
formannskapslovene ble vedtatt. Derfor mener Fagforbundet Grong at det er svært betenkelig at grunnlaget for denne
reformen er en utredning fra
et lite og smalt sammensatt
utvalg som har arbeidet i litt
over to måneder. Viktige fagmiljø som har arbeidet med og
forsket på kommunal forvaltning i lang tid er ikke inkludert
i utredningsarbeidet.
Fagforbundet mener kommune sammenslåinger ikke
skal skje mot befolkningenes
ønsker. Demokratiske prosesser basert på fakta er viktig.
Det jobbes i dag med mange
gode samarbeids løsninger
over kommunegrensene,
Blant annet gjennom vertskommune prinsippet.
Fagforbundet mener det er
riktig og viktig at eventuelle
sammenslåinger av kommuner må være godt forankret i
befolkningen. Dette må avgjøres ved folkeavstemninger og
ikke ved spørreundersøkelser
slik regjeringen åpner for, fordi det kan innebære uklarhet

og usikkerhet om hva innbyggerne egentlig mener. Fornuftige og frivillige tilpasninger
av strukturer i offentlig forvaltning kan støttes.
Fagforbundet mener at Norske kommuner i dag er velfungerende og effektive
Kommunestrukturen må
baseres på en modell med tre
nivåer i offentlig forvaltning.
Samfunnsoppdrag, ytelser og
tjenester som er finansiert av
fellesskapet og som har politiske formål, skal organiseres,
styres og utføres i egenregi i
forvaltningen enten i kommunen, fylket eller i staten. Ytelser og tjenester må være nært
der folk bor.
Fagforbundet mener at de
gode erfaringer vi har med trepartssamarbeid og omstilling
initiert av arbeiderne må legges til grunn dersom regjeringens planer om kommunesammenslåing blir en realitet.

Styret fagforbundet Grong
V/ Leder Cathrine Hansen

Julesjau på Bergsmo'n
Julesjau på Bergsmoen 5. og
6. desember 2014.
nÅpning fredag kl. 18.00 med
Jule g rantenning kl. 19.00.
Boder og cafe stenger kl. 20.00.
Lørdag åpner boder og café kl
1100.Diverse aktiviteter utover
dagen.

n Grautsalg fra kl 1200.
nAvslutning kl 1600
Te at e rl a g e t v i s e r s t y k ke t
”Robin Hood” på Nordtun, lørdag kl. 1900
Myttji fint å kjøp, myttji gått å
eta!

Arr. Bergsmo utviklingslag

Julebord for pensjonistforeningen
i Grong og Harran
Grong og Harran Pensjonistforening har julebord på Grong
Gård fredag den 5.des.-14. kl.
18,00. Buffe med julemat, dessert og kaffe. Kr. 300,00 pr pers.

Leif og Helge spiller til dans.
Påmelding til Petra tlf. 93037549
eller Anny tlf.47756191 innen
28/11. Vi ska kos oss.
Velkommen.

Julemesse og
kaffesalg

Årsmøte i Grong
badmintonklubb

Hobbydamene er på Røde Kors
huset med julemesse og kaffesalg
den 29.11 fra kl 1000 - 1500.

Årsmøte i Grong Badmintonklubb
holdes søndag 07.12.2014 kl. 19.00
i speilrommet i hallen. Vanlige
årsmøtesaker. Saker til årsmøtet
levers styret innen 26.11.
Styret.

Julemøte for Grong
Saniteten takker
sanitetsforening
for basarstøtte

Grong Sanitetsforening har julemøte på Spardama
tirsdag 9.desember kl. 19. Vanlige
møtesaker. Solveig Nyland forteller om hvordan det var å være barn
i Grong under krigen. Servering.
Utlodning.

Grong Sanitetsforening vil takke
alle som støttet basaren, både de
som gav oss gevinster/penger til
gevinster og de som kom på basaren og kjøpte lodd. En spesiell takk
til alle som hjalp til på dugnad slik
at dette ble et vellykket arrangement. Takk!
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Jubileumskonsert med
hyllest til Nordlandsbanen
GRONG: Søndag 30
november er det på
dagen 85 år siden
Nordlandsbanen ble
åpnet i Grong. I den
anledning innbys det
til en større jubileumskonsert i Grong
Samfunnshus under
tittelen «85 år på
skinner.»
Samtidig lanseres det også en
jubileums cd med samme tittel.
Det er jernbane-entusiast Helge
Formo som står bak både cd’n og
konserten .
Konserten er også et samarbeidsopplegg med Grong kommune og er et av flere grunnlovsjubileumsarrangement som
har foregått det siste året. Det er
et imponerende konsertprogram
som blir presentert. Helge Formo har planlagt og jobbet med
dette opplegget i flere år og største utfordringa har vært å finne
komponister til musikk som har
tilknytning til Nordlandsbanen.
– Musikk har vært viktig for
de mange som har vært med å
både bygge og drifte banen opp
gjennom årene, sier Formo.
– Jeg har funnet musikk fra 10
komponister og det eldste verket er fra 1936 og det nyeste fra

KONSERT: Helge Formo håper at mange finner veien til jubileumskonserten på Grong Samfunnshus 30. nov.
2014. To bestillingsverk er også
på plass. Det ene er en jubileumsprolog skrevet av Rolf Mokkelbost og det andre et musikkverk « på nytt spor» skrevet

av Tor Hallvard Nilsen og som
blir framført av Namsos musikkorps.
Når det gjelder framføringa
av musikken har jeg blitt svært

skogan, Sigmund Sæther, Namsos sangforening, Myrvang&
Hollup og Karl M. Appelqvist. I
tillegg blir det også gjensyn med
Formo’s.

Arbeidsmiljøloven

Historielagets
kalender for
2015 er klar

UTTALELSE

Kalenderen har gamle
bilder fra Grong og Harran.
Medlemmer som har medlemskap med kalender får den tilsendt sammen med Meldingsbladets julenummer i slutten av
november. Kalenderen anbefales
også som julegave! Den koster
kr.100,-- og kan kjøpes hos: Abra
Papir, Spar Grong, Coop Harran,
Coop på Bergsmo, Knut Ivar Foto
på Gartland, biblioteket og på
vår stand på Julsjau’n på Bergsmo 5.- og 6.desember.
Vil du bli medlem av historielaget? Medlemskontingent
kr.150,--pr.år, medlemskap med
kalender kr.220,--pr.år. I tillegg

godt mottatt av de aktørene jeg
har vært i kontakt med. Under
konserten deltar både Fiskums’s
kvartett,
Grane sangkort, Kor i Nams-

får du tilsendt Meldingsbladet
med mange historiske godbiter 3
ganger i året.
Ønsker du å bli medlem så ta
kontakt med Erling Gartland

eller Olav Bergsmoen. Vi har
egen gruppe på facebook og
hjemmeside, gronghistorielag.
no

Grong Historielag

Fagforbundet har et ektefølt
engasjement for de fattigste
i samfunnet vårt, de som har
dårlig økonomi og som av en
eller annen grunn står utenfor.
Derfor mener Fagforbundet
Grong at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven setter familielivet på spill. Mer
overtids– og søndagsarbeid,
flere midlertidige ansettelser
og større frihet for arbeidsgiverne til å innføre andre turnuser enn det som er vanlig i dag.
Dette kan bli konsekvensene
dersom arbeidsminister Robert
Erikssons (Frp) forslag til ny
arbeidsmiljølov går gjennom
Fagforbundet mener at
regjeringens forslag svekker
fagforeningenes viktige rolle
og ansvar. Det er et angrep
på trepartssamarbeidet og
"den norske modellen" Denne
såkalte oppmyking av arbeidsmiljøloven (AML)som etter

Fagforbundet sitt synspunkt
er en reversering av loven kan
føre til mer sykdom, mer stress,
flere ulykker og vanskeliggjør
innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. I tillegg kan barnefamilier bli skadelidende når
mor eller far må jobbe til langt
på natt og/eller i helgene.
Fagforbundet mener at
arbeidsminister Eriksson tar
feil når han i et radiointervju
hevder at de foreslåtte endringene i AML vil gjøre at barnefamilier får en enklere hverdag.
Han begrunner dette med at en
far som jobber borte fra heimen
vil få bedre mulighet til å jobbe
lengre dager, og at han dermed
jobber inn tid og kan reise
heim en dag tidligere. Dette er
en mulighet og en fleksibilitet
som eksisterer i dagens lov, og
som praktiseres.

Styret fagforbundet Grong
v/ leder Cathrine Hansen
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Helseforetaket satser med nytt permanent dialysetilbud:

Nytt dialysetilbud i Grong

GRONG: Helse
Nord-Trøndelag
vil satse på et fast
disalysetilbud ved
Grong helse- og
omsorgstun.
Samlet vil helseforetaket investere rundt 3 mill. kroner på dette tilbudet som omfatter etablering av 6 dialysestoler. Tilbudet
vil være åpent minst 3 dager i
uka.
– Et slikt tilbud vil medføre at
Grong som helsekommune får
økt sin attraktivitet, sier kommunalsjef Håkon Kolstrøm.
– For de ansatte som får opplæring og jobb ved denne tjenesten vil det medføre en faglig
utvikling som vil gi muligheter
både til å beholde ansatte og
rekruttere nye.
For mange av bruker ne vil
det også bli et kjærkomment tilbud ved at det blir langt kortere
reisetid til behandlingsstedet.
Vi er svært glad for at helseforetaket satser i Grong og dette
er et viktig skritt i retning av
at Grong kommune bør ha en
regional funksjon for å oppfylle
deler av samhandlingsreformens formål, sier Kolstrøm.
Det har allerede vært ei prøvedrift igangsatt siden 1. mai i
år ved sykeheimen i Grong og

DIALYSESYKEPLEIERE: Marius Brøndbo er dialysesykepleier og koordinator på avdelingen Astrid Totsås er dialysesykepleier.
dette har fungert meget godt
ifølge Kolstrøm. Nå går det
mot et permanent opplegg og

Grong kommune
Rådmannens forslag til betalingsatser, gebyrer og avgifter samt
endringer i regulativer for kommunale tjenester i 2015 legges ut til
offentlig ettersyn i perioden 24.11.2014–15.12.2014.
I henhold til forvaltningslovens § 37 kunngjøres at det blir foreslått endring
i følgende avgifter og betalingssatser i Grong kommune med virkning fra 1.
januar 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolefritidsordning
Musikk- og kulturskole
Middagsservering/matombringing for hjemmeboende
Hjemmetjenester
Drift/vedlikehold av trygghetsvarsler
Vann og avløpsgebyrer
Renovasjonsgebyr
Feiegebyr
Byggesaksgebyr
Oppmålingsgebyr
Plangebyr
Husleiesatser

Nærmere opplysninger om forslagene kan fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 74 31 21 00. Foreslåtte kommunale satser blir også kunngjort på
Grong kommunes hjemmeside http://www.grong.kommune.no
Satsene skal behandles av kommunestyret i møte 18. desember 2014.
Ev. merknad kan sendes til Grong kommune, rådmannen,
innen 15. desember 2014.
Rådmannen

kommunestyret har vedtatt at
det skal foretas ei ombygging
av arealer i sokkeletasjen på

helse- og omsorgstunet innenfor et kostnadsramme på 3 mill.
kroner. Totalt vil helseforeta-

ket leie ca. 90 kvadratmeter.
Ombygginga vil være ferdigstilt tidlig neste år.

Lyst til å starte egen bedrift?
Allerede nå i november
starter det nye etablererkurs for de som vurderer
å starte egen bedrift,
kurssted er da Verdal.
Etter nyttår starter det en hel
rekke med kurs, kursene arrangeres rundt om i fylket, og i Namsos starter kurset i begynnelsen
av februar, se http://etablereropplaering.no/nordtrondelag/
På nettstedet finner dere skjema
for å melde interesse. Kurset
består av 3 samlinger på 2 dager
hver, og deretter en sluttsamling på en dag. Kurskjører, Leiv
Eirikson nyskaping, vil prøve å
tilpasse kursdagene/-kveldene
så langt det er mulig i forhold til
deltakernes ønsker.
Det vil også bli kurs her i
Grong over nyttår hvis det melder seg nok deltakere.
På kurset får man veiledning
i å utvikle sin egen ide, oppfølging mellom samlingene samt
kontakt med mange andre som
er i samme situasjon. Der kan
man treffe både nye samarbeidspartnere og mulige kunder. Kurs-

STRIKKEBURET: Tove Martinsen på Strikkeburet deltok på forrige etablereropplæringsrunde, og gir kurset sine beste anbefalinger.
avgiften er nå på kun kr. 1000,-.
Etablererkursene anbefales på
det varmeste for alle som vurderer å etablere egen bedrift.
Hvis det er spørsmål, kontakt

torstein.ronning@len.no, tlf.
99590019 eller Inger Helland,
inger.helland@grong.kommune.
no tlf. 74312161.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Omlag 50 unge
kom på allmøte

TELESLYNGE: Evy Estil og Tove Fossland Domås viser fram en teleslynge som lånes ut til bruk i offentlige møter og
lignende.

Tekniske hjelpemidler
GRONG: En gjenstand eller et tiltak som
kan bidra til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer, kan kalles
et teknisk hjelpemiddel. Hjelpemiddelet
skal bidra til å bedre funksjonsevnen, øke
selvhjulpenheten og/eller lette pleien av
funksjonshemmede i hjemmet.
Hvordan kan du skaffe dette?
Du kan:
1. Kjøpe selv.
Dette gjelder både rimelige hjelpemidler og det som er mer vanlig at alle kan skaffe seg i dag,
for eksempel mobiltelefon, garasjeportåpner, gelender i trapp,
hjelpemidler for dagliglivets
aktiviteter som personlig stell og
påkledning, gripetang, strømpepåtrekker, støttehandtak. Mange
småhjelpemidler kan kjøpes på
for eksempel apotek, Enklere liv
eller diverse nettbutikker.
2. Låne fra kommunens hjelpemiddellager.
Dette gjelder hjelpemidler som
skal brukes i en begrenset periode og som kan gjenbrukes av
andre, for eksempel krykker,
toalettforhøyere, dusjstoler som
man kan ha bruk for i et begrenset tidsrom i forbindelse med en
operasjon eller skade.
3. Låne fra Nav Hjelpemiddelsentral.
Dette lånes ut etter søknad. Behovet for hjelpemiddelet må være
varig, altså over 2 år, eller resten
av livet. Behovet må vurderes
som nødvendig og hjelpemidlet
må være hensiktsmessig for å
bedre evnen til å løse det praktiske problemet i dagliglivet.
Riktig valg og bruk av hjelpemidler kan gjøre at du klarer deg
selvstendig i lengre tid. En vurdering av situasjonen i forkant
er nødvendig. Et hjelpemiddel
kan i enkelte tilfeller gjøre at du
mister funksjon som du kunne ha
trent deg opp på ved for eksempel
egentrening eller trening tilrette-

lagt ved fysioterapeut. Det er også
plasskrevende i forhold til bruk
og oppbevaring. Men med god
kartlegging før et hjelpemiddel
blir tatt i bruk, kan det derimot gi
deg en bedre livssituasjon. Hjelpemiddelformidling blir derfor
betraktet som et rehabiliteringstiltak.
Trenger du hjelp til å kartlegge om et hjelpemiddel kan være
aktuelt, kan du ta kontakt med
din fysioterapeut, hjemmesykepleier eller hjemmehjelp som kan
hjelpe deg eller formidle behov
videre. Du kan også ta kontakt
direkte med Rådgiver Rehabilitering, Evy Estil, tlf. 74 31 22 32 som
har hovedansvar for hjelpemidler
i kommunen og for kontakt med
Nav Hjelpemiddelsentral NordTrøndelag.
Hjelpemiddelformidling dekker et svært stort felt.
Grong kommune har flere kontaktpersoner med ekstra kompetanse og ansvar, alt etter hvilket
hjelpemiddelområde som skal
dekkes:
• Tove Fossland Domås, tlf. nr. 74
31 22 16, hørselshjelpemidler.
• Gro Granli, tlf. nr.74 31 22 22,
hørselshjelpemidler på sykeheimen.
• Evy Estil, tlf.nr. 74 31 22 32,
synshjelpemidler.
• Siv Seem Holmen, tlf. nr. 74 31
21 62, kommunikasjonshjelpemidler.
• Berta Loeng, tlf. nr. 74 31 22 42,
biltilpasning og større tilpasninger av bolig.
Hvis du ønsker å søke om et
varig lån fra Nav Hjelpemiddel-

sentral, ta gjerne kontakt med
Evy Estil, for en prat med bistand
til vurdering og søknad. Evy
har kontor på avd. Forebygging,
Rehabilitering og Fysioterapi i
underetasjen på Grong helse og
omsorgstun. Ring gjerne for å
avtale tid, slik at hun kan være
til stede, tlf. 74 31 22 32. Du har
også mulighet til å søke på egen
hånd. Søknadsskjema finner du
på www.nav.no.
I en søknad til Nav Hjelpemiddelsentral skrives en god funksjonsbeskrivelse og begrunnelse
for hjelpemiddelbehovet. Vi har
et godt samarbeid med Nav Hjelpemiddelsentral og benytter oss
av den spesialkompetansen de
innehar, hvis vi har behov for
bistand. Hjelpemiddelsentralen
har jevnlige prisforhandlinger
med sine leverandører og leverer
ut hjelpemidler etter egen prioriteringsliste i forhold til at det
skal dekke de behovene som blir
beskrevet i søknaden. En god del
hjelpemidler blir gjenbrukt og
sendt ut fra Hjelpemiddelsentralen etter vask, sjekk og evt. oppgradering. Du kan derfor ikke
forvente et helt nytt hjelpemiddel
i ønsket farge og design, så lenge
det dekker behovet for funksjon. Vi må beregne noe venting
før hjelpemiddelet er på plass i
Grong, vanligvis innenfor 3 uker.
Statistikk fra Nav Hjelpemiddelsentral for Grong kommune viser
utlån på 486 hjelpemidler i 2013
som er så vidt over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag.
Lån av hjelpemidler er gratis
og personlig. Det kan ikke utleveres videre til andre uten avtale
med utlåner. Vi forventer at utstyret blir tatt godt vare på og at det
returneres til kommunen i normalt rengjort stand etter bruk.
Hjelpemidler skal leveres tilbake
når du ikke lenger har behov for
det. Utstyr som skal returneres,
kan leveres til Grong Helsetun,
avd. Forebygging, Rehabilitering
og Fysioterapi, v. Evy Estil.

UNGDOMSKLUBB: Bildet viser oppmøtet på en samling i fjor.

GRONG: Grong Ungdomsklubb har avholdt
allmøte for 2014/ 2015.
Omlag 50 ungdommer
møtte opp på allmøtet
som bestemte mye om
hva ungdomsklubben
skal gjøre framover.
Der ble følgendende valgt inn
i ungdomsklubbstyret for
2014/2015: Håvard Fiskum
(leder), Guro Nesser (nestleder), Jan Arild Mo (nestleder),
Arild Andreas Vist, Ayla Vie,
Carina Gudding, Christopher
Ellmenreich, Håvard Leksås,
Jelle Mocking, Julie Kaldal,
Lina Marie Tømmerås Tektmoen, Lisa Grøtan Sørgaard, Kari-

na Bakhajeva, Maren Andrine
Landstad Knudsen, Mathias
Espelund, Mia Kristine Åsvoll,
Michael Melhus Olsen, Patrick
Nordhagen Klinkenberg, Tellef Tobiassen Elverum og Silje
Fiskum
Grong Ungdomsklubb har
allerede avholdt dataparty/ todagers ungdomsklubb. Fredag
28. november blir det trondheimstur med buss. For øvrig
er ungdomsklubben åpen hver
mandag og onsdag 18-22. Ungdomsklubben er rusfri, rasismefri og mobbefri sone.

Trond Martin Sæterhaug
Ungdomsarbeidar/ YES! -Hjelpetjenesten for ungdom
i Grong Kommune
99612998

Grong ungdomsklubb
reiser til Trondheim
TID: Fredag 28. november.
AVREISE: kl. 0900 fra
Hotell Grong. Vi er
hjemme igjen ca. 2045.
PRIS: 200,ALDERSGRENSE: 8. kl.
For tolvte år på rad samarbeider Grong Ungdomsklubb og
Høylandet Ungdomsklubb om
dagstur til Trondheim med
busser. I år reiser vi på en fredag på grunn av at dette er
planleggingsdag i skolene og
elevene har fri. Vi bruker litt
av ungdomsklubbkassa for å
holde deltakerprisen nede slik
at flest mulig kan delta. I år
koster turen 200,- per person.
Fire voksne ungdomsarbeidere fra Høylandet og Grong er
med på turen.
Vi forsikrer oss om at ingen
går alene og at alle har eller får
en plan for hva de skal gjøre.
Det er ikke anledning til å rei-

se utenfor sentrumskjernen i
aksen i mellom togstasjonen og
Trondheim Torg uten helt spesielle avtaler.
I år har vi en buss mindre
enn før, noe som betyr at det
vil bli fullt. Ved stor pågang vil
ungdomsklubbmedlemmer bli
prioritert først.
For å melde seg på turen
møter man opp på ungdomsklubben mandag eller onsdag
18-22 og skriver seg opp på
liste eller sender en sms eller
melding på facebook til Trond
Martin Sæterhaug (99612998 facebook.com/trondmartin).
Vi tar imot påmeldinger til det
blir overfullt.
Vi vil opprette ventelister
etter dette slik at man får plass
når andre eventuelt melder seg
av eller ikke møter opp. Vi gleder oss!

Trond Martin Sæterhaug
Ungdomsarbeidar/ YES! -Hjelpetjenesten for ungdom
i Grong Kommune 99612998
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«Ta et tak» 2014/2015
- 10 års jubileum
Med stiftelsen UNI på
laget, er Norsk Kulturarv svært glade for å
kunne sette i gang en
ny aksjon ”Ta et tak”
for 2014-15, sier Norsk
Kulturarvs prosjektleder Ingrid Jogerud.
Ta et tak 2014-15 er den 10.
aksjonen i rekken siden oppstarten i 1998. Stiftelsen UNI
har bevilget til sammen kr 1
200 000 kr til denne aksjonen.
Pengene vil gå uavkortet til
restaurering og vedlikehold av
kulturhistoriske bygninger. I
tillegg har UNI bevilget kr 300
000 til å lage en rapport som
beskriver de mer enn 3000 prosjektene som aksjonen har gitt
støtte til.
I anledning 10. års jubileet
har vi valgt å gjøre en ny vri
på aksjonen ved å tilby to typer
tilskudd;
1. 750 000 kr går til tradisjonelle «skadeforebyggende tiltak».
2. 450 000 kr er satt av for å
tilby tilskudd til brannforebyggende tiltak i form av «kontroll
av elektrisk anlegg».
Satsingen på brannforebyggende tiltak kommer blant
annet som en reaksjon på brannen i Lærdal i januar 2014,
hvor uerstattelige bygninger
av kulturhistorisk verdi gikk
tapt. Det er et nasjonalt mål at
ingen uerstattelige nasjonale
kulturverdier skal gå tapt som
følge av brann. Statistikk fra
DSB viser at om lag 20 % av

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som har som formål å bidra
til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Norsk
Kulturarv har hele landet som
arbeidsområde, og gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid
med næringsliv og offentlige
samarbeidsparter. I tillegg til

bygningsbranner i Norge skyldes ulike feil i tilknytning til
det Tilsyn av elektriske anlegg
kan derfor være et tiltak som
vil redusere antall branntilløp i tett trehusbebyggelse sier
direktør i Norsk kulturarv
Erik Lillebråten.
Ta et tak» 2014-15 retter
se g mot VÅNINGSHUS OG
DRIFTSBYGNINGER. Dette
kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller
bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller
jakt. Bygningen må anses å ha
kulturhistorisk verdi, og det
er en fordel med uttalelse fra
antikvarisk myndighet eller
registrering i SEFRAK. Norsk
Kulturarv ønsker størst mulig
geografisk spredning på tiltakene som får støtte.
Både privatpersoner, lag,
foreninger, byggfagklasser og
organisasjoner kan søke på
tilskudd fra aksjonen. Søkerne
som har stått på venteliste i
tidligere aksjoner, må søke på
nytt.
Søknadsfrist er 1. februar
2015
Søknadsskjema og kriterier
finnes på www.kulturarv.no
Kontakt: Trenger du hjelp
til å søke eller har andre spørsmål om aksjonen; ta kontakt
med organisasjonssjef Ingrid
Jogerud på tlf: 472 45 058 eller
e-post: post@kulturarv.no
Norsk Kulturarv takker Stiftelsen UNI for god støtte i vårt
arbeid for praktisk bygningsvern!

personlige medlemmer, har
Norsk Kulturarv et landsdekkende nettverk av 102 samarbeidende kommuner og ca 500
næringsmedlemmer. Norsk
Kulturarv eier og forvalter
kvalitetsmerket Olavsrosa.
130 steder har mottatt kvalitetsmerket Olavsrosa.

GODE UTSIKTSFORHOLD: Boligen er en frittliggende enebolig med 4 soverom over 1,5 etasje. Gode sol og
utsiktsforhold.

Grong kommune selger:

Frittliggende bolig
RØNNINGEN: Bolig beliggende i Rønningen Borettslag legges kommer
for salg.
Rønningen borettslag ligger
mellom Grong sentrum og
Grong stasjon, i relativ nærhet
til kommunesenteret Mediå,
med asfaltert gangvei til alle
sentrumsfasiliteter.
n Boligen er en frittliggende

enebolig med 4 soverom over For mer informasjon, kontakt
1,5 etasje.
Grong kommune v/Sigve Haln Gode sol og utsiktsforhold. lager:
Boligen erGRONG
bygd med
livsløps- Tlf: 74 31 21 65
KOMMUNE
standard som dermed gjør at E-post: sigve.hallager@grong.
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014
alle primærfunksjoner er
til- kommune.no
Januar
Februar
Mars Eller
Aprilgå inn
Maipå www.grong.
Juni
gjengelig på bakkeplan.
Kommunestyret
6.
27.
10.
8.
19.
n Boligen har en relativt lav kommune.no
for
å
laste
ned
25. *
Formannskapet
23. 6., 25 (tirsdag)bør
.
20.
8. 6. (tirsdag) 22.
17. (tirsdag)
standard og renovering
salgsoppgaven
AMU
påregnes.
29.
6.
Eldrerådet
Fellesvisning
av boligen
Grong kommune
forbeholder4.
Regionrådet
5.
9.
avholdes den 03.12.2014
seg retten
Høylandet
Røyrviktil å forkaste
Namsskogan
Kontrollutvalg
24.
15.
klokken
17.00
samtlige bud.
11.-12.

Fylkestinget

29.-30.

11.-13.

30.
27.
* Felles kommunestyre for Namdalskommunene (Namsos)

KS

Møte i
kommunestyret
Det avholdes kommunestyremøte på Grong kommunehus,
kommunestyresalen, torsdag 27.
november 2014 kl. 19.00.
Sakliste er tilgjengelig på kommunens nettside, www.grong.
kommune.no og i servicekontoret på kommunehuset. Møtet vil
bli streamet, og lenke blir lagt ut
på www.grong.kommune.no.
Skjalg Åkerøy, ordfører
Svein Helland, rådmann

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014
Juli

August

September

Oktober

Kommunestyret

F

Formannskapet

E

AMU

R
I

24.

E

Eldrerådet
Regionrådet

28.

Kontrollutvalg
Fylkestinget

November

Desember

11.

30.

27.

18.

24.

16.

13.

2. (tirsdag),
16. (tirsdag)
10.

17.

5.

17.

1.

24.

30.

1.

2.-4.

9.

KS

21.-22.

Faste møtedager:

Utsending sakspapir:

Kommunestyret: Torsdager.

Kommunestyret

9 kalenderdager før møte

Formannskapet: Torsdager/tirsdager

Øvrige utvalg

6 kalenderdager før møte

Nye arbeidstakere i Grong kommune

Fungerende avdelingsleder

Vi ønsker her å presentere alle
nye arbeidstakere som har
begynt å arbeide i Grong kommune fra og med 01.08.2014:

\\Client\T$\pol-møter\møteplan 2014.doc
Fungerende avdelingsleder
Trude Lerfald har sagt opp
sin stilling som avdelingsleder på hjemmebasert
omsorg.
Inntil videre vil Silje Nordal
(bilde) fungere som avdelingsleder og Anne Moum
Mediå som assisterende
avdelingsleder. Vi avventer
eventuell nye faste tilsettinger inntil det pågående
arbeidet med omorganisering av pleie og omsorgsavdelingene er avsluttet.
Vi regner med at eventuell
ny organisasjonsstruktur
vil være avklart rundt årsskiftet 2014/15.

Grong barne- og ungdomsskole:
n Jan Erik Kjølstad, 26 % vikariatstilling som lærer for skoleåret 2014/15
n Eskil Skarland, 100 % vikariatstilling som lærer for skoleåret 2014/15
Grong musikk- og kulturskole:
n Anne Dordi Krystad, 15 %
stilling som musikk og kulturskolelærer fra og med skoleåret
2014/15

Ekker og Rønningen barnehager:
n Unni Appelkvist, 80 % vikariatstilling som fagarbeider fra
01.08.14 – 01.01.15
n Mona Grongstad, 100 %
vikariatstilling som førskolelærer for barnehageåret 2014/15
n Åse Kristin Urstad, 100 %
vikariatstilling som førskolelærer for barnehageåret 2014/15
Le g etjenesten i Grong/
Namsskogan:
n Nina K. Kjenstadbakk, 100
% vikariatstilling som lege fra
01.08.14 – 01.02.15
n Stian Grande Haukø, 100
% vikariatstilling som lege fra
01.10.14 – 15.10.15

Driftsavdelingen:
n Kyrre Helstad, 100 % stilling
som fagarbeider fra 01.10.14
Indre Namdal Barneverntjeneste og PPT:
n Inger A. Nistad, 100 % stilling som barnevernspedagog fra
01.09.14
n Siv Janne Aurstad, 100 %
vikariatstilling som pedagogisk
psykologisk rådgiver fra 11.08.14
– 01.01.15
De ansatte som presenteres
i denne spalten er nye ansatte
i faste stillinger eller midlertidige stillinger av minst et halvt
års varighet og med en fast stillingsandel.
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Vi som
jobber i kommunen

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Karan på teknisk
har fått seg damer

I hvert nummer av Grongnytt
vil vi presentere noen av oss som jobber i
Grong kommune. Hva driver vi med - hva er det
som ligger bak titler og ansvarsområder - og
hvordan ser vi ut, - vi som tar telefonen når
du ringer. Denne gangen presenterer vi

TEKNISK ETAT

Teknisk sektor i Grong kommune besto nok en gang i tida bare av mannfolk, men slik er
det ikke lenger. Her finner du både unge og godt voksne, menn og kvinner. Felles for dem
alle er stor faglig – og allsidig kunnskap og kompetanse. Teknisk seksjon er vertskommune for Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Dette betyr i praksis at Grong kommune utfører arbeidsoppgaver innenfor fagområdene GIS (geografisk informasjonssystem), kart og oppmåling, byggesaker og plansaker for de andre kommunene.

KRISTIN ROMUNDSSTAD

Rådgiver byggesak og plan
Kristin er avdelingens potet. Hun
er saksbehandler både på plan
og byggesak, og har i tillegg stor
interesse og kompetanse innen
kart og GIS. Utenom arbeidstid er
hun Geitfjellets datter med sine
rødhårede firbeinte venner. Sprek
og aktiv dame som gjerne tar en
fjelltur både sommer og vinter.

THOR-AAGE NESSER

Byggeleder
Thor- Aage er byggeleder. Han
har jobbet i Grong kommune en
mannsalder, og fungerer som et
levende leksikon. På fritiden er
det trening, jakt og fiske som står
i fokus.

KJELL BRAUTEN

Avdelingsleder kommunalteknik
Kjell er en strukturert tømmeråsing, er glad i jakt, fiske og friluftsliv,
og har et ørneblikk for multer. Han
er en aktiv bestefar, noe som til
tider kan bli svært slitsomt. Kjell
er kommunens klagemur når det
gjelder veg og vatn.

GEIR IVAR HILDRUM

Avdelingsleder bygg og eiendom
Geir er avdelingsleder for formålstjenlige bygg, Det vil si alle større
kommunale bygninger. Han er
avdelingens kvikkeste person,
lett på foten og alltid i farta. Geir
er svært sosial, og med på det
meste. Han elsker Selma – båten
sin som han bruker mye tid på.

SIGVE HALLAGER

Avdelingsleder bolig
Sigve har hovedansvaret for utleie
av kommunens 201 utleieenheter.
Han er avdelingens yngste, og
en aktiv småbarnsfar på fritida.
Forsøker etter beste evne å holde
tidligere høyder både i badminton
og på fotballbanen.

OTTO MOGSTAD

Rådgiver byggesak
Otto er kommunens byggesaksbehandler, med god innsikt i
lover, regler og forskrifter. Han er
båtkar, friluftsmann, og en racer
på Tyrkia-reiser.

MORTEN NEERGÅRD

Rådgiver kart og oppmåling
Morten jobber med kart, oppmåling og matrikkel. Han er avdelingens tindebestiger. Trebarnsfar og fuglehundeier, og aktiv
fotballtrener på fritida. Men når
15. September kommer får fotball
være fotball.

LARS ÅDNE ARNESEN

Avdelingsleder plan, byggesak,
GIS og oppmåling
Lars er en Kongsbergsgutt som
har oppdaget hvor bra det er å bo i
Grong. Eier av minst fire fuglehunder, oppdretter og utstiller, og
storsanker av premier. Benytter
all fritid på turer og hunder, lever
ifølge seg selv et hundeliv. Og så
kan han alt om reguleringsplaner.

CATHRINE ENOKSEN
ELISABETH VOLLMO
BJØRHUSDAL

Rådgiver GIS og plan
Elisabeth er GIS-rådgiver, og en
racer på digitale kart for flere kommuner. En engasjert lokalpolitiker
fra Namsskogan med sans for
elgjakt, snøscooter og friluftsliv.

Rådgiver kart og oppmåling
Cathrine er kommunens ledningskartlegger. Sammen med ”karran på teknisk” måler hun alt av
kommunens ledningsnett. Cathrine er opprinnelig fra Romerike,
men har nå slått seg ned med
Snåsning, barn og hunder på
Mølnermoen.

STIG MOUM

Kommunalsjef for næring,
miljø, jordbruk, skogbruk,
kultur og teknisk.
Stig er Grongs hjemvendte sønn.
Etter mange år i Snåsa og Overhalla
har Bergsmogutten endelig kommet
tilbake til heimbygda. Han er en del
av kommunens lederteam og har
overordnet ansvar for næring, miljø,
landbruk, kultur og teknisk. Har i
likhet med flere andre på avdelingen trening, jakt og fiske som
hovedsysler på fritida.
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XF 6000 croSStour

Fra kr.

148.900,pantera 7000
liMiteD

Fra kr.

174.900,M 8000 DaviD
Mcclure Special eDition
(153)

Fra kr.

165.900,Zr 120

M 8000
(153) Mountain

Fra kr.

Fra kr.

24.900,Monertig/klargjøring kommer i tillegg

163.900,-
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Tilbud på HeiskorT!
Vi har tilhold på Grong Kjøpesenter, og tar gjerne en prat omkring regnskap og økonomisk rådgiving. Stikk innom, ring oss på
tlf. 74 33 14 06 eller send oss en e-post til post@inregnskap.no!

Telefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16
www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

sesongen er snart i gang,
og kjøper du heiskort før
1. desember sparer du

500,- pr. kort!
Alle kortene kjøper du på
www.grong-skisenter.no og de kan
hentes ut første gang du kommer på besøk

Velkommen til Grong skisenter!

Telefon:
3317
171717
Telefon: 74
74 33
www.grong-elektro.no
Fax: 74 33 17 16

www.grong-elektro.nogrongel@online.no
grongel@online.no Elektriske installasjoner
Elektriske installasjoner

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbusker | Frukttrær

Velkommen
Tømmerås, 7870 Grong. tlf. 74 33 11 01

Telefon: 74 33 03 40 • www.grong.skisenter.no
www.facebook.com/grongskisenter

Telefon Gartneren: 984 15 907

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15
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16 SNÅSNINGEN
AVIS NR. 01 - ONSDAG 4. JANUAR 2012 - SNASNINGEN.NO
EN.NO

AVIS NR. 02 - ONSDAG 11. JANUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10

MARKED

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 12

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6-7

Anne fikk besøk Siste dag på
av Dagmar
Coop Marked

AVIS NR. 03 - ONSDAG 18. JANUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 7

Svingte
taktstokken

TIPS@SNASNINGEN.NO

SIDE 10

Nytt BondeLAN,
i Gronghallen

AVIS NR. 04 - ONSDAG 25. JANUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 11-13

Sang ut
julen i kirka

SIDE 9

Sydpolfarerne

SIDE 8

LØSSALG 25,-

LØSSALG 25,-

SIDE 4

Feirer
25 år

Nyttårshilsen
fra St. Olaf

AVIS NR. 5 - ONSDAG 1. FEBRUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 20

SIDE 10-12

Vellykket
Skogdag

FREDAG
21. NOVEMBER
ONSDAG
23. JANUAR2014
2013

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 11

På konferanse med
finansministeren

SIDE 4-5

På landslagssamling

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 17

Stenges brygga
for godt?

Byggingen utsettes?

Gutan i Forbergsmarka

AVIS NR. 6 - ONSDAG 08. FEBRUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6

Friske
dueller

AVIS NR. 7 - ONSDAG 15. FEBRUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 7, 14

Rød løper
og blå kjole

Utfordrende
reform

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 8

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10

SIDE 10-11

Kåre vant
seg scooter

SIDE 8

Søker etter
vertsfamilier

Feiret 40
års tjeneste

SIDE 4-5

SIDE 7-16

Vil satse på vindmøller

Samefolkets dag

SIDE 4-5

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 20

Den store
mattedagen

Hektisk for
Hildegunn

SIDE 4,12,13

SIDE 4-5

Satser
på sau

Snåsa skal beholde
lensmannskontoret

MARKED

   

AKTUELT

AVIS NR. 8 - ONSDAG 22. FEBRUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 7 OG 14

Populært
med matkurs

SØRSAMISK

MARKED

AKTUELT

SIDE 8

Tyldumsølv i NM

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 6

Klart for nytt
Sørfjellrenn

  

MANGLER SIGNATUR: En underskrift for leie
av 7 prosent av leiearealene kan utsette
byggestarten med opptil ett år.

SØRSAMISK

MARKED

AKTUELT

SIDE 8

Har du
furtebu?

SIDE 4-5

LØSSALG
ØSSALG KR. 25,-

SIDE 12-13

Snåsaprodukter fornyes

TILSTEDEVÆRELSE: Kommunen er opptatt av
politiets tilstedeværelse, men Prytz kan ikke
love åpne kontorer hele uken.

SAMFUNNSHUSET: Ungdommens kulturmønstring lørdag kveld ble en skikkelig pangkveld.
Fullt hus og stormende jubel.

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

SAMEFOLKETS DAG: Mandag i neste uke feires
samefolkets dag. I dagens avis kan du lese
om aktiviteter rundt denne dagen, men også

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

På side 9 ser du en oversikt over våre planer for 2012 - tips oss om det som skjer ...

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10

Spennende
dueller

SIDE 10 OG 13

Artig med
karneval

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 4-5

Dugnadskaffe
på Bergkollen

Ambulansen
blir i Snåsa

SIDE 12

SIDE 14

Gikk for
41. gang

Søker om utvinning

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

Ukene blir ikke de samme uten lokalavisa!

LØSSALG KR 25,-

SIDE 10

Premiert for
en god plan

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

Vi er avhengig av tips for å lage en god og variert lokalavis, ikke nøl med å ring oss...

SIDE 12

Påskebilder

SAMFUNNHUSET: De vel 130 betalende samt
alle de som deltok fikk en opplevelse utenom
det vanlige søndag kveld.

SIDE 10

SIDE 10-11

’’

LØSSALG 25,-

SIDE 16

Auksjon ga
30.000 kroner

Marina til
UKM-finale

Omli åpner nytt
bilverksted i Smia

AVIS NR. 14 - ONSDAG 4. APRIL 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 7

Nominert
til ny pris

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

LØSSALG KR 25,-

SIDE 8-9

SIDE 7

Strålende
sesong

Papirløse
politikere?

EN FESTAFTEN: Jubileumskonserten til Snåsa
Janitsjar med Frode Fjellheim ble en stor
musikalsk fest!

FORNØYD: – Vi bomma ikke helt, gliste en storfornøyd dirigent Rolf Andersen etter jubileumskonserten søndag kveld.

PÅ HAUGEN: Kjell Sagmo har fått oppfylt sin
boligdrøm - en stavlaftet fritidsbolig med
panoramautsikt utover Snåsavatnet.

SÅ MULIGHETENE: Sagmo så tidlig hvilke
muligheter som lå på en gjengrodd fjellknatt.
Nå har han flyttet inn i «basen» sin.

HYTTER: Fjellstyret gjør klar hyttene sine før
påskeutfarten. Vedlikehold og vasking er en
viktig del av jobben deres.

• Årets sommeravis distribueres i ca. 40.000 eks. I hele Namdalen samt Innherred
• Her når din annonse ut til over 108.000 lesere.
• Reportasjer og oversikt over det som skjer i Snåsa og omegn i sommer.

å svinge opp mot handlesentrum i Snåsa må
det se tiltalende ut. Jeg tror vi må bruke litt
samme logikken som ble brukt da det ble ved-

tatt å gå inn og ruste opp kaianlegget i Viosen.
I morgen kommer han med en interpellasjon i
kommunestyremøtet.

GÄDDEDE: Ragnhild Moum, Ola Grande Agle
og datteren Karen hadde grunn til å være
fornøyde etter helgens Flyktningerenn.

LØSSALG 25,-

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 7

SIDE 6

SIDE 7

Uvanlig
skoletreff

Tenn en Gnest i Snåsa

Påmelding til: postmottak@snasa.kommune.no
eller telefon 74 13 82 00. Påmeldingsfrist: 11. april

Påmelding til: postmottak@snasa.kommune.no
eller telefon 74 13 82 00. Påmeldingsfrist 11. april

AVIS NR. 21 - ONSDAG 23. MAI 2012 - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 20 - ONSDAG 16. MAI 2012 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG KR 25,-

SIDE 4-5

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 5

Snåsamesterskap
i skotthyll

SIDE 8, 18 OG 19

Nominert til
ildsjelpris

SIDE 4-5

Klargjøres for salg
res med de som har forkjøpsrett. Dette gjelder
både statlige instanser, fylkeskommune,
kommune og tidligere grunneiere.

TAPPER FOR LITE: Den høye vannstanden som
har vært i Snåsavatnet i vår skyldes at NTE
tapper for lite vann ved Sundfossen kraftverk.

Bauge Steinkjer
Markedskonsulent
bauge@snasningen.no
Tlf. 98 25 21 91

Tore Viem
Redaktør
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

... uken blir ikke den samme uten 

* Heldekk, opplag: 6.000

AVIS NR. 22 - ONSDAG 30. MAI 2011 - SNASNINGEN.NO

En heder til
rallarslusken

JAKTER LEDER(E): Snåsa idrettslag kan tilby
Snåsas beste og mest givende jobb. De vil ha
en leder av idrettslaget og en av barneidretten.

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

Bauge Steinkjer
Markedskonsulent
bauge@snasningen.no
Tlf. 98 25 21 91

Tore Viem
Redaktør
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

... uken blir ikke den samme uten 

* Heldekk, opplag: 6.000

LØSSALG 25,-

SIDE 6

SIDE 7

Populær
våronn

FRISK: Årets revy i regi av Snåsa Teaterlag var
friskere enn på lenge. Med veteranen Pål Ivar
Hjelde som lokfører, ble det en fornøyelig revy.

... i familien, på arbeidsplassen, i ditt nærmiljø.

Bry deg, si i fra!
Vold i nære relasjoner

SIDE 6 OG 16

Millioner til
Snåsa-idéer

LØSSSALG 25,-

ARTIG: De minste trivdes på tartandekket
under Perse'n forrige uke. 2-åringen Aksel
Andreas Våg Landsem til venstre syntes det

Snåsadaga
for de minste

10 Teknisk

museum
festiv
8 Fiske

idre

32

16

Fylkes

ttsleke

Snåsa kirke

14

Små maur store stemmer

7760 Snåsa | Tlf. 74 15 12 40 | www.hjelde.as

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 8

KUNSTNERE: På handarbeidssalen på
ungdomsskolen treffer vi kunstnerne.
De ti unge legger hele sjelen i jobben.

SIDE 16

SIDE 10

Satser på
EM og VM

Gamle DKWbiler på tur

NYTT: Initiativet til kunstverkstedet ble tatt da
Berit Smestad og Christin Vekseth møttes på
butikken.



 
 

 

kommer i postkassen din snart

 

God sommer
... uken blir ikke den samme uten 

AVIS NR. 28 - ONSDAG 1. AUGUST 2011 - SNASNINGEN.NO
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LØSSALG 25,-

SIDE 6 OG 15

Stor applaus
Fin åpning av
for Marina i UKM Gjerstadhuset

TALENTER: Arbeidet deres avslører at her er
det samlet mange talenter, og de storkoser
seg alle sammen.

En smakebit av Snåsa

AVIS NR. 27 - ONSDAG 4. JULI 2012 - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 26 - ONSDAG 27. JUNI 2012 - SNASNINGEN.NO

... jïh dihte
lij mijjieh

NYTTIG: Håkon, Jan Stian, Jan Inge, Andreas
og Stian syntes det var nyttig å prate med
de voksne om holdninger og valg.

/RUHQWV 2OD PĉWHU SURĳHQH š 
)RWEDOOFXS HU WRSSHQ DY O\NNH š 
%OL PHG SÎ RWULP š 
+ROPHQNROOVWDIHWWHQ š
.ULVWLDQ SÎ Q\WW ODQGVODJVRSSGUDJ š

rsj
Gressåmoma

SIDE 11

IKKE ENIG: Mens noen foreldre signaliserte
at de ville sende med konfirmanter alkohol på
fest, ga andre signaler om det motsatte.



Torsdag 14. juni kl. 12.00 kommer
fylkesmann Inge Ryan og åpner nybutikken ...

al

ne

LØSSALG KR 25,-

SIDE 10

STILLE: Det ble diskutert om mye mellom
konfirmanter, foreldre, skolen, Kirken, MOT og
Politiet på u-skolen sist torsdag.

iat
Bamsestipend

Siste frist for annonser og redaksjonelle tips er mandag 7. mai

Presidenten
på Snåsabesøk

PERSET: 31 unger stilte til start i dette
tradisjonsrike stevnet, og det ble satt flere
personlige rekorder og nye mål ble satt.

Ventetiden er snart over!

5 Harøya

• Årets sommeravis distribueres i ca. 40.000 eks. I hele Namdalen samt Innherred
• Her når din annonse ut til over 108.000 lesere.
• Reportasjer og oversikt over det som skjer i Snåsa og omegn i sommer.

SIDE 8

Vanføre
menn på Agle

var greit å ha med mamma og pappa,
mens 5-åringen Andreas Lyngberg Sæther
ville løpe alene.

mmer
22 Seterso

Årets sommer-avis kommer onsdag 30. mai

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 26-27

SIDE 8

Fristet med
nakne menn

NESTEN: Vår anmeldelse endte nesten med
terningkast seks. Litt strammere regi hadde
gitt full uttelling.

AVIS NR. 25 - ONSDAG 20. JUNI 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10-11

Ole B. fant
flaskepost

FRAMTIDA: I vognene bak Hjelde finnes flere
veteraner, men også nye friske unge krefter.
Det lover godt for framtida.

Siste sjanse for å bli med!

Det skjer også der du bor!

LØSSALG 25,-

SIDE 9

Dialogmøte,
med mye monolog!

EN ÆRE: Inger Lein (bildet) synes det burde
være en ære å bli spurt, og ta et slikt verv.
Dessverre er det mange som ikke har tid.

AVIS NR. 24 - ONSDAG 13. JUNI 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10

Skolene
stenges i dag

TUNGT: Etter årsmøtet for snart en måned
siden ble idrettslaget stående uten ledere.
Et lag med nærmere 2,5 millioner på bok.

Revy med snert!

(Annonse)

AVIS NR. 23 - ONSDAG 6. JUNI 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 15

VIL TAPPE MER: De skulle gjerne tappet mer.
NTE har større interesse av at Bogna som
produserer mer går for fullt enn Sundfossen.

Ta kontakt for annonse eller redaksjonelle tips
038 30 00003

Ta kontakt for annonse eller redaksjonelle tips
Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

IKKE RIKTIG: Det hevder Snåsavatnet Grunneierlag i et brev til NTE gjennom sin advokat.
Det er ikke riktig, sier NTE til lokalavisa.

Tema landbruk og skogbruk 25. april *

17. mai
i bilder

Populær
fargeklatt

SIDE 12-13

7 038730 000031

PRISLAPP: Ifølge en verditakst er markedsverdien satt til 2 millioner kroner. Før anlegget
legges ut på det åpne markedet må det avkla-

Tema landbruk og skogbruk 25. april *

7 038730 000031

SELGES: Forsvarsbygg har varslet avhending
av forsvarets eiendom Kjenstadmoen
Amunnisjonsanlegg ved Kjenstad.

SIDE 12

Det lugger
for seniorene

SIDE 6

Snåsas beste
jobb er ledig

SIDE 4-5

SIDE 10

Hærrrlig med
sommer og sol

Nominert til
ildsjelpris

Vil ha grenser

Pers'n for
liten og stor

Tappes det for lite?

SIDE 8

SIDE 5

Med dressur
på bikkja

SIDE 4-5

SIDE 8

SIDE 4-5

LØSSPRIS 25,-

LØSSALG 25,-

SIDE 7

Moro med
animasjon

STERKT: Foruten de mange trimmerne, gikk
både Ådne Toldnes og Vegard Jørstad to sterke
løp som holdt til gode plasseringer.

bli med og utgjør en forskjell for Snåsa
Kryss av lørdag 14. april

Tenn en GNEST i Snåsa

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

Bygg deg
Olabil nå

MANGE: Familien fra Agle var tre av mange
snåsninger som gjennomførte årets renn, og vi
har tatt en prat med noen av dem.

Jeg blir med - blir du med?

Bli med og utgjør en forskjell for Snåsa
Kryss av lørdag 14. april

a
Lokalavis

Utgiver

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

Med fisk
på menyen

Våruke på
sameskolen

Gikk «Rænnet»

Jeg blir med - blir du med?

AVIS NR. 19 - ONSDAG 9. MAI 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 8

SIDE 11

Påskehilsner
fra utlandet

SIDE 12-13

SENTRUM: – Vi må ha et attraktivt sentrum i
Snåsa og da må det tenkes helhet, mener Eivin
Brøndbo. Skal turistene finne det interessant

i Snåsa

Årets sommer-avis
kommer onsdag 30. mai

Med NTE
opp i lufta

SIDE 19

LØSSALG 25,-

SIDE 8-9

Sauebønder
ble oppdatert

Drømmebolig
i stavlaft

Sommeravisa 2012

Jeg vil
ikke leve
i en rosa
boble ...

LØSSALG KR 25,-

SIDE 6

Klart for ny
Et «GNESTauksjon på Vinje rende» møte

SIDE 6-7

SIDE 12-19

AVIS NR. 18 - ONSDAG 2. MAI 2012 - SNASNINGEN.NO
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SIDE 6 OG 13

Revy med
nye ablegøyer

VIL HA MER: Nå har de lært seg hva som er
viktig i et lokalsamfunn og hvordan det fungerer. Dette er noe de vil ha mer av neste år.

AVIS NR. 17 - ONSDAG 25. APRIL 2012 - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 16 - ONSDAG 18. APRIL 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

UNGT ENTREPRENØRSKAP: Bare spør elevene
ved Snåsa Montessoriskole. De har nettopp
gjennomført «Vårt lokalsamfunn».

Expertbutikken i Snåsa har ligget i faresonen for
nedleggelse i mange år. I forrige uke fikk de ansatte
beskjed om at nå er det kroken på døra.
Butikken holder trolig åpent ut februar før dørene
stenges for godt.

Vil ha en plan
for sentrum

Skjer det noe som
opptar deg i nærområdet ditt i 2012?

Kontakt oss for omtaler og annonser

AVIS NR. 15 - ONSDAG 11. APRIL 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 8

AGLE: Det å starte en egen butikk er ikke
enkelt, men du verden så artig når man
skjønner litt hvordan systemet fungerer.

AVGJØRES: Søknaden som nå er sendt blir en
politisk avgjørelse som foretas på departement hold. Det skjer før jul i 2014.

7 038730 000031

2011: Opplagsøkning på 2,3% og 36 nye abonnenter

lovende og så godt dokumentert at de mener
det er riktig å holde området utenfor nasjonalparken på permanent basis.

Tema 21. mars: Hytte, fritid og nasjonalparker
038 30 00003

7 038730 000031

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

SIDE 6

Spill er
ikke usunt

PRESENTERES: E. ON har engasjert Statskog
som er grunneier for å utrede mulighetene, og
planene presenteres på et møte i neste uke.

NTE Expertbutikken
legges ned i Snåsa

Avisa går ut til 6.000 husstander og 16.200 lesere denne dagen. Bestill annonseplass!

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 4-5

Ble ny lensmann i Grong

STORT: Det er stort kaliber på planene om en
vindmøllepark. 40 til 50 vindmøller kan bli en
realitet i horisonten nord og vest fra sentrum.

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

AVIS NR. 13 - ONSDAG 28. MARS 2012 - SNASNINGEN.NO

038 30 00003

SØKER: Statskog har søkt Direktoratet for
mineralforvaltning om utvinningstillatelse i
Raudfjellet fordi mineralforekomstene er så

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

SIDE 4-5

038 30 00003

SPENT: Vigdis Hjulstad Belbo, Bård Landsem,
Jan Ivar Sandnes, Kristin Landsem, Eva Wilks
og Ann Lynum håper å finne den rette.

Vi takker våre lesere, annonsører og andre
bidragsytere for en ﬁn opplagsøkning i 2011
Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

Fremtidens gründere

SIDE 4-5

HOLEMSFJELLET: Det tyske gigantselskapet
E. ON vil satse stort på vindmøller i
Midt-Norge, blant annet på Holemsfjellet.

VIDERE: Hvem vurderingskomiteen sendte
videre til fylkesmønstringa på Frosta, kan du
lese om i dagens avis.

Ta kontakt med oss for tips og annonser

LØSSALG KR 25,-

SIDE 8

Ulf holder
Norge varmt

En stor
musikalsk fest

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

Skjer det noe som opptar deg i nærområdet ditt? Ring og tips oss

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6-7

RETTE PERSON: Den personen som ansettes i
stillingen vil få mange oppgaver. En er å bistå
bedrifter og grundere med utvikling av ideer.

Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

IMPONERTE: Det var svært mange gode
innslag, og ungdommene imponerte stort.
En av dem var Karoline Berg (bildet).

Tema: Hus & heim 29. februar

ut på sparktur i sine gaptaer. Les mer på både
norsk og sør-samisk i dagens avis.
Foto: Anemaren Sesseng Nordfjell

Thor Riseth
Journalist
thor@snasningen.no
Tlf. 45 42 85 72

SIDE 4-5

Offensiv Kunnskapshage

OFFENSIVE: Styret i Snåsa Kunnskapshage AS
er på offensiven og godt i gang med arbeidet.
Nå søker de etter en forretningsutvikler.

mye annet spennende som skjer innenfor det
samiske miljøet og kulturen. På bildet er Elle
Irmelin Bientie Aasvold og Anne-Marja Joma

Eygunn Bardal
Markedsansvarlig
eygunn@snasningen.no
Tlf. 90 75 37 20

AVIS NR. 12 - ONSDAG 21. MARS 2012 - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 11 - ONSDAG 14. MARS 2012 - SNASNINGEN.NO
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SIDE 11

Fiskefestival
med mye nytt

LENSMANNEN ER VIKTIG: I møtet ga Prytz klar
beskjed om den viktige rollen lensmannen og
kontoret har, og at dette ikke skal legges ned.

Skjer det noe som
opptar deg i nærområdet ditt i 2012?

Uken blir ikke
den samme uten...

Samisk kultur + hytte, ferie og fritid
SPORT

MØTTE KOMMUNEN: Politimester Trond Prytz
møtte i går formannskapet i Snåsa for en prat
om framtiden til lensmannskontoret i Snåsa.

AVIS NR. 10 - ONSDAG 07. MARS 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 11-13

Brannmenn
viser styrke

DÅRLIG NYTT: Det er en kompleks sak som nå
rammer framdrifta i utbyggingen av Saemien
Sijte., hvor mange departement er involvert.

  

Uken blir ikke
den samme uten...

Samisk kultur + hytte, ferie og fritid
SPORT

MOTGANG: Det butter imot for utbyggingen
av Saemien Sijte. Omorganiseringen av Reindriftsforvaltningen kan bety forsinkelser.

AVIS NR. 9 - ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 8

  

VARIERT ARBEID: Vi har tatt en prat med
guttene for å høre litt om de mange arbeidsoppgavene de utfører i Snåsa.

7 038730 000031

SØRSAMISK

  

Uken blir ikke
den samme uten...


BASEN: Guttene, som tilhører Snåsaprodukter
sin uteseksjonen, har sin base i Forbergsmarka. Der er vinterens vedforsyning klargjort

7 038730 000031

SPORT

HUMØRFYLTE: Vil du ha oss i bar overkropp
eller ...? Humoren sitter løst hos guttene i
Forbergsmarka. Der har budd seg på vinteren.

7 038730 000031

 
    

JOBBER SELV: Fjøset bygges stort sett av
familiens egne krefter. Det betyr stor egeninnsats og sparte utgifter.

7 038730 000031

600 SAU: Med nytt og gammelt fjøs vil de ha
plass til rundt 250 vinterfora sauer. På våren
kan 600 sau slippes ut på beite.

30 00003
7 038
038730
000031

7 038730 000031

HAR TRUA: Hos Gunn og Jørn Ove Heggland
bygges det nytt fjøs for sau. Egeninnsatsen er
stor og likeså er framtidstrua.

UKM
med
høyt nivå

SIDE 20

LØSSALG 25,-

SIDE 17

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 14-15

De beste tingene
i livet er gratis

SIDE 8

Såmmårkauking

LØSSALG 25,-

SIDE 10

Grong i
laksens tegn

SIDE 6-7

Matorgie
på Harøya

Vellykket
fiskefestival

SIDE 4–5

Bygdesentral i Snåsa

Snåsa uten
tannlege

NYTT PRODUKT: Hjelde Maskinservice er en
pilotkunde. Fronten på disken over er sladdet,
men fra 14. juni kan alle se hvilket produkt det

%' Yd[X

}
}
}
}
}
}
}

5aTSPV [ÜaSPV ^V bÜ]SPV

www.snasavatnetfiskefestival.no

er snakk om. Før den tid hemmeligholdes produktet trioen fra Berg skal lansere i markedet
etterhvert.
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SENTRUM: Av personlige grunner har
tannlege Nicklas Andersson besluttet å
avvikle sin tannlegepraksis i Snåsa.

HÅPER PÅ NY: Fylkestannlegen vil jobbe for
å få på plass ny tannlege så fort som mulig.
Grunnlaget og behovet er til stede, sier de.











   

038 30 00003

INNOVATIVT: Terje Falmår, Eivin Brøndbo og
Arnt Einar Bardal (bildet) satser sammen på
innovative treprodukter.

www.snasavatnetfiskefestival.no

ANNONSE: Det er gjennom en annonse
i dagens avis det kunngjøres at tannlegevirksomheten avvikler sin praksis.

ÅPNER: Torsdag åpner årets Snåsadaga.
Det samme gjør dørene til Hjelde
Maskinservice sitt nybygg til 14 millioner.




 
  



www.snasavatnetfiskefestival.no

DUGNAD: Både familie og ansatte (bildet) har
jobbet mye på dugnad for å klargjøre nybygget
til morgendagens storstilte åpning.




 
  



SUKSESS: Årets Snåsadaga er over, og det
meste gikk på skinner. Til og med værgudene
var på arrangørenes side denne helgen.

L
LØSSALG
ØS S A LG 2
25,5

SIDE
S
IDE 10-11
10-11

SIDE 4-5

Artig p
Artig
på
å
ffotballskole
otballsk

Vil ha skapet
på plass!

LØSSALG
ØSSALG 25,-

SIDE 10

RUVER: Det nye Gilstadbygget i sentrum blir
et ruvende bygg. Det vil inneholde 28 kontorer,
næringsareal og 4 leiligheter.

Siste avis før vi tar tre uker sommerferie,
kommer ut onsdag 4. juli
Annonsefrist er fredag 29. juni inne kl. 16.00

FESTIVAL: Til helgen kan arrangørene i Snåsavatnet Fiskefestival ønske velkommen en
fiskefestival med store premier

Billån på dagen

AVIS NR. 32 - ONSDAG 29. AUGUST 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 7

Utvider fiskefestivalen

LØSSALG 25,-

SIDE 8-16

Temasider
om jakten

www.snasavatnetfiskefestival.no

STORFEST: Festen på hotellet blir med Terje
Tysland og her ventes det utrolig mye folk og
god stemning

SENTRUM: I sommer ﬁkk interimsstyret for en bygdesentral i Snåsa
en gladmelding.




 
  



opplev
oppl

SIDE 7

Verdivalg
for fremtiden

matglede



på Norges
Nor
største

LØSSALG 25,5,-

SIDE 10

Fin familiedag på Finsås

LOKALISERING: Nå gjenstår det å
ﬁnne en sentral og egnet plass for
Snåsa Bygdesentral.

lokalmatfestival
lo

AVIS NR. 34 - ONSDAG 12. SEPTEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO
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SIDE 24-25

Fotballcup
på Håilloinn

MØTEPLASS: De ﬁkk tilskudd til
etablering av frivillighetssentral –
en møteplass i Snåsa sentrum.

Trondheim, 2. - 4. august

AVIS NR. 33 - ONSDAG 5. SEPTEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO
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SIDE 4-5









   

Android

Søk på “Lånekalkulator” i
App Store / Android Market
eller scann QR-koden

Sjøormen
skal filmes

SCOOTERSHOW: Lørdag ettermiddag er det
duket for et spektakulært vannshow med snøscooter på Seemsøra



smnﬁnans.no

LØSSALG 25,-

SIDE 7

Unikt tilbud
til bøndene

AVTALER: Det er Grande Entreprenør som står
bak nybygget. De starter byggingen i august,
og de fleste leieavtaler er allerede på plass.

iPhone



Er med
i teten

Klare for
storfisken!

Nå kan du beregne lån og sende søknad
på mobilen.



SIDE 14-15

NM-mester
nok en gang

SIDE 6-12

BANK: Sparebanken 1 SMN blir en sentral
leietaker i det nye bygget, hvor de skal leie et
areal på 315 kvadratmeter.



Onsdag 4. juli setter vi fokus Snåsavatnet ﬁskefestival og alle aktivitene
som skjer denne helgen. Hekt dine kunder på kroken med en annonse i lokalavisa.
Ta kontakt med Eygunn på tlf. 90 75 37 20 eller Bauge på 98 25 21 91
for en annonseprat og det beste tilbudet!

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 14

Huke til
Såmmårkauk

EKSEMPLARISK: Til tross for noen utskeielser,
får ungdommen mer enn godkjent oppførsel
fra både politi, natteravner og arrangører.

AVIS NR. 31 - ONSDAG 22. AUGUST 2012 - SNASNINGEN.NO
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S
IDE 1
16-1
16-17
6-1
17
7

Kunstpris
Kunstpris
ttil
il Størker
Størker

SPENNENDE: De yngste barna fikk være med
på en spennende eventyrreise (bildet) rundt
torgområdet utkledd i kostymer og sminket.

Hekt dine kunder på kroken...

AVIS NR. 30 - ONSDAG 15. AUGUST 2011 - SNASNINGEN.NO
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AVIS
A
VIS NR.
NR. 29
29 - ONSDAG
ONSDAG 8.
8. AUGUST
AUGUST 2012
20 2 - SNASNINGEN.NO
SNASNINGEN.NO

SIDE
S
IDE 8

MED STIL: Det er fylkesmann Inge Ryan som
kommer for å åpne nybutikken. Det vil trolig
merkes utover hele Snåsa når det skjer.



Klart for
nybygging

Eventyrreise
på Snåsadagan

038 30 00003

Trio satsetr på tre

SIDE 11

SIDE 11, 12, 14 OG 15

Åpner
dørene

7 038730 000031

SIDE 10–11

SIDE 4–5

SIDE 4-5
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SIDE 12-13

SIDE 10-11

Malin i
jaktfilm

LØSSALG 25,-

SIDE 13

Hevdet seg
i NCC-lekene

SIDE 12

Hevder seg
i Norgescup

Klar for
sykkel-VM

SIDE 4-12-13

Inger L. tok ansvaret

SIDE 6

LØSSALG 25,-

SIDE 6

Hallvard blir
næringssjef

MED S
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s
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stil,
og
med
muligheten
vinne
gullbuss.

NY LEDER: Når samvittigheten tok henne,
kunne ikke Inger Lein si nei til ledervervet i
Snåsa idrettslag.

((Foto:
Foto: Mathilde
M at h il de Ø
Østgård
stgård Sjåvik)
Sjåvik)

Jakt & friluftsliv

29. augus
august
st går Snåsningen
Snåsninge
en ut med
friluftsliv
16.000
temaavis jakt og friluftsl
iv til over 16.00
00 lesere

29. august går Snåsningen ut med
temaavis jakt og friluftsliv til over 16.000 lesere

Ta kontak
kontakt
kt for en annons
annonseprat
seprat
med Eygu
unn 907 53 720 eller Bauge 982
982 52 191
Eygunn

Ta kontakt for en annonseprat
med Eygunn 907 53 720 eller Bauge 982 52 191

..... uken
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uten 
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Fikk reiselivspris

LØSSALG 25,-

SIDE 10

Engasjerte
ungdommer
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SIDE 13

Populært
med loppis

SUKSESS: Helgas Såmmårkauk i Krogsgården
ble en suksess med over 700 besøkende fordelt på fredag og lørdag.

SIDE
S
IDE 15
15

Løp Oslo
maraton

Vil a
Vil
att @
@lfa
lfa
s
kal b
rukes
skal
brukes

MOT-kroken
MOT-kroken
h
ar åpnet
åpnet
har

NY BEDRIFT: Lars Peder Dunfjeld og Jim
Ringseth skal øke interessen for å få flere
snåsninger i organisert trening.

UTVIKLES: Lokalavisa mener på lederplass at
dette kan bli et stort og viktig arrangement for
Snåsa i årene som kommer.

Les mer på www.drivhuset.as om
hva Erik Thorstvedt og de andre
foredragsholderne skal snakke
om på Drivhuskonferansen.

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10
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S
IDE 12-13
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SIDE 20

Slik jjubler
Slik
ubl
e
n serievinner
seriev
en

Lysbildeshow
med Bruaset

Ny bilfabrikk
på Vinje

ØKE: De skal nå øke kunnskapen til både
yngre, eldre, enkeltpersoner og grupper. Det
skal gi alle en bedre hverdag og livsstil .

FOREKOMST: Direktoratet for mineralforvaltning har vurdert mineralforekomsten i Raudfjellet som drivverdig.

  
  

 

facebook.no/Snaasningen

AVIS NR. 39 - ONSDAG 17. OKTOBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6

SIDE 10

Kunststipend
til Gudrun

Vrimmel i
to hele uker

SIDE 12

Inspirerende
matforedrag

PÅ ALVOR: Rektor Åge Eriksen og elevråds-

OPP TIL MD: Det er nå opp til Miljøverndepartemetet om de går inn for å oppheve
dagens båndlegging.

leder Fredrik Berg Holsing (bildet) ved Snåsa
ungomsskole tar mobbetall på alvor.






facebook.no/Snaasningen

LØSSALG 25,25,--

Se side 17

* Heldekk, opplag: 6.000 - 16.200 lesere

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 8

LED i alle
fasonger

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6

Hva nå
Snåsa?

... uken blir ikke den samme uten 

AVIS NR. 40 - ONSDAG 31. OKTOBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG 25,-

SIDE 4-5

Viosen «byen»
uten gatenavn

GODT MILJØ: Begge mener at Elevunderøkelsen
for 2012 inneholder feil, og således gir et
uriktig bilde av miljøet ved skolen -som er godt.

ONSDAG 17. OKTOBER
Ta kontakt for annonse
eller redaksjonelle tips.

twitter.com/snaasningen

AVIS NR. 40 - ONSDAG 24. OKTOBER 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE
DE 13-18

DEBATT: I dagens avis har de debattinlegg hvor
situasjonen ved skolen belyses, og hvilke tiltak
de har for at den skal være trygg for alle.

Tema hus & interiør *

følg oss på

Nytt fra Snåsa samme
hvor du beﬁnner
deg i verden

twitter.com/snaasningen

Se side 17

UNNTAS VERN: Det betyr at Raudfjellet kan
unntas vern og at mineralforekomsten kan
utnyttes kommersielt.

Student?

følg oss på

Nytt fra Snåsa samme
hvor du beﬁnner
deg i verden

LØSSALG 25,-

SIDE 10

SAMMEN: Etter utdanning innen trening og
kosthold ved Norges Idrettshøyskole, har de
flyttet tilbake og etablert egen bedrift.

Student?
30.08.12 - Dampsaga kulturhus, Steinkjer

AVIS NR. 38 - ONSDAG 10. OKTOBER 2012 - SNASNINGEN.NO

L
LØSSALG
Ø SS A L G 2
25,5,-

SIDE
S
IDE 8

TRIVSEL: Besøkende og utstillere ga stort
uttrykk for trivsel i en lun og behagelig atmosfære på tunet.

Bygg et lag!

... uken blir ikke den samme uten 

* Heldekk, opplag: 6.000

Positiv
såmmårkauk

TAKK: Dette gjør at laget nå slipper å ha nedleggelsesspøkelset hengende over seg. Nå kan
alle se fremover. Det kan de takke Inger for.

AVIS
A
VIS N
NR.
R. 37
37 - O
ONSDAG
NSDAG 3
3.. O
OKTOBER
KTOBER 2012
2012 - SNASNINGEN.NO
SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 11

AVKLART: Etter det ekstraordinære årsmøtet
på hotellet mandag kveld, har idrettslaget nå
leder og alle verv formelt på plass.

Jakt & friluftsliv

AVIS NR. 36 - ONSDAG 26. SEPTEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

Løsning for
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* Heldekk, o
opplag: 6.000

De skal ØK(e)
treningslysten din

SIDE 8-9

7 038730 000031

PREMIERE: L
Lørdag
ørdag møttes
møttes ungdom
ungdom fra
fra hele
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T
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pp ttil
il ffilmpremiere
ilmpremiere p
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Steinkjer - o
gså d
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også
dyktige
snåsninger.

AVIS NR. 35 - ONSDAG 19. SEPTEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

SIDE 10 OG 17

SIDE 6

Filmskapere
på rød løper

grunner til å bli
abonnent.
Bestill på
www.snasningen.no

Ingen mobbeskole

Drivverdig
Raudfjell

038 30 00003

48

SIDE 4-5

SIDE 4-5

SIDE 9

Mørke tall,
men lyspunkt

LØSSALG 25,-

SIDE 4-5

Klart for
skolemat

SIDE 7

Diskuterte
skolemiljø

En smilende start

SIDE4-5

AVIS NR. 42 - ONSDAG 7. NOVEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 6

Vil ha idrettshall på Vinje

SIDE 9

Allfarstad
i lokal eie

* Heldekk, opplag: 6.000 - 16.200 lesere

LØSSALG 25,-

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 4-5

SIDE 9

Bank med
nærhet

Jubilerer og
legger ned

SIDE 10

«Brevet» fra
heimbygda

AVIS NR. 44 - ONSDAG 21. NOVEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG 25,-

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 7

SNÅSA:

Lager film
om Jørstadbrua

Bokdebutant
på over 80 år

LIERNE:

På eventyr
i flott natur

LØSSALG 25,-

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

GRONG:

SIDE 8

Tattis
er pop

Biovarme eller
idrettshall?

Hver dag fra 1.-24. desember trekker vi ut
en vinner blant våre abonnenter som får en
elektrisk salt- eller pepperkvern med lys.
Er du ikke
abonnent
ennå?

Se side 11

ÅPNER: Om halvannen uke inviterer Svein
Roger Nordbakk (t.h) og Namsen Auto til
åpning av et flunkende nytt bilanlegg.

FAVORITT: Det har vært aktivitetshelg for
ungdom på Finsås i helga . Paintball var
favoritt nummer en. Det var det liten tvil om.

AVIS NR.

LØSSALG 25,-

SIDE 6

SIDE 12

Ådne klar for
sesongåpning

Følg oss på

STORT: Det nyoppussede bilanlegget er på
hele 1200 kvadratmeter fordelt på to etasjer.
I tillegg kommer eget bilverkstedbygg.

ARBEIDSPLASSER: Nordbakk får tolv personer på lønningslisten - alle er håndplukkede.
Harald Fjelldal (t.v) blir ny kundemottaker.

VIKTIG: I forrige uke ble språkmeldingen fra
Sametingsrådet presentert i Snåsa. Den vil at
norsk og samisk skal likestilles som språk.


På lørdag møter du oss på Sagtomta hos
Hjelde Maskin mellom klokken 10.00-13.00
Gavekort | Gode tilbud | Quiz | Gløgg | Pepperkaker

LEGGES NED: Denne meldingen betyr at man
vil legge ned forvaltningsområdet for samisk
språk som Snåsa er en del av i dag.

Hver dag fra 1.-24. desember trekker vi ut
en vinner blant våre abonnenter som får en
elektrisk salt- eller pepperkvern med lys.
Er du ikke
abonnent
ennå?
Se side 9
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Aktivitetshelg for Ungdom i Snåsa

SIDE 4-5

Sjøormen
skal ﬁlmes

SIDE 7

tilbud
Unikt
til bøndene

LØSSALG 25,-
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Se tilbud side 13

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10-11

SIDE 6

Julsjau i
Krogsgården

Inviterer til
gratis julegrøt

ONSDAG
31 -

22. AUGUST

2012

FOR SNÅSA
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SIDE 4-5

Sjøormen
skal ﬁlmes

7

tilbud
Unikt
til bøndene

SIDE

14-15

Er med
i teten

SIDE 10

Hovtunet
jubilerte

POSITIV: Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo har
gitt en positiv tilbakemelding til idrettslaget,
hvor dette vil bli drøftet i flere instanser.

HÅPER: Med denne positive tilbakemeldingen
øyner Einar Ånonli og Inger Lein (bildet) et lys
i tunnelen og fortgang i planene.

Kampanjetilbud
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Nytt fra Snåsa ut året og hele neste år

Positiv
kauk
såmmår

SIDE 8-9

i Krogsgården
for-

Såmmårkauk
besøkende
Helgas over 700
med
SUKSESS:
suksess lørdag.
ble en fredag og
delt på

ga stort
atmosog utstillere
og behagelig
Besøkende
i en lun
TRIVSEL:for trivsel
uttrykk tunet.

at
på lederplass for
mener
arrangement
Lokalavisaog viktig
UTVIKLES:bli et stort
kommer.
kan
dette i årene som
Snåsa

fære på

Bygg

et lag!

om

andre
på www.drivhuset.as
og de
Les mer Thorstvedt
skal snakke
hva Erik
foredragsholderne
Drivhuskonferansen.
om på
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Se tilbud på
www.snasningen.no

AVIS NR. 48 - ONSDAG 19. DESEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG 25,-

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

LØSSALG 25,-

SIDE 8

Hildegunn på
talentsamling

Finansforsker
med penger
fra oljefondet

Ny redaktør
i Snåsningen

SIDE 4-5-12

Reinbeite
på innmark

SPARTE MIDLER: I 2013 er Snåsa kommune
avhengig av fondsmidler for å få det til å gå
rundt.

PROBLEM: Rein som beiter på dyrka mark er
ikke uvanlig og mange gårdbrukere opplever
det som et problem.

Lørdag møter du oss på stand i Coop Marked sentrum.
Delta i vår quiz-konkurranse og bli med i trekningen
av ﬁne premier. De 20 første som tegner abonnement
får med seg en elektrisk pepperkvern.



AVIS NR.

Nytt fra Snåsa ut året og hele neste år

Positiv
kauk
såmmår

SIDE 8-9

AVIS NR. 47 - ONSDAG 12. DESEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

STRAMT: På driftssiden blir det imidlertid
stramt, og det inføres eiendomsskatt for alle,
og en idrettshall blinker i det fjerne.

Håper på hall
MODEN: Snåsa idrettslag mener tiden er
moden for å planlegge ny idrettshall. De har
sendt brev til kommunen om dette.

ARTIG: Er du beskyttet går det som regel bra.
Både jenter og gutter deltok i helgens aktiviteter, de ga uttrykk for at det hadde vært artig.

Kampanjetilbud

- SNASNINGEN.NO

5 10
4 15 1
FON: 7

Er med
i teten

Offensivt
kommunebudsjett
OVER ALT: Dette betyr at alle kommuner hvor
det nå bor samer må få ansvar for å legge til
rette for samisk språk og språkopplæring.

K O MM

SIDE 14-15

SIDE 4-5

OFFENSIVT: Formannskapet har lagt fram et
offensivt budsjett på investeringssiden for
neste år og økonomiplan for 2013-2016.

2012

5,A LG 2
L ØS S

FOR SNÅSA

 

Har kjøpt
NATO-anlegget

22. AUGUST

LOKALAVISEN


    

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 10-11

Luftgitar på
grendekaffe

ONSDAG
31 -

IKKE FARLIG: Noen røde og blå merker hører
med i paintball. Å bli truffet er ikke alltid uten
ubehag, særlig hvis det er på kloss hold.



POTENSIAL: Engan har sett at det er et stort
potensial og mye innovasjon på Snåsa. Det er
bare å sette det i et system.

AVIS NR. 46 - ONSDAG 5. NOVEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

Vil ha samisk
i hele Norge

038 30 00003

KONSERT: Søndag var det en praktfull konsert
i Snåsa kirke, med blant annet solist Guri
Kleven Hagen. Mer om Vrimmel i dagens avis.

Politiet håper at etterforskningen ikke skal
dryge ut i tid, slik at man kan konkludere, og
deretter henlegge saken.

038 30 00003

SAMISK: På bildet får Aksel Danielsen slå på
tromma til Leammuid Biret Ravdna under en
samisk kulturfortelling på Breide.

038 30 00003

038 30 00003

Innholdsrik Vrimmel
VRIMMEL: Den første uka av årets Vrimmelfestival er unnagjort, med en masse lokale
aktiviteter. Ennå gjenstår fem dager.

Fjerstad (56) pågrepet og siktet. Lørdag
morgen ble hun funnet død på glattcella i
Steinkjer. Ei hel bygd er preget av dette.

SIDE 6

Vurdering
for læring

MOTTO: Hans motto er at de skal jobbe for at
bedriftene skal tjene penger, og de lykkes ikke
før bedriftene lykkes.

12-16 år?

SIDE 4-5

Satser stort
på bruktbiler

Snåsa er preget
PREGET: Hele Snåsa er preget av forrige ukes
hendelser. Først ble Atle Fjerstad (61) funnet
død i heimen sin. Fredag ble hans kone Marie

Etter en lang sykkelsesong har Kristian Aasvold en «frimåned» før
oppkjøringen til neste sesong starter. I oktober skal han trene lystbetont,
og for å holde formen vedlike. Årets sesong har gitt han en stor dose med
inspirasjon - han er mer motivert enn noen gang.
SIDE 13

ERFARING: Kjetil Engan (52) er daglig leder og
forretningsutvikler i Snåsa Kunnskapshage AS
Etter fire måneder i arbeid er han optimist.

AVIS NR. 45 - ONSDAG 28. NOVEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

BERGSMO:
SIDE 4-5

SIDE 10-11

Kristian har «frimåned».
Da blir det anledning til litt
Nugatti på brødskiva ...

SIDE
S
IDE 9-11

AVIS NR. 43 - ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 - SNASNINGEN.NO

TA ANSVAR: Nå er det på tide at noen tar
ansvar og får slutt på nedprioriteringen vi
utsettes for sier Fossum i dagens avis.
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EN HÅN: Samiske museer blir usynliggjort,
dette er en hån mot oss. Nå er tålmodigheten
snart slutt sier Fossum.

  

... uken blir ikke den samme uten 
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OPPGITT: Birgitta Fossum er oppgitt etter at
samiske museum knapt ble nevnt met ett ord
i statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

038 30 00003

* Heldekk, opplag: 6.000 - 16.200 lesere
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ONSDAG 17. OKTOBER
Ta kontakt for annonse
eller redaksjonelle tips.
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Artig aktivitetshelg

038 30 00003

Tema hus & interiør *

ONSDAG 17. OKTOBER
Ta kontakt for annonse
eller redaksjonelle tips.
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SIDE 10

SIDE 10-11

 

Tema hus & interiør *

NESTE ÅR: De ser et behov for at kommunen
får et supplement til sine egne nettsider.
Portalen er planlagt i drift rundt mai neste år

Snåsa har et
stort potensial

Vi blir usynliggjort!

038 30 00003

ET BEHOV: Arnt Einar Bardal (bildet) i Snåsa
Næringsforum har initiert portalen sammen
med næringskontoret i kommunen.

SIDE 4-5

SIDE 4–5

038 30 00003

I STARTGROPA: «Snåsa ut i verden med ny
webportal» – heter utviklingsprosjektet for
etablering av en ny webportal i Snåsa.

038
0
38 30
30 00003
00003

NEI TAKK: Da sa SNO (Statens naturoppsyn)
nei, og pengene ble trukket tilbake og brukes i
stedet til andre formål. (Foto: Snåsa fjellstyre)

038 30 00003

038 30 00003

TVILER: Leder i sambeitelaget, Leif Gunnar
Aunsmo, var ikke interessert hvis ikke Snåsa
fjellstyre ble engasjert til å gjøre jobben.

Ut i verden
med ny portal

038 30 00003

Ville ikke ha
200.000 kroner
NEI TAKK: Skjækra sambeitelag takket nei til
200.000 kroner fra SNO til ny bru over elva
mellom Skjelbreien og Åsvatnet (bildet).

Klager på
Innovasjon
Norge

SIDE 4–5

038 30 00003

SIDE 4-5

Har gitt ut sitt
første album

MØTE: Torsdag var det et temamøte på Finsås
om dette. Årsaken til møtet på Finsås var for å
fremme forståelse.

98,Pr. l.m. fra

Vi kantsyr.

FRED: Bøndene vil ha jordene sine i fred og
Hans Erik Sandvik (bildet) og de som driver
med rein liker ikke å få kjeft av sinte bønder.

KNALLSALG
LØPERE metervare
Velkommen til ekstra gode kjøp!

Steinkjer Fargesenter A/S
Ramberg-gården – Tlf: 74 14 37 00

Farvel
Vinje skole

FREDAG 21. NOVEMBER 2014
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Velkommen til å bestille selskap, møter og julebord på

Namsentunet!
Årets julebord
Vi har noen få ledige plasser på årets julebord den 5, 19 eller 20 desember. Ring og booke plasser!
Årets julebordspris er Kr. 675,-

Juleavslutning
Flere og flere lag og foreninger samt firma bestiller en hyggelig julemiddag/julebuffet etter ent arbeidsdag eller på kveldstid på
ukedagene, pga. så mye stress og mas like før jul. Alt dette er for å få ha bedre tid til slekt og venner i helgene.

Familiejulebord
Søndag den 7 og 14.desember inviterer vi til familiejulebord på Namsentunet.
En stor og en innholdsrik julebuffet settes frem mellom kl.13-18 på disse søndagene.
Vår pris er Kr. 325,- pr. pers.

Selskap
Går dere og grubler på å holde et selskap nå i jula, på vinteren eller vårparten?
Ta kontakt med oss så skal vi i sammen planlegge dette.
Vi er en utmerket samarbeidspartner for alle typer familieselskaper som barnedåp, konfirmasjoner,
jubileer, gebursdager, bryllup og slekts treff for inntil 80 personer.
Det beste resultat får du med en nøye og et godt planlagt arrangement.

Overnatting
Har dere ikke plass hjemme?? Namsentunet er åpent for dem som bestiller rom i god tid.
Vi har 18 soverom, dobbeltrom, 3 eller 4 sengsrom til disp.
Vi tilbyr overnatting med frokost under hele jule- og nyttårs helga.
Ønsker deres gjester selvhushold så har vi egne konsepter for det også.
Ring og bestill i god tid.

Ønsker du å booke Namsentunet
så får du tak i oss ved å ringe 74 33 00 00 eller send en epost til post@namsentunet.no.

Velkommen!

