HØSTPROGRAM PÅ KULTURHUSET KUBEN - THE SHOW
MUST GO ON!

20 NYE MERKA TURMÅL
I GRONG KOMMUNE 2020-2021

• 2. sep. – kl. 19 – Gi litt mer F*
- med Tommy Steine
• 10. sep. – kl. 19 – Lenge leve!
Kveli Rånes Bremseths nye
show
• 24. sep. – kl. 20 – The show
must go on! Kings of Queen
• 17. okt. – kl. 19 – Stjerner i
Kuben
• 27. okt. – kl. 19 – Så ekte nå!
Med Carina Dahl og Åge Sten
Nilsen. (akustisk)
• 6.-7. nov. – IN-messa 2020
• 6. nov. – kl. 1930 – Folk’n Roll
fra helgelandskysten med
Bautastein og Publiners

• 7. nov – kl. 13 – Mestringsog motivasjonsforedrag med
Kjetil Andre Aamodt
• 21. nov. – kl. 19 – Tre Små
Kinesere
• 1. des. – kl. 19 – Greg
Niemczuk – en hyllest til
Beethoven
• 6. des – kl. 15 – Jul i Kuben
• 15. des – kl. 18 –
Famlieteater med
«juletema» (lanseres senere)

kundelister fra oljeselskapene. Meld fra til

til oppvarming i boliger. I driftsbygninger i

kommunen om at oljetankene er fjernet.

landbruket etter 1.1.2025. Grong kommune
vedtok 12.9.19 ei lokal forskrift slik at
forbudet mot nedgravde oljtetanker ble
gjeldende over hele kommunen og uansett
størrelse. Forskrift om tiltak for å motvirke
fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker, Grong kommune er tilgjengelig på
kommunens nettsider og www.lovdata.no.

rengjøring og fjerning av nedgravde
oljetanker, men det kan lett skje lekkasjer,
forurensning av grunnen og skader på bolig
bl.a. ved at tankene ikke tømmes for all
olje før de løftes opp fra bakken. Det er da
den som utfører arbeidet som har ansvaret
dersom noe går galt og oljesøl oppstår, og
kan bli erstatningspliktig. Se kommunens

lokal forurensning av grunn, jord og vann.

nettsider og www.oljefri.no for mer info.

som er «fyrt tomme» inneholder i snitt 100

KULTURHUSETKUBEN.NO

Det er ingen formelle krav for tømming,

Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi

restolje, rengjøres og fjernes. Selv tanker

Ikke alle arrangementene er åpnet for billettsalg enda,
men følg med da noen av disse raskt kan bli utsolgte.
Kulturhuset Kuben vil til enhver tid følge myndigheters råd
og pålegg om smittevern. Skulle noen arrangementer bli
avlyste som følge av Covid-19, refunderer vi billettsalget.
Forhåndskjøp som vanlig på våre nettsider og appen
e-billett, eller oppsøk Grong Bibliotek.

Brosjyren som er i lommeformat viser turene
inntegnet på kart, vegbeskrivelse for å komme seg til
turutgangspunktet, samt en beskrivelse av hvordan
turen er. GPS-koordinatene er i EUREF 89 – format,
SONE 33 og kan avvike noe. Det er utarbeidet et
klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren hvor
en klipper på hvert enkelt turmål.

Det ble 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje

Tanker som ikke er i bruk, skal tømmes for

BILLETTINFORMASJON

Siden 2008 har vi hatt merka turmål i kommunen med
20 nye Grongturer anna hvert år rundt i kommunen.
Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen
av turene lange, andre korte. Kort sagt; turer som de
aller fleste kan prøve seg på. Disse 20 turmålene vil
stå ute frem til 20. september 2021. Fra sesongen 2022
vil forhåpentligvis 20 nye turmål settes opp.

FORBUD MOT NEDGRAVDE OLJETANKER
OG FYRING MED FOSSIL-/MINERALOLJE
TIL OPPVARMING

liter restolje per m3 av det totale volumet. I
tillegg kan det være oljesøl under tanken pga
tidligere lekkasje og overfyllinger som sprer
seg over tid. Oppgravde tanker og restoljen
skal leveres til lovlig mottak, restoljen som
farlig avfall. Kommunen skal ha et register

Det har siden i høst vært noen henvendelser
fra personer som ikke har rukket å få
oljetanken gravd opp før vinteren kom.
Kommunen kommer ikke til å håndheve
forbudet på denne siden av vinteren. Så de
som fortsatt ikke har gravd den opp har
muligheter for å få dette gjort i løpet av
sommersesongen 2020.

over tankene og kommunen kan innhente

GRONG FOLKEBIBLIOTEK ER NÅ ÅPENT!
Vi er glad for igjen å ha åpne dører for dere, men hvis noen fortsatt vil låne via takeaway er det
fortsatt mulig. Våre åpningstider er mandag-fredag klokka 09.00-16.00. Biblioteket er stengt i juli
måned. Vi har fått inn nye bøker både for store og små, så husk å låne mange bøker før vi stenger
i juli måned.

Grong kommunes servicekontor, turistinfoen på Grong
Hotell og Coop Marked Harran selger klippekort og
brosjyrer med kart. Pris klippekort og brosjyre er kr
200,- for voksne og kr 100,- for barn til og med året de
fyller 15 år. Familiepris kr 500. Kun brosjyren koster
kr 50,-. Brosjyren kan også lastes ned fra www.grong.
kommune.no.
For å få deltagerpremie, må voksne ha fullført 18
turer, pensjonister og skolebarn/ungdom må ha
fullført 15 turer. Barn under skolealder må fullføre 10
turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret i
kommunen og en får utlevert deltagerpremie. Navn
på deltagerne blir registrert slik at de blir med i
trekningen av gavekort etter endt sesong i 2021.
Ros, ris eller spørsmål? Kontakt kommunen på tlf 74
31 21 00 eller e-post postmottak@grong.kommune.no

Forsidefoto: Bjørnar Heia
På innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken
er frosset eller snølagt, men ikke i tidsrommet fra 30.
april til 14. oktober. Denne retten gjelder likevel ikke
på gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park.

TURMÅL:
1. Formokjølen
2. Heggessetran
3. Heggemsetran
4. Dalsetran
5. Skistein Geitfjellveien
6. Sladalstjønna
7. Håkostjønna
8. Føinumsetra
9. Saksdaltjønna
10. Setertjønna

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Josetran
Rongsmklimpen
Berssetran
Tølløvmosetran
Nysetran
Mathisensetran
Danielsetran
Moagrova
Backlundplassen
Spannfjellet

Her er noen retningslinjer som en bør forholde seg til
når en er ute i skog og mark:
Når du går i utmark må det skje hensynsfullt og med
tilbørlig varsomhet.

Du har også rett til å bade i vassdrag i utmark når det
skjer i rimelig avstand fra bebodd hus/hytte og uten
utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.
Rasting, solbad, overnatting el skal ikke gjøres på
innmark uten eierens samtykke. I utmark må det ikke
være til ulempe for andre. Telt må ikke settes opp så
nær bebodd hus/hytte at det forstyrrer beboernes fred
og ikke nærmere enn 150 meter.
I perioden 15. april til 15. september er det ikke lov til å
gjøre opp bål i utmark pga. brannfare.
Alle som ferdes eller oppholder seg på annen manns
grunn skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å
volde skade eller ulempe for eier eller andre. En skal
heller ikke påføre miljøet skade. Alle plikter å se etter
at en forlater stedet fint og ryddig.

Dette kortet brukes til å registrere besøk
på hvert enkelt turmål. Til hver post
finner du ei klippetang som du klipper
i riktig ute. Kun ett klipp fra hver av
de 20 turmålene. For å få premie, må
voksne ha fullført 18 turer, pensjonister
og skolebarn/-ungdom må ha fullført 15
turer. Barn under skolealder må fullføre
10 turer. Klippekortene leveres inn på
servicekontoret i kommunen og en får
utlevert deltagerpremie etter endt sesong
i 2021. Navn på deltagerne blir registrert
slik at de blir med i trekningen av gavekort
etter endt sesong 2021.
GOD TUR!
For mer informasjon og nedlasting av kart,
gå inn på www.grong.kommune.no
GRONG KOMMUNE

SLAM / SEPTIK

KLART FOR SOMMERLES.NO!
Den digitale lesekampanjen Sommerles.no er
nå i gang.Fra 1. juni kan alle 1. - 7.-klassinger
i Grong kommune være med på Norges kuleste lesekampanje, sammen med barn fra hele
Norge. Sommerles.no har vært en stor suksess
gjennom flere år. I fjor deltok over 130 000 barn.
Målet med kampanjen er å motivere barna til å

lese så mye de bare orker i løpet av en lang
sommerferie, og dermed øke lesekompetansen,
i en periode der den vanligvis svekkes. I Grong
har vi allerede en oppslutning på
11,6 %. Det er kjempebra så kort tid etter åpning.

SOMMERLES.NO GJØR DET GØY Å LESE!
•

•

Sommerles.no er en digital lesekampanje på •
nettsiden sommerles.no. Barna lager seg en
profil, registrerer alt de leser i kampanjepe- •
rioden og får XP (poeng) for hver leste side.
Sommerles.no er for barn i 1. - 7. klasse og
varer fra 1. juni til 31. august.

Barna får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve
I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier som
kan hentes på biblioteket!

11. september blir det SOMMERLESEFEST PÅ KUBEN KL 18. Da får vi besøk av forfatteren Svein
Nyhus. Det blir premier til de som har deltatt, samt saft, kaffe og kake.
Velkommen til biblioteket!
Hilsen Guri, Karin og Svenn Yngve

MNA har fra 1.januar 2020 overtatt ansvaret for
innsamling, av-vanning og behandling av slam fra
offentlige og private slamavskillere for septisk slam.
Dette gjelder for kommunene Namsos, Overhalla, Grong,
Høylandet, Nærøysund, Leka og Bindal.
Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av
MNA. Den største aktiviteten vil være i sommerhalvåret.
På vinters tid vil det stort sett være nødtømming av
kummer samt slamanlegg/renseanlegg.
Periode for tømming i Grong er uke 32 – 44. SMS vil bli
sendt ut ca. 14 dager før planlagt tømming.
Dersom du får behov for nødtømming (må tømmes innen
24 timer) av septikkum, ta kontakt med Stoklands på
telefon:
MANDAG – FREDAG KL. 08.00-15.30:
Sentralbord tlf.nr 993 70201
ETTER KL. 15.30 ELLER HELG:
Vakttelefon tlf.nr. 994 36675
Øvrige henvendelser rettes til MNA
på slam@mna.no eller tlf.nr 74 28 17 60

