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Grongnytt-debut
i tabloidformat
SIDE 2: «Som rådmann
og redaktør for kommunens informasjonsavis er
jeg glad for å ønske deg
velkommen som leser»
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Spennende
stedsutvikling

Snart ferdig
med gangveg
SIDE 11: Den nye gangog sykkelvegen langs E6
fra Nedre Fiskumfoss
til Harran sentrum skal
være ferdig i oktober.

Side 3:
Godt samarbeid og
stor innsats har gjort det
mulig å realisere mange
stedsutviklingstiltak
i Harran sentrum.

Aktive seniorer i
Grong kommune

Ungskogpleie
og norsk på
timeplanen

SIDE 11: Siden i fjor høst
har eldre i Grong hatt
tilbud om å være med på
alt fra isfiske til golf.

SIDE 4: Det er langt fra
Mogadishu og Khartoum til Øyheimskogen i
Grong, men denne gjengen er innstilt på å lære
seg faget de knapt visste
fantes for å bli en del av
det norske samfunnet.

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.

– 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

Etablereropplæring
høsten 2014

Ny mulighet for å bli med på etablereropplæring i løpet av høsten 2014. Hvis du har en ide og
vurderer å starte egen bedrift, så
er dette noe for deg. Det vil være
Leiv Eiriksson Nyskaping som
har ansvaret for kursene denne
høsten. Kursene vil være en blanding av samlinger og oppfølging
mellom samlingene.
Tid og sted for kursene i
Nord-Trøndelag kommer i
løpet av september. Hvis du er
interessert i å delta, meld deg
til Grong kommune v/Inger
Helland, epost: inger.helland@
grong.kommune.no eller på tlf.
74312161

Ungdomsklubben
åpner mandag
Ungdomsklubben åpner mandag 1. september, deretter er
den åpen hver mandag og onsdag gjennom hele skoleåret.
Åpningstiden er kl 1800 - 2200.

Takk til vikarer
Grong Sykeheim vil takke alle
som har vært ferievikarer hos
oss i sommer for en flott
utført jobb.

Informasjon om
legesituasjonen
Vi har fortsatt utfordringer innenfor kommunens legetjeneste.
Denne situasjonen vil vedvare
en stund utover høsten. 1. september kommer det en ny vikar
for Ingri Bergin, hun heter Nina
Kjenstadbakk og har tidligere
tjenestegjort på Snåsa. Hun vil
være her den resterende delen
av Ingri sin permisjonstid. I tillegg
kommer det en ny turnuslege
samme dato.
Linda Haukø Grande vil avvikle
permisjon omkring 1. november,
i hennes sted vil Stian Haukø
Grande gå inn som vikar. Gerd
Niebelschutz har permisjon
til 1. november 2014. Yusuf
Abdulkadir vil vikariere fram
til den 26. september 2014. Vi
arbeider med å skaffe ny vikar
for resten av Gerd sin permisjonstid. Ragnhild Smalås er på
plass i Namsskogan med tjenestedager i Røyrvik.
Vi jobber stadig for å kunne tilby en godt kvalifisert og tilgjengelig legetjeneste. Selv om det
er noen utfordring de nærmeste
ukene, kan vi sannsynligvis tilby
en mer stabil tjeneste senere
høsten 2014.

Grong kommunes informasjonsavis
«Grongnytt» i ny og fornyet utgave
Som rådmann o g ansvarlig
redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad for å
kunne ønske deg velkommen
som leser av det første GRONGNYTT i tabloid format.
F r a ko m m u n e n s s i d e e r
ønsket ved nye GRONGNYTT
å forbedre informasjonen til
kommunens innbyg g ere o g
næringsliv. Mini Nytt vet vi
har vært populært hos mange
innbyggere i den form som har
vært. Fra kommunes side har
vi likevel kommet til at tida er
inne for en fornyelse av kommunes informasjonsavis. Etter
en prosess med bl.a. tilbudsrunde, er det inngått kontrakt
med Snåsningen om utgivelse
av den nye avisen. Dette gjør at
informasjonsavisen har en helt
ny form der kommunen kan få
inn mer stoff og bilder enn det
som har vært mulig tidligere.
Lag og foreninger vil fortsatt få
muligheter for kunngjøringer
gratis og næringslivet vil kunne
annonsere slik som før.
Dette første nummeret av avisen er en prøveutgave. Planen
er å lage 4 utgaver til i 2014, og
det neste nummer planlegges
utsendt 24. oktober.
Kommunen ønsker gjer ne
fortløpende tilbakemelding på
den nye informasjonsavisen. Vi

RÅDMANN: Svein Helland er rådmann i Grong kommune og redaktør for Grongnytt.
mottar også gjerne tips på tema
som kan være aktuelt å få med i
kommende nummer. Ta gjerne
kontakt med rådgiver Sissel

– Vi nærmer oss
2500 innbyggere
Det er fortsatt positiv
befolkningsutvikling i
Grong, forteller ordfører
Skjalg Åkerøy.
– Ved siste kvartal var vi på 2480
som er en økning på 31 siden
årsskiftet. Dette er vi god fornøyd med selv om økningen i 2.
kvartal ble svært liten som følge
av at vi hadde veldig mye dødsfall. Fødselsunderskudd 2. kvar-

tal ble på minus 6, sier Åkerøy.
– I prosent har vi vel den største økning i Midtre- og Indre
Namdal siste halvår. Statistikken kvartalsvis oss er litt uforutsigbar som følge av at inn og
utflytting av flyktningmottaket
for dem som får fast opphold i
Norge gir utslag på våre statistikker, men trenden er god og
fra 2011 og fram til i dag har vi
hatt en økning på 123 innbyggere.

Mange har fått barnehageplass
Det er mange som har søkt og fått
innvilget barnehageplass i Grong
kommune’s barnehager inneværende barnehageår. Faktisk er det
så mange som har fått plass at det
kun er få plasser ledig å fordele dersom det kommer nye søknader.
Ved oppstarten av barnehageåret
2014/15 er det liten kapasitet til å
ta inn flere barn dersom behovet
melder seg. Kun noen få plasser er
ledig. Barnehagen på Bergsmo har
4 ledige heltidsplasser for barn over
3 år og 4 plasser på 60%. Ledig
kapasitet blir halvert dersom barna
er under 3 år. Iflg. Barnehageloven
opptar barn under 3 år dobbelt

plass i forhold til barn over 3 år. Ved
Harran barnehage er det kun ledig
plass for ett barn over 3 år, eller
50% plass for barn under 3 år.
I sentrumsbarnehagene er det ved
Ekker barnehage ingen plasser
ledig, mens Rønningen barnehage
har kun en heltidsplass og en 60%
plass ledig. Situasjonen blir særlig utfordrende fremover både pga
at det er søkt inn noen barn fom
januar 2015, og også fordi det frem
til nå er født ganske mange barn i
Grong i 2014. Administrasjonen vil
analysere situasjonen nærmere for
deretter å evt. foreslå tiltak både på
kort og lang sikt.

Thorsen (mailadr. sissel.thorsen@grong.kommune.no) eller
meg (mailadr. svein.helland@
grong.kommune.no).

Med hilsen
Svein Helland
Rådmann/ansvarlig redaktør

Ledige rom på sykeheimen
Vi har i løpet av årets først måneder hatt stort frafall av brukere på
sykeheimen. Dette har medført at vi nå har mange ledige rom. Det er
ikke uvanlig at vi til tider har litt ledig kapasitet, men da har det som
regel kun gått kort tid før det har blitt fylt opp med brukere igjen. Slik
situasjonen er nå, ser vi at den ledige kapasitet kan komme til å vedvare en tid framover. Vi ønsker derfor å redusere bemanningen med
2 årsverk for å tilpasse oss den nye situasjonen. Dette innebærer
igjen at vi setter 7 rom ledige på sykeheimen. Vi har foreløpig ikke tatt
stilling til hvilke avdelinger som berøres. Det er inngått dialog med
tillitsvalgte og ansatte for å få iverksatt prosessen med nedbemanningen. Vi antar at dette er en midlertidig situasjon og at vi kan øke
tilbudet igjen når pågangen av brukere erfaringsvis øker i framtiden.

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, 5.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 15.oktober 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.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Spennende stedsutvikling i Harran
Godt samarbeid og stor
innsats har gjort det
mulig å realisere mange stedsutviklingstiltak
i Harran sentrum.

Informasjon fra
Frisklivsentralen
Frisklivssentralen hjelper og
støtter personer som ønsker å
endre levevaner knyttet til fysisk
aktivitet, kosthold eller tobakk,
gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.
Frisklivssentralen i Grong har
åpent hver fredag.
Våre tilbud denne høsten er:
Fredag:
n 09.00-10.00:
Styrketreningsgruppe. Vi trener
til musikk og gjør øvelser på
matte og apparater. Treningen
går over 3 måneder, og vi begynner med en individuell kartleggingssamtale.
n 10.30-11.00: Trimgruppe for
eldre hjemmeboende. Her gjør
viøvelser sittende og stående
ved stol. Dette foregår i fellesstua i Åveien.
n 12.00-13.00: Barseltrim. Mor
og barn trener til musikk og gjør
øvelser på matte. I september/
oktober vil vi i forbindelse
med barseltrimmen ha
timer med undervisning om
kosthold.

Onsdag:
n 19.00 - 20.00.
Kondisjonstrening utendørs. Vi
har intervall-trening, 4x4.
Tirsdag:
n 11.00-15.00: Frisk i friluft.
Turene starter opp 2.september,
og går hver tirsdag hele høsten.
Oppmøte ved frivilligsentralen.
Ved spørsmål om røykeslutt kan
vi bla hjelpe til med å henvise
videre til røykesluttkurs på sykehuset Namsos.
Alle aktivitetene er lavterskeltilbud, og vi forsøker å tilpasse
tilbudene til den enkelte deltaker.
Gamle og nye deltakere er velkommen!
Treningsgruppene starter fredag
5. september.
Hvis du synes noe av dette
ser interessant ut for deg, ta
kontakt for påmelding og mer
informasjon om aktivitetene. Tlf
91555846 eller 74312242, eller
ta kontakt via mail: kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no
Kristin J. Østerås
Fysioterapeut v/frisklivssentralen.

Trenger du
fysioterapi?

Ta kontakt med Fysioterapeut
Bente Storli.
Ingen ventetid.
Kun egenandel etter
takstplakaten.

Etter en hektisk anleggsperiode
sees nå resultatet av omfattende
plan- og anleggsarbeid i Harran.
Samtidig med utbyggingen av E6
med miljøgate og ny Nes bru har
det vært gjennomført en rekke
fysiske stedsutviklingstiltak i
Harran sentrum. Disse er kommet i stand etter tett og godt
samarbeid mellom næringsliv,
grunneiere, Statens vegvesen og
kommunen. I denne prosessen
har kommunen inntatt en sentral og koordinerende rolle. Rådmann Svein Helland sier det har
vært en fornøyelse å arbeide opp
mot de ulike parter i Harran. Det
har vært en positiv holdning til
de delprosjekter som har vært
gjennomført. Næringsaktørene i
Harran har tatt den muligheten
som lå for utvikling sett opp mot
E6 prosjektet. Mange aktører
har brukt mye ressurser på å få
til det man nå ser.
– Jeg synes også det er riktig
å fremheve de grunneierne som
har bidratt til å få til avtaler som
har gjort prosjektene mulig, sier
Helland. Det samme gjelder innbyggerne i Harran som har vist
stor tålmodighet under gjennomføringen av de ulike anleggene.
En stor takk også til Statens vegvesen for et godt samarbeid.
Av delprosjekter nevnes:
n Erverv, oppfylling og planering av nytt framtidig campingområde

MILJØGATE: Bildet viser den nye miljøgata i Harran.
n Grenseendring og oppgradering Harran Camping
n Grenseendring og oppfylling
nytt utvidet areal Statoil
n Grunnerverv og oppfylling og
opparbeidelse av ny parkeringsplass ved kirka

n Oppgradering av hele området
ved Coop Harran og Harran Kro
samt opprusting av ny kommunal veg herunder grunnerverv
n Grunnerverv og delvis opparbeidelse av nytt næringsområde
i sentrum

Kulturbygg/skole - flere
alternativer skal diskuteres
Grong kommunestyre
har vedtatt at det skal
arbeides for realisering
av utbygging ved
ungdomskolen/
samfunnshuset på
Mediå.
Arbeidet med utarbeidelse av
anbudsdokumenter er gjennomført og byggesaken fremmes for politisk behandling
i oktober dette år. Når det i
oktober blir framlagt sak vedr
spørsmål om utbygging er dette
etter klar anvisning fra politisk
nivå i Grong kommune. Det er
vedtatt et forprosjekt med klare
føringer for arbeidet og kommunestyret vedtok den 10. april
i år at planlegginga legges opp
slik at prosjektet kan deles i 2
deler/trinn. Det er ut fra kommunestyret vedtak utarbeidet
et forslag til anbudsdokumenter som ivaretar kommunestyrets tidligere beslutning.I

saken som fremmes for politisk
behandling vil hovedsakelig
tre utbyggingsalternativer blir
vurdert.
n Alter nativ 1 – redusert
utbygging: Dette alternativet
medfører at skoledelen og kultursalen prioriteres i dette byggetrinnet. Omfatter blant annet
lokaler for skolen som forming,
sløyd, skolekjøkken, kontorer,
2 klasserom med tilhørende
rom, møterom, skolekantine og
kombinert folkebibliotek/skolebibliotek. Kultursal med tilhørende rom, utstillingslokale
og sermonirom. Kinosal legges
i kultursalen, og det planlegges
nytt hovedkjøkken som kan nyttes både for skoledelen og kulturdelen. For kultursalen er det
søkt om tilskudd via spillemiddelordninga og via ordninga
med regionale utviklingsmidler.
Fram til nå er søknaden om spillemidler besvart og det forventes tilskudd av denne ordninga

på 10 millioner kroner hvis prosjektet gjennomføres.
n Alternativ 2 – full utbygging. Omfatter alt i alternativ
1. I tillegg nye lokaliteter til
musikk- og kulturskole og til
driftsavdelinga(vaktmestere,
renholdere), i sokkeletasjen.
Det er i etasje 1 innarbeidet ny
gymsal og nye garderobeløsninger og i etasje 2 egen kinosal.
n Alternativ 3. Skoledelen
gjennomføres, mens kulturdelen utsettes. Saken er til
utredning i administrasjonen,
og rådmannen vil fremme sin
innstilling til formannskapet i
begynnelsen av oktober. Sluttbehandling forventes 31. oktober i
kommunestyret. Blir det positivt
utbyggingsvedtak i kommunestyret vil utbyggingsprosjektet blir
utsendt på anbud i november.

Av kommunalsjef Stig Moum
for teknisk og kultur, og rådmann Svein Helland.

n Oppgradering av overvannsledninger
På kvelden den 4. september
ble det foretatt en markering i
Harran sentrum av at de nevnte
stedsutviklingsprosjekter nå er
ferdig.

Tv-aksjonen
19.oktober 2014

TV-aksjonen 2014 går til
Kirkens Nødhjelp og deres
arbeid med å skaffe varig
tilgang til rent vann til over
en million mennesker i ått
land. Tilgang til rent vann,
tilfredsstillende sanitære
forhold og kunnskap om
hygiene er grunnleggende forutsetninger for
at enkeltmennesker kan
ha et godt, verdig liv og
for samfunnsutvikling.
Årets aksjon heter derfor
«Vann forandrer alt».
Har du lyst til å være bøssebærer? Ta kontakt med
Marion Sjaastad på tlf. 74 31
21 64 eller mailadr. marion.
sjaastad@grong.kommune.
no
Innsamlingstidspunkt
er satt fra kl. 16.00-18.00
aksjonsdagen.
Ta vel imot bøssebærerne!
Hilsen aksjonskomiteen i Grong
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Lærer ungskogpleie og norsk
Det er langt fra Mogadishu og Khartoum
til Øyheimskogen i
Grong. Men denne
gjengen er innstilt
på å tilpasse seg
ukjente forhold og
lære seg et fag de
knapt visste fantes,
for å bli en del av det
norske samfunnet.
De fire flyktningene i Grong jobber med ungskogpleie sammen
med skogforvaltningsselskapet
SB skog, og i arbeidstida er det
kun lov å snakke norsk.
Arbeidsprosjektet er i regi
av NAV flyktningtjenesten i
Grong, som har fått penger fra
IMDI (inkludering og mangfoldsdirektoratet), til gjennomføringen. Målet er at prosjektet
skal føre til både integrering og
kvalifisering til jobb.
Alle flyktninger i kommunen
gis et toårig introduksjonsprogram, men det er en kjensgjerning at det ikke er enkelt å lære
et nytt språk kun på skolebenken.
– Folk må ut i praktisk arbeid,
og kommunisere med noen som
snakker norsk. Det er da de
lærer språk, både dagligtale og
fagspråk, sier Bjørg Ekker, som
er prosjektleder for skogprosjektet.

Viktig for skognæringa

P ro s j e k t e t « S ko g n æ r i n g a i
Indre Namdal» har stort fokus
på ungskogpleie. Fagmiljøene
er enige i at ungskogpleie er
et helt nødvendig tiltak for å
oppnå den produksjon, verdiskaping og CO2-binding som
plantefeltene kan gi.
Skogeiere oppfordres derfor
til å gjøre en innsats for ungskogen i Namdalen, enten egenhendig eller med leid hjelp.
– Det erfares nok at mange

MYE ARBEID: Det er mer enn nok å gjøre for dem som driver ungskogpleie i Namdalen. F.v. Bjørg Ekker, prosjektleder for skogprosjektet. Amjad Al-Khalifa
er fra Sudan, og Aman Sibhatleab Zewaldi er fra Eritrea. Til høyre kursleder i ungskogpleie, Bjørn Arve Øvereng.

skogeiere selv ikke prioriterer
dette høyt nok, derfor er det en
satsing både fra myndigheter
og fagmiljø å stimulere til dette
arbeidet, sier skogsbruksrådgiver Gunnar Eliassen.
Arbeidet de fire flyktningene
gjør er derfor langt fra noe konstruert sysselsettingsprosjekt,
m e n e n ko m p e t a n s e h ev i n g
innenfor et område der det er
stort behov for en innsats for å
få opp verdien i framtidsskogen
i Namdalen.
De rydder kratt og småskog,
og forbedrer vekstvilkårene for

trærne som skal vokse til verdifullt trevirke.
Det er SB skog som står for
det faglige innholdet og opplæringen av deltakerne.

Fag og språk

– Opple g g et star tet med et
7-dagers kurs, og både kursleder og de som har ansvaret for
prosjektet er svært godt fornøyde med deltaker ne. De er
arbeidsomme, interesserte og
ivrige på å lære, sier Ekker.
For at norskkunnskapene
skal komme på plass, er det kun

KAFFEPAUSE: En god kaffepause må til for den som jobber i skogen. F.v. Amjad Al-Khalifa
fra Sudan, Jamal Jama Hayd fra Etiopia, Ahmed Abdulqadir Ahmed fra Somalia, og Aman
Sibhatleab Zewaldi fra Eritrea.

tillatt å snakke norsk i løpet av
arbeidsdagen.
– Det er lett å ty til det språket
du kan, eller et språk flere behersker godt, men alle er innstilt på
å bruke anledningen til å lære
norsk, sier Bjørg Ekker.

Ønsker oppdrag

Håpet er nå at gruppa som har
tilegnet seg kunnskap om ungskogpleie skal få betalte oppdrag fra skogeiere som trenger
denne type arbeidskraft. Teamet består av fire personer samt
teamleder Stig Austli.

– De har et sterkt ønske om å
komme i betalt arbeid, noe som
har mye å si for den enkeltes
livskvalitet og mulighet til å
klare seg selv, sier Ekker.
Deltakerne ansettes og lønnes
av SB skog dersom skogeierne
benytter seg av tilbudet.
Skogbruksrådgiver Gunnar
Eliassen opplyser at det er en
svært god støtteordning for ungskogpleie, og mener behovet er
stort hos mange.
Eliassen oppfordrer derfor
skogeiere til å benytte seg av
dette gode tilbudet.

FORTROLIG: Aman Sibhatleab Zewaldi fra Eritrea begynner å bli svært fortrolig med ryddesaga.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Kommunereformen:

Ad hoc-utvalg leder
prosessen i kommunen
Hvordan kommuneNorge vil se ut i framtida vil være det store
diskusjonstema i tida
framover.
Både politikerne og folket vil
bli utfordret på hvordan en
vil se for seg den framtidig
kommuneinndelinga. Innen
våren 2016 skal kommunene
bestemme seg.
Før den tid skal det iverksettes prosesser for å avklare om
det er aktuelt å slå seg sammen
med nabokommuner. I Grong
er det nedsatt et ad-hoch utvalg
bestående av ordfører og gruppelederne som vil lede prosessen lokalt.
I Indre Namdal har nye
samarbeidsmodeller vært et
tema i mange år. Men nå er
tida kommer for å gå et skritt
videre med tanke på om kommunene skal slå seg sammen ,
enten alene i IN eller sammen
med kommuner også nedover
dalen.
Regionrådet i Indre Namdal drøftet på sitt siste møte
et forslag til prosessplan for
arbeidet med kommunereformen i regionen. Konklusjonen derfra er at det nå skal
iverksettes utredning av tre
alternativer . Disse innebærer
indre og midtre som et alternativ, indre med Overhalla
som et annet eller bare Indre
Namdal .
Målet med prosessplanen
som regionrådet nå har vedtatt er at kommunene skal holde samme tempo i prosessen,
slik at man skal kunne fatte
vedtak om evt. sammenslåing
samtidig. Framdriftsplanen
er at alle gjør sine vedtak i
løpet av våren 2016 og da vil
evt. nye kommuner være på
plass fra 1. jan. 2020.
I det videre arbeidet vil det
bli kjørt to parallelle løp. En
lokal prosess med oppsatt
kriterier der målet er å avkla-

ILLUSTRASJON: Bygget vil få en flott plassering med fronten mot riksvei 760 mellom Grong sentrum og
Bergsmo,.

re hvilke kommuner som skal
sammenslås . I tillegg kjøres
en re gional prosess der de
ovennevnte tre alternativer
skal utredes.
I Grong er det nedsatt et adhoch utvalg bestående av ordfører og alle gruppelederne.
De vil starte sitt arbeide i forbindelse med at fylkesmannen
har innbudt til en oppstartkonferanse 5. september.
Fylkesmannen vil ha
ansvaret for å lede og igangsette de regionale prosessene,
sammen med KS regionalt.
Departementet vil tilby verktøy som kommunene kan ta
i bruk for å lage gode beslutningsgrunnlag.
I den videre prosess vil
infor masjon og forankring
lokalt bli svært viktig. Hvordan dette gjøres er opp til hver
kommune , men det kan være
alt fra folkeavstemninger ,
spørreundersøkelser , utvidede folkehøringer til referansegrupper og innbyggerpanel.
Ordfører Skjalg Åkerøy sier
at ad-hochutvalget må ta stilling til hvordan en skal involvere bygdafolket.
– Så langt har vi ikke kommet i prosessen. Det er nå den
starter og så få vi i utvalget
legge et videre løp for en god
og involverende prosess, sier
Åkerøy.

Av Skjalg Åkerøy, ordfører

ADHD Norge med lokallag
i Indre Namdal
Det vil den 16. september klokken 18:00 på Røde Kors Huset
på Grong bli avholdt ett informasjonsmøte om ADHD Norge
kombinert med opprettelse
av Indre Namdal lokallag (Ett
interimsstyre er på plass). Vi

håper at så mange som mulig
tar turen. Vi serverer kaffe
og noe å bite i. Gratis. Har du
spørsmål?
Kontakt Fylkesleder Lars
Mor ten Lersveen på tlf
41223616

Mange seniorer i Grong kommune
Det er gledelig mange seniorer som jobber et langt yrkesliv i Grong kommune. Dette er veldig verdifullt for kommunen, og i neste nummer av
Grongnytt vil vi vie dem litt ekstra oppmerksomhet.

Nytt næringsbygg under planlegging
Det er under planlegging
et nytt næringsbygg i
Grong næringspark.
Bygget vil få en flott plassering
med fronten mot riksvei 760 mellom Grong sentrum og Bergsmo,
se illustrasjon. Størrelse og inn-

hold i bygget vil avhenge av behovet til leietakere som melder seg.
Det kan være lokaler til butikk,
lager, kontorer, verksted, produksjon mm. Det er lagt opp til at leietakerne skal ha felles tekniske
rom, garderober og kantine, noe
som vil være besparende for den

enkelte. Felles kantine vil også
være en møteplass for bedriftene,
og gi en arena der bedriftene kan
utvikle fellestiltak. Interesserte
kan ta kontakt med Tore Ravlo,
tlf. 97745591 eller Inger Helland,
tlf. 743121612.  Av Inger Helland,



rådgiver næring.

Endelig skilting av elvenavn i Grong

FORNØYD: Ordfører Skjalg Åkerøy er godt fornøyd med skiltet som viser navnet på elva.

Etter mange års «kamp»
med vegmyndighetene har
en nå fått gjennomslag for
skilting av elvenavnene
ved bruene i sentrum.
Grong kommune har i mange år
gjort framstøt ovenfor Statens

Vegvesen for å få satt opp skilt
ved de to bruene i sentrum med
navn på elevene som bruene går
over. Hver gang har slike henvendelser blitt avslått , men i
vår fikk endelig positiv respons.
Ordfører Skjalg Åkerøy er glad
for at vegmyndighetene endelig
sa ja til skiltinga og i sommer

har det kommet opp skilt med
både Namsen og Sanddøla .
– Vi ser det som god markedsføring at bilistene blir oppmerksom på hvilke elver som de
kjører over og ikke minst at vi
får markedsført både Namsen
og Sanddøla som er kjente lakseelver.

Flott åpning av skateparken i Grong
Nå er den nye
skateparken i Grong
offisielt åpnet.
Etter mange år med planlegging
har det blitt bygd et flott skateanlegg i Grong kommune.
Skaterne har ventet lenge på
en slik park, helt siden 2009 da
planleggingen av parken startet. Det har vært en arbeidsgruppe som blant annet har
bestemt hva slags materiale

som skulle brukes. De ville bruke et materiale som ikke lager
for mye støy, slik at det ikke skal
være forstyrrende og plagsomt
for de som bor i området. Valget
falt på betong, noe som også
er omtrent vedlikeholdsfritt.
Anlegget er bygd opp av skatere,
det er regler for at slike anlegg
skal bygges av noen som vet
hvordan de skal brukes.

Av Kjersti Melhus Haanes
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Ønsker velkommen til splitter nytt boligfelt
Det nye boligfeltet
Mediåmarka like
overfor Grong sentrum er klart til
bygging. Noen hus
har allerede kommet
opp, og i disse dager
skal arbeidet med
veier, asfaltering og
gatelys være helt
ferdig.

– Dette blir et veldig fint boligfelt, og nå er det bare å bygge her,
sier kommunalsjef Stig Moum.
Samtidig med at det nye boligfeltet tar form, er det også laget
nytt fortau fra sentrum, forbi
Trøahaugen/Høgbakken/Grovamoen og opp til Mediåmarka.
– For å få bygge det nye boligfeltet var det er forutsetning at
vi tilrettela bedre for myke trafikanter. I løpet av høsten er for-

tauet ferdig asfaltert, med fundament og strømkabler klare til
gatelys, forteller Moum.
Velforeninga vil bidra med
et tilskudd til master og kupler
for, og vil ha ansvaret for å drifte
gatelysene framover.
Kostnadene for det nye boligfeltet er på ca. 9 millioner kroner, mens byggingen av fortauet
har kommet på ca. 6 millioner
kroner.

«Dette blir
et veldig fint
boligfelt»
KOMMUNALSJEF STIG MOUM

ØNSKER VELKOMMEN: Sigve
Hallager, rådgiver bygg og eiendom, og kommunalsjef Stig Moum,
ønsker alle som ønsker å bygge i
Grong velkommen til det nye boligfeltet i Mediåmarka.

Fremtidig skolestruktur i
Grong avgjøres i høst
I vår ble rapport
om fremtidig skolestruktur i Grong
kommune lagt frem,
og her foreslås
Bergsmo skole lagt
ned f.o.m. januar
2015, mens Harran
skole foreslås lagt
ned f.o.m. august
2016.
Rapporten om skolestruktur
ligger nå ute på høring, og formannskapet har vedtatt høringsfrist til 18. oktober.
En av de viktigste sakene for
politikerne i høst blir å ta stilling til hvor mange grunnskoler
kommunen skal ha i fremtiden.
Kommunestyret vedtok i desember 2013 at det skal gjennomføres en forsvarlig prosess hvor 3
mill. kroner f.o.m. 2015 og resten
av planperioden skal dekkes
inn av omorganisering av skolestrukturen i Grong.
Vedtaket sier bl.a. at prosessen skal vurdere sammenslåing
av grunnskoler, bruk av bygg og
areal, omorganisering i ledelsesstruktur og administrasjon og
vurdere hensiktsmessig organisering av de ulike trinnene
i grunnskolen. I tillegg vedtok
kommunestyret at det skal
iverksettes en snarlig utredning
med å finne nye lokaler for voksenopplæringa i kommunen.

Bergsmo og Harran

I rappor ten foreslås det at

FLYTTES: Rapporten om framtidig skolestruktur i Grong foreslår at elevene
fra Bergsmo og Harran skal flyttes til Grong barne- og ungdomsskole.
Bergsmo skole legges ned og
at elevene overføres til Grong
barne- og ungdomsskole f.o.m. 1.
januar 2015, og det foreslås i tillegg at 7. klasse fra Harran skole
overføres til Grong barne- og
ungdomsskole fra samme dato.
Forutsatt utbygging ved Grong
barne- ungdomsskole som dekker det nødvendige rombehovet,
foreslås Harran skole nedlagt
f.o.m. skoleåret 2016/17.
Voksenopplæringa foreslås
lagt til Bergsmo ved at det opprettes et voksenopplæringssenter i lokalene til nåværende
Bergsmo skole.

Innsparinger

For 2015 og 2016 tilfredsstiller
imidlertid ikke forslagene i rapporten kommunestyrets vedtak
om en årlig innsparing på 3 millioner kroner. Derfor foreslås det
at de uoppnådde måltallene for
de to første årene hentes inn ved
ulike tiltak innenfor oppvekstområdets tjenesteområder.
Det er først i 2017 når årsvirkningen av at også Harran skole
legges ned, at innsparinga kommer over 3 millioner.
Endelig vedtak om fremtidig

skolestruktur gjøres i november. Men før kommunestyret
gjør endelig vedtak, skal altså
høringsinstansene få si sin
mening. Høringsrappor ten
samt høringsbrev til høringsinstansene er lagt ut på Grong
kommunes hjemmeside www.
grong.kommune.no , og papirutgave av rapporten kan fås ved
henvendelse til Grong kommune
på tlf. 74 31 21 00.
Papirutgave ligger også ute
på de vanlige utleggingsstedene, som for eksempel Grong
kommunes servicekontor, Coop
Marked Bergsmo, Coop Marked
Harran og Grong folkebibliotek.
I tille gg til de for melle
høringsinstansene, kan alle
som ønsker det avgi uttalelse.
Det oppfordres imidlertid til at
der det er mulig, benyttes de formelle høringsinstansene.
Høringsuttalelse sendes
innen 18. oktober 2014 enten
pr. mail til postmottak@grong.
kommune.no eller pr. brev til
Grong kommune, postboks 162,
7871 Grong.

Av Bjarne Myrvang,
kommunalsjef for oppvekst og
barnevern

Ny gang- og sykkelveg
ferdig i oktober
Den nye gang- og
sykkelvegen langs
E6 fra Nedre Fiskumfoss til Harran
sentrum nærmer
seg ferdigstillelse.
1. oktober skal vegen være ferdig. Det er entreprenør Odd
Einar Kne AS som forestår
arbeidet som har pågått i flere
måneder. Samlet vil den nye
gang- og sykkelvegen på 2 km
koste rundt 25 mill. kroner.
Nesten hele veglinja er nå
trauga ut og fylt opp med et forsterkningslag.
Det gjenstår bare en bit helt i
sørenden av anlegget hvor det
legges ny vann- og kloakkledning før forsterkningslag kjøres inn. Arbeidet med drens- og

overvannsystemet er kommet
like langt. Mellom gang- og
sykkelveg og E6 bygges det en
grøntrabatt i tre meters bredde.
Det er satt opp fundamenter
for lysmaster langs hele linja.
Lysmastene settes i grøntrabatten mellom gang – og sykkelvegen og E6. På noen partier,
hvor skjæringene er bratte,
har det blitt bygd mur av naturstein.
Ved Nedre Fiskumfoss er det
bygd nye adkomster til NTE og
Lakseakvariet. Gammelvegen
til Lakseakvariet fjernes, og
det etableres et grøntområde i
stedet. Det bygges også en liten
bit med gang- og sykkelveg på
denne siden av E6, slik at man
får en sammenhengende gangog sykkelveg fra sentrum og til
Lakseakvariet.

Av Skjalg Åkerøy, ordfører
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TORGKONSERT: Musikkforeninga har mange spennende oppdrag. Her fra
en konsert på torget i Krakow

Spennende høst i Grong
musikkforening

Vi starter opp igjen mandag 18.august og gleder oss til en innholdsrik høst.
I september skal vi ha seminar- og konserthelg sammen med Øystein
Baadsvik i Skorovass. Dette blir en fin oppkjøring til øving mot tredje runde
av G-faktor som er første helga i november.
Noe av det beste er likevel den gode stemninga på hver øvelse og gleden av å
skape musikk sammen. En imponerende oppmøteprosent vitner om et lunt
og godt miljø preget av mye latter og inkludering. Kom gjerne å bli en del av
oss. Dirigenten vår, Ola Peder Tyldum, ønsker å ha flere å dirigere. Vi øver
hver mandag kl.19.00-22.00 på Grong samfunnshus.
Ta kontakt med en i korpset hvis du ønsker å ha noen å gå sammen med.
Mvh styret i Grong musikkforening

Vikarmangel på Grong VGS
Ta kontakt med skolen hvis du kan
vikarere som lærer, assistent eller
renholder. Rektor 74 31 28 03/480
54 776.

Grong og Harran pensjonistforening Møter høsten 2014
OBS NYTT.Møtene holdes fra høsten av på GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE.
(alle kaffe - og tilsettingskommiteer opphører.) September: onsdag den 24.
kl. 16,00. Tema: Bildeframvisning v/ Oddvar Moa. Oktober: onsdag 29. kl
16,00. Tema:” Rikest tilstand” v / ordfører Skjalg Åkerøy. Loddsalg på butikkene v/medlemmene.(Dato ikke fastsatt.) November: onsdag 26.kl. 16,00.
Tema: Besøk av Grong og Snåsa pensjonistkor. Historiefortelling v/ Rudolf
Solum. Desember: Julebord. Elles på møtene : Møtesaker. åresalg, allsang
med trekkspillmusikk V/ Paul Vedvik. Kaffeservering kr. 50,00.Nye og gamle
medlemmer er velkommen til ei trivelig ettermiddagsstund.

Frivillighetssentralen

Møte i
kommunestyret

Grong Frivilligsentral minner om
aktiviteter hver uke. Mandager
er det småbarnstreff på Frivillighetssentralen. Uformelt treff for
småbarnsforeldre og barn fra kl
11.00 – 13.30. Åpent hus på tirsdager kl 12.00 – 14.00. Velkommen til sosialt samvær, kaffe
og vafler. Den første tirsdagen
i måneden vil det være et tema.
Torsdager kl 11.00 - 14.00 spiller vi skotthyll så lenge det ikke
er snø, og når snøen har lagt seg
blir det pilkasting inne. Samtidig
har vi sosialt treff for de som
ikke vil spille verken skotthyll
eller pilkasting.
Bruktbutikken er åpen hver
dag mellom 09.00 – 12.00. Vi
har lokaler for utleie til møter
og selskaper. Du finner oss midt
i boligfeltet på Sundspeten,
Mediå. Følg skilting.
Grong Frivilligsentralen
74 33 10 77

Det avholdes kommunestyremøte
på Grong kommunehus, kommunestyresalen, torsdag 11. september kl. 19.00.
Fullstendig sakliste er tilgjengelig på www.grong.kommune.no og
i servicekontoret på kommunehuset.
Skjalg Åkerøy, ordfører
Svein Helland, rådmann

Har du ledig
husrom?
Er det noen som har hybel/
hybelleilighet/leilighet som står
tomme? De aller fleste har fått
seg husrom, men fremdeles er
noen på leit.
Ta kontakt; Trude Gravseth,
koordinator for hybelteamet, 99
37 99 95/trude.gravseth@grong.
kommune.no

PÅ DIREKTEN: Snart kan du høre ordfører Skjalg Åkerøy og resten av politikerne direkte fra kommunestyremøtene.

Direktesendt kommunestyremøte
Om alt går etter
planen kan du snart
følge med på kommunestyrene fra
sofaen hjemme hos
deg selv. Dette blir
mulig gjennom direkte overføring via
internett.
Grong kommunestyre har siden
februar 2013 hatt papirløse
møter. Med det menes at politikerne får tilsendt alle offentlige sakspapirer elektronisk, og

bruker iPad til lesing av saksdokumentene.
Politiske saker offentliggjøres
på også Grong kommunes nettside. Politiske møter er i utgangspunktet offentlige møter, og
publikum har anledning til å
være tilhørere i møtene.
Nå ønsker politikerne å gjøre
kommunestyremøtene enda
mer tilgjengelig for publikum.
Det er også ønskelig å videreutvikle lokaldemokratiet, samt å
involvere innbyggerne mer i de
politiske prosessene. Som et ledd
i dette besluttet derfor kommunestyret høsten 2013 å «streame»
kommunestyremøtene.
Streaming er overføring av

lyd og bilde via internett i sann
tid. Publikum får tilgang til sending på nettleseren via lenke
fra kommunens nettside.
Med streaming kan alle følge
diskusjonene i kommunestyrets møter fra sin egen stue. Det
som trengs for å følge møtene
på direktesending er PC/nettbrett/telefon med internettilgang. På kommunens nettside
www.grong.kommune.no vil
det, når alt er klart, bli lagt ut
en link til direktesendt kommunestyremøte. Testing er godt
i gang, og målet er å være på
lufta når kommunestyret avholder møte den 11. september kl.
19.00.

Bygdadagen 2014

Grong bygdamuseum, lørdag 6. september, kl. 11-16.00
Program:
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Åpning av Bygdadagen 2014. Omvisning hele dagen i Bergsmolåna og Ferjemannsstu
Bildeutstilling fra tidligere bygdadager - Ferjemansstu
Luringan spiller opp
Hopping i høyet
Besøk steinaldersauene
Hesteridning for barn (kr. 20,-)
Baking i bakarhuset
Smaksprøver fra TINE
Loddsalg med flotte premier:
Høstens grønnsaker og hjemmebakte
potetkaker
Kl. 11.00 Salg av kaffe, klenning, småkaker og
flatbrød
Kl. 11.00 Kom og prøv! Snekring av fuglekasser
Kl. 11.00 Smed Øystein Viem demonstrerer og
forteller om smiingas historie
Kl. 11.30 Tipp treslag - konkurranse. - kaffe på
svartkjel
Kl. 12.00 Veteranbil og traktorparade
Kl. 12.00 Separering av melk
Kl. 12.00 Hils på kaninene
Kl. 12.00 Hils på kalvene
Kl. 12.00 Salg av rømmegraut med pligg
Kl. 12.00 Dialektordkonkurranse
Kl. 13.00 Minikonsert med Torill Gustavsen og Bjørnar Holand
Kl. 14.00 Luringan spiller opp
Kl. 14.00 Smed Øystein Viem demonstrerer og forteller om smiingas historie
Kl. 14.30 Visning av 17.maifilmen fra Grong – med masse «kjentfolk». På låven
Programleder Knut Inge Seem
TA PÅ GAMMELKLEAN OG KOM PÅ BYGDADAGEN ! Gratis inngang
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FAKTA
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Grong

n Formannskapet i Grong kommune vedtok å bosette enslige mindreårige i slutten av august 2009.
n Organiseringen av tilbudet ble
vedtatt medio oktober 2009, og fikk
raskt navnet BEEM (boenhet for
enslige mindreårige).
n I desember 2009 ankom de 7 første enslige mindreårige til Grong
n Hittil har vi bosatt 31 enslige mindreårige flyktninger i Grong
n Alle de bosatte er gutter.
n De fleste kommer fra
Afghanistan, men vi har også ungdommer fra Syria og Somalia
n Per i dag går én av ungdommene
på høyskole, tre er lærlinger, 11 er
elever på videregående skole, og
resterende har tilbud om kvalifisering/ utdanning gjennom voksenopplæringen eller alternative
kvalifiseringsløp. I tillegg er flere i
jobb, noen på heltid og flere i deltidsjobber.
n Bosettingen av enslige mindreårige i Grong foregår etter en modell
som vi har kalt Grongmodellen.
n I korte trekk går modellen ut på et
tre- til femårig løp, der målet er at
ungdommene skal bli selvstendige
samfunnsborgere.
n BEEM har to bofellesskap i
Grong sentrum: ett på Rønningen
og ett på Bakken (tidligere
kjent som Motellet). I tillegg bor
flere av ungdommene i leiligheter på Rønningentunet og på
Leilighetsbygget. Noen av ungdommene bor på hybel i andre kommuner i forbindelse med videregående
utdanning, men har fremdeles
«base» i Grong, og som andre ungdommer kommer de hjem til Grong
i feriene.
n Ungdommene blir fulgt opp av
miljøarbeiderteamet frem til de er
20 år.
n De fleste ungdommene er 15- 17
år når de blir bosatt. Og de eldste av
de bosatte er nå 21 år.
n Det er 10 ansatte miljøarbeidere
i miljøarbeiderteamet som jobber
med ungdommene.
n Høsten 2014 skal 5 nye enslige
mindreårige flyktninger bosettes i
Grong.

En Grongning fra A
STREETART: Gjennom ungdomsklubben i Grong har flere av ungdommene vært med på et spennende prosjekt med streetart – gatekunst.

Høsten i 2009 vedtok formannskapet
i Grong at vi skulle bli en
bosettingskommune for enslige
mindreårige flyktninger (EM). Dette ble
startskuddet til et spennende nybrottsarbeid for mange ansatte i Grong kommune.
I løpet av tre korte måneder
skulle modell for bosetting og
oppfølging av syv ungdommer
utarbeides og igangsettes. Det
ble besluttet at arbeidet skulle
være tilknyttet det arbeidet som
allerede var etablert i forhold til
ungdom i kommunen, og Ungdomsteamet (senere en del av

Familiebasen) fikk dette spennende oppdraget.
Ungdomsteamet i Grong har
i samarbeid med flere aktører
internt og eksternt kommet frem
til en modell for bosetting av EM,
som etter hvert har fått navnet
«Grongmodellen»
Modellen er dynamisk, og har

utviklet og endret seg gjennom
de snart fem årene vi har jobbet
med dette. I hovedtrekk omhandler modellen et bosettingsløp på
tre til fem år, der hovedmålet er at
ungdommene skal bli selvstendige og en del av det norske samfunnet på lik linje med andre unge.
I ko r t e t re k k o m h a n d l e r
modellen at ungdommene det
første året bor i bofellesskap med
tett voksenoppfølging av miljøarbeidere, og at de i de påfølgende
år skal bli mer og mer selvstendige gjennom veiledning, utdanning, botrening og deltakelse i
lokalsamfunnet gjennom idrett
og sosiale aktiviteter.
1. desember 2009 ankom de
7 første enslige mindreårige

Grong stasjon. Både ungdommene som kom, og miljøarbeiderne
som tok imot dem, var mildt sagt
spente! Situasjonen var ny for
begge parter, og fokuset var på
å få til en så god oppstart som
mulig. Ferden gikk fra stasjonen
ned til Rønningen, der et tidligere hybelhus var klargjort for
et nytt bofellesskap.
Snart fem år etter, er det nesten uvirkelig at så mye kom på
plass på så kort tid. Og vi har
bygd veien mens vi har gått den.
Samarbeidet og samspillet mellom ungdommer og miljøarbeidere har ledet frem til en modell
for bosetting som vi har tro på
og er stolte av. Vi har til sammen
bosatt 31 flotte ungdommer. Unge

menn som har med seg tøffe opplevelser fra hjemland og flukt,
som på tross av store kulturelle
og samfunnsmessige forskjeller har lyktes i å bli en positiv
del av Grongsamfunnet. Vi har
i dag mange unge Grongninger,
som har trådt sina barnsben i
land som Afghanistan, Syria og
Somalia.
Flere av ungdommene er «i
mål» i forhold til å bli helt selvstendige, og mange er undervegs! Kun én av 31 ungdommer,
har valgt å gå helt ut av programmet. Vi har på veien erfart at det
er mange veier til målet. For
noen går veien gjennom utdanning, mens for andre er arbeidspraksis og fast jobb den riktige
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Det er ikke enkelt,
men det er ikke umulig!
Irfan Hussaini fra
Afghanistan bor og
jobber i Grong, og sier
han aldri har opplevd
negative episoder siden
han kom hit i 2009.
PÅ SKI : Det er mye nytt å bli kjent med for en ung flyktning som kommer til
Norge. Å gå på ski er er noe alle må prøve seg på.

– Hvem er du?
– J eg er I rf an
Hussaini – du kjenner jo meg?
– Når kom du til
Norge?
– Jeg kom til Norge i
2009.
– Hvordan var det å komme til
Norge?
– Da var det annerledes. Jeg tenkte
at dette ble vanskelig, kanskje særlig
å lære språket. Jeg ville lære norsk
språk og bli kjent med den norske
kulturen.

SPISER SAMMEN: Det sosiale, som det å ha felles måltider, er viktig for ungdommer som har kommet til Norge uten foreldre og annen familie.

– Når kom du til Grong?
– Jeg kom til Grong i desember
i 2009, med toget klokka 19:05,
sammen med seks andre gutter.
– Hvordan var det å komme til
Grong?
– Jeg tenkte at dette kom til å bli vanskelig, fordi Grong så ut som et lite
sted. Jeg tenkte at her ville det bli
vanskelig å bli kjent med folk, men nå
ser jeg jo at jeg tok feil.
– Nå har du vært her i noen år,
tenker du det samme om Grong
som når du kom hit?
– Nå ser jeg helt annerledes på ting!

fghanistan

I BÅT: Ikke alle hadde vært på båttur før, en spennende opplevelse.

veien å gå. Og det er ingen tvil
om at på tross av at disse ungdommene har med seg andre
erfaringer enn mange andre
ungdommer i Grong, så er likhetene flere enn forskjellene.
Grongmodellen har sterkt
fokus på inkludering og integ r e r i n g av u n g d o m m e n e i
Grongsamfunnet. Dette har
vært synlig gjennom blant annet
deltakelse i idrett og ungdomsrådsarbeid. I tillegg har flere av
ungdommene deltatt på to kunstprosjekter, det ene gjennom
bolystprosjektet og det andre
gjennom ungdomsklubben. På
denne måten har ungdommene
også vært med på å sette mer
synlige spor i Grong.

Parallelt med integreringsarbeidet, har det vært et viktig
fokus å ivareta ungdommenes
egen kultur og religion. Vi har
delt mange fantastiske opplevelser med ungdommene i forbindelse med markeringer av høytider så som ID og muslimsk nyttår. Ved slike anledninger samles
alle ungdommene til en real fest
sammen med de ansatte. Noen
ganger har vi også samarbeidet
med mottak eller bofellesskap i
andre kommuner for markering
av slike festdager. En får virkelig følelsen av at det er en riktig
storfamilie som er samlet ved
disse anledningene.
Gjennom snart fem år, har vi
som har vært så heldige å følge

denne reisen, fått hundrevis
av positive og lærerike erfaringer og opplevelser. Vi har gått
motbakkene sammen, og vet vi
vil lære nye ting også i fremtiden. Vi er ikke i tvil om at disse
flotte ungdommene har beriket
Grongsamfunnet, og vi har også
erfart at Grongsamfunnet har
tatt godt imot disse ungdommene og beriket dem også.

Av Lena Krane,
avdelingsleder familiebasen

››

– Hva er det som er bra med å bo
på Grong?
– At jeg har kjentfolk rundt meg her!
Vi er alle avhengige av å kjenne folk
– hvis jeg flytter herfra så må jeg liksom starte helt fra null. Her på Grong
kjenner jeg mange folk som jeg er
glad i, og som jeg vet trives med meg.
– Hva tenker du er grunnene til at
du har klart deg så bra?
– Først og fremst er det viktig å tenke
at når man skal være et sted en stund
må man presentere seg selv på en
positiv måte! Man må tenke positivt
og snakke positivt – man bestemmer
selv hvordan man skal tenke på ting.
Man kan glemme systemet som man
har vært under før og lære seg systemet på det stedet man er nå. Når man
er positiv så møter andre deg på en
positiv måte også! Klaging fører bare
til negative tanker. Norske ungdommer tenker mye positivt, og man kan
bestemme seg for å være en positiv
person. Da jeg kom til Grong kunne
jeg ikke snakke norsk. Omtrent en
uke etter at jeg kom til Grong så jeg
at damen i nabohuset var ute i hagen
sin, og så gikk jeg ut for å snakke med
henne. Dagen etter inviterte hun meg
på kaffe. Til henne fortalte jeg masse
om meg selv og min historie, og ved
å snakke med henne ble jeg raskt
flinkere til å snakke norsk også. Det
å komme i kontakt med mennesker
rundt seg er kjempeviktig! Det er

vanskelig å ta det første steget, men
det er ikke umulig!
– Er det noen ting du tenker på
som har vært spesielt viktig for at
du skulle lykkes?
– Jeg møter kjentfolk hver dag. På
jobben kjenner jeg alle og
alle kjenner meg. Å jobbe
sammen med trivelige
folk og å trives på jobben – det gjør det til en
bra dag!
– Har noen ting/
personer/hendelser
vært spesielt viktige?
– Det at jeg aldri har opplevd
noe negativt på Grong må være
positivt! Jeg har bare gode minner
fra tiden min her på Grong. Alle jeg
møter her er positive!
– Kan du nevne noen spesielt
gode minner fra tiden din på
Grong?
– Etter ett år på norskopplæring og
ett år på Namdal Folkehøgskole ville
jeg gjerne få meg en jobb. Jeg hadde
søkt på flere forskjellige jobber, og
mens jeg ventet på svar på sommerjobbsøknadene var jeg heldig og fikk
praksis på barnehagen på Rønningen.
Jeg ønsket å ha flere alternativer, for
jeg ønsket ikke å gå uten jobb. Jeg
jobbet på barnehagen nesten hver
dag og hadde mange kjempefine opplevelser der. Jeg opplevde å bli møtt
veldig positivt av både barn, foreldre
og kolleger. Så fikk jeg starte og jobbe
på Spar, og det var også kjempeartig!
For meg er det kjempeviktig at de
som handler på Spar ikke opplever at
jeg bare sier hei og ha det. Jeg ønsker
å ha skikkelig god kontakt med dem
som kommer til vår butikk. Det er
sånn at mange som handler der kjenner meg så godt at hvis de opplever
meg som tankefull eller annerledes
en dag så spør de om jeg har det bra
– det at man opplever sånn omsorg
på jobben sin er så positivt. Det som
er positivt vinner alltid over negativitet for meg! Mange som kommer på
butikken har hatt en lang arbeidsdag
og skal handle – da er det kjempeviktig å møte hverandre med et stort
smil og gjøre at alle skjønner at de
er velkomne! Man bestemmer selv
sin holdning til menneskene man
har rundt seg. Og ofte må man jobbe
hardt i begynnelsen for at det skal få
bra dager senere. Hvis man bare blir
sittende hjemme kan man komme
negativt ut.
– Hva gjør du om 10 år?/ Hva er
den store drømmen?
– Jeg planlegger og drømmer om
fremtiden, men det blir ikke alltid
etter planene man har. Jeg drømmer
om barn, kanskje før det har gått
10 år også. Jeg håper på fine dager
og dager fylt med glede også om ti
år! Noen ganger føler jeg at jeg har
opplevd så mye at jeg er pensjonist
i tankene, men jeg har mye håp for
framtida!
Av Kjersti Krane, miljøarbeider
BEEM (boenheten for
enslige mindreårige)
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

– Kjempefint tilbud
De har vært på handletur, og koser seg
med en kaffekopp på
kjøpesenteret mens de
venter på at drosjen
skal komme og hente
dem og varene. Kjellrun
Duun (71), og Agnes
Lynum (92) har brukt
servicetransporten i
mange år, og har bare
godord å komme med.
GRONGNING: Dawood Shafahi fra Afghanistan har fått lærlingplass i
Verdal, men sier det er Grong som er hjemme.

«Jeg føler at
det er et trygt sted»
Dawood Shafahi fra
Afghanistan har fått
lærlingplass i Verdal,
men sier det er Grong
som er hjemme
– Hvem er du?
– Jeg heter Dawood Shafahi, kommer fra Afghanistan, bor i Norge
nå.
– Når kom du til Norge?
– September 2010.
– Hvordan var det å komme til
Norge?
– Det var litt vanskelig. Når jeg kom
visste jeg ingenting om Norge. Jeg
var nysgjerrig. Jeg kunne ikke
språket, så jeg måtte prøve å finne
ut hvordan ting skjer her.
– Når kom du til Grong?
– Høsten 2010.
– Hvordan var det å komme til
Grong?
– Jeg var veldig spent før jeg kom
hit! Og jeg gledet meg veldig til å få
et fast bosted og å starte på skole.
– Nå har du vært her noen år,
tenker du det sammen om Grong
som når du kom hit?
– Nå tenker jeg ganske annerledes
– nå er Grong hjemme! Jeg har fått
lærlingplass i Verdal, men Grong
e heim! Håper å komme tilbake,
både på besøk og senere kanskje
jobbe her.

fra dem som jobber på Boenheten
For Enslige Mindreårige, hjelp til
å lære norsk, hjelp med lekser, til
å bli trygg på Grong. Jeg er veldig
glad i alle sammen. Jeg er en litt
gal og glad gutt! Jeg liker å tulle,
både med de jeg kjenner godt og
andre! Uansett om folk kommer
fra Asia, Afrika eller Norge kan jeg
komme i kontakt med dem!
– Er det noen ting du tenker på
som har vært spesielt viktig for at
du skulle lykkes?
– Jeg jobbet hardt for at jeg skulle
bli enda bedre i språket, det var
viktig for meg å bli flink i norsk!
Jeg ønsket å lære mer og mer, og
har hatt det kjempebra på Grong
Videregående Skole og lært masse!
– Har noen ting/personer/hendelser vært spesielt viktige?
– Lærerne på skolen! De har vært
gode rollemodeller som jeg har
lært mye av! Og personalet på
Boenheten.
– Kan du nevne noen spesielt
gode minner fra tiden din på
Grong?
– RAMP-tur på Snåsafjellet! 14
fantastiske dager på fjellet. Og året
på Namdal Folkehøgskole var en
opplevelse for livet! Jeg ble kjent
med ungdommer fra hele Norge,
og mange av dem har jeg fremdeles kontakt med nå.

– Hva er det som er bra med å bo
på Grong?
– Bra miljø! Jeg føler at det er et
trygt sted. Bra skole. Det er en
liten plass, så det er rolig her. Det
er utrolig vakker natur her også.
Jeg liker å gå på tur i fjellet. Det er
lett å bli kjent med folk her. Jeg har
mange norske kompiser. Det er et
veldig positivt miljø på MUDO hvor
jeg trener også.

– Hva gjør du om 10 år?/Hva er
den store drømmen?
– Akkurat nå er drømmen å gjennomføre lærlingtida! Jeg drømmer om å være en god rollemodell
for barna jeg skal jobbe med! Jeg
gleder meg allerede til å bli kjent
med barna i barnehagen hvor jeg
skal være lærling! Jeg drømmer
også om å jobbe med barns rettigheter. Det finnes barn som har det
vanskelig i hele verden, ikke bare
i Norge. Men først skal jeg være
lærling!

– Hva tenker du er grunnene til at
du har klart deg så bra?
– Jeg har fått hjelp, blant annet

Av Kjersti Krane, miljøarbeider BEEM (boenheten
for enslige mindreårige)

– Når man ikke kjører sjøl, så er
dette en veldig bra måte å komme seg til butikk og apotek på,
sier Kjellrun Duun. Hun og venninnen Agnes Lynum forteller
at de pleier å ta en tur på handle
hver fredag, men at tilbudet er
der både onsdager og fredager.
– Jeg trodde ikke det var
mulig å få benytte meg av tilbudet lenger når jeg flyttet fra
Sørsida til Sundspeten, siden
det er så nært butikken. Men det
er likevel for langt for meg å gå
med handleposer, sier 92-åringen, som er veldig fornøyd med
servicen.
– Vi er så glade i drosjesjåførene våre, den ene er snillere enn
den andre, sier Agnes.
– De kommer inn og henter
varene, og bærer dem inn hjemme hos oss, istemmer Kjellrun.
Tilbudet gjør at de to ikke bare
får gjort praktiske ærend, men
også får anledning til å være litt
sosiale, og slå av en prat med
kjentfolk over en kopp kaffe.
– Denne servicetransporten
har vi hatt stor glede av i mange år. Det er bare å ringe dagen
i forveien og si at vi vil ta en
handletur, så kommer de og henter oss, sier Kjellrun Duun.
Visste du at det er mulig å bli
hentet i ditt eget hjem om du

VENTER: Kjellrun Duun og Agnes Lynum koser seg med en kaffekopp
mens de venter på å bli hentet av tilbringertjenesten.
trenger skyss til nærmeste buss
eller tog – eller har behov for en
handletur og ikke kommer deg
til butikken på egen hånd? Det
skal være et godt utbygd kollektivtransport for innbyggerne i
Nord-Trøndelag. Derfor finnes
det et tilbud om bestillingstransport i fylket.
Omfanget av ordningen varierer fra kommune til kommune.
Det er vedtatt retningslinjer
for bestillingstransport i NordTrøndelag. Hensikten er å sikre
at dette blir et "nord-trønder"produkt som praktiseres mest
mulig likt. Ordningen er finansiert av fylkeskommunale midler og av statlige prosjektmidler.
Bestillingstransport deles inn
i to typer transport:
- Servicetransport: Her menes
bestillingsruter som går til fastsatte tider med fastsatt start- og
stoppested, men med avstikkere
for å plukke opp reisende som
har bestilt transport. Formålet
med ruten kan være transport
til handlesenter, aktivitetssted,
kommunesenter eller annet

lokalt senter eller arrangement.
– Tilbringertransport: Dette
er en tjeneste hvor kunden blir
transportert mellom en rutegående transport og hjemmet/oppholdssted. Dette tilbudet omfatter tog, buss og Foldafjord. Det
er også opprettet en bestillingsbuss, som navnet tilsier, går
på bestilling. Dette er mellom
Grong og Steinkjer til fastsatte
tider.
Bestillingstransport er en ordning hvor kunden melder inn til
et bestillingspunkt (tlf 07417)
at man ønsker å benytte seg av
tilbudet. Bestillingstransport er
etterspørselsstyrt ved at den reisende bestiller transport innen
en gitt frist før avreise/ankomst.
Bestillingene samordnes for å
utnytte ressursene best mulig.
Transportmiddelet (taxi, maxitaxi eller buss) blir beregnet
etter antall reisende.

For generell opplysning
om kollektivtransporten
i Nord-Trøndelag - se
www.177nordtrondelag.no

Flyktningeboliger Bergsmo
Det har i en lengre periode vært
bosetting av flyktninger i Grong
kommune og i den forbindelse
ble det i mai vedtatt av kommunestyret i Grong at man skulle
bygge to flyktningeboliger på
Bergsmo, primært rettet mot
flyktningfamilier. Boligene skal
ligge nederst i Sklinnteigen.
Anbudet er nå under gjennomføring og om alt går som
planlagt vil det bli byggestart
i oktober og ferdigstillelse før
sommerferien i 2015. Boligsituasjon i Grong kommune:
Som mange er klar over har
Grong kommune relativt mange
kommunale boliger ut fra antall
innbyggere i kommunen. Kommunen har over en lengre periode vist at de har en klar målsetning om å bidra til at Grong
skal ha boliger til de som ønsker
å bosette seg i kommunen.
Det er en variert portefølje
både når det gjelder størrelse,
standard og beliggenhet og

består totalt sett av 196 boenheter når man tar med omsorgsboliger, hybler, flyktningeboliger
og boliger for ordinært utleie.
Av disse så eier Grong kommune
128 boenheter, Grong boligstiftelse 40 boenheter og Grong boligbygg AS 28 boenheter. Selv om
boligportefølgen er stor, har den
siste tiden imidlertid vist seg at
det fortsatt er mange som ønsker
bolig i kommunen.
Det virker som at trenden går
mot at flere utflyttede Grong-

ninger ønsker seg tilbake til
kommunen i større grad enn tidligere. Videre synes det også nå
å være en større etterspørsel fra
de uten direkte tilknytning til
Grong som ønsker å bosette seg i
kommunen.
Det oppfordres derfor til at de
som eier eller disponerer boliger som nå står som feriehus, er
tomme eller av andre grunner
ikke er i bruk vurderer utleie
eller salg av boligene slik boligtilbudet blir bedre.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Her er høstens program:

Friluftsaktiviteter for seniorer
Er du over 60 år og glad i å være
ute ? Liker du å trimme sammen
med andre? Har du lyst på felles
opplevelser? Bli med på sosiale
friluftsaktiviteter for eldre!

merkinga (delvis sti) i lett terreng
til Davidtjønna. Høydeforskjell ca
100 m og lengda er 1,7 km én veg.
GPS-koordinater: 7160635 –
381994

1. Onsdag 10.09.14:
Vandring til Gartlandssetra
(Gammelsetran)

5.Onsdag 05.11.14: Vandring
til Tømmeråssetra
Kjør FV 391 ca. 1,5 km fra Grong
sentrum til brannstasjonen. Følg
merka veg til Litlåa og kjør til
parkeringsskiltet. Følg merkene
som er på vegen videre. Passèr
elva o g følg videre merking til
Tømmeråssetran. Turen er ca 2,5
km lang. Noe bratt og steinete i
stigningen
fra elva. Anbefaler og ta turen når
det er tørt og fint.
GPS-koordinater: 7150279 –
373797

Det er 3,9 km fra E6 til Steindalen,
hvor parkeringsplassen er på venstre side av vegen (når du kjører
nordover mot Høylandet), ca 200
m etter en rød hytte inne i dalen.
De r fra g år det trakto r veg opp
mot Gammel setran. Ca. 2,5 km
tur/retur.
GPS-koordinater: 7161960 –
372952

2.Onsdag 24.09.14:
Golf-vandring på Golfbane,
Overhalla

6.Onsdag 19.11.14: Vandring,
kano, kajakk & fiske,
Raudsjøen, Heia

Nybegynneropplæring i golf ved
golfbanen (Grande Gård). Dersom
du ikke ønsker å prøve golf, er
det fine muligheter for vandring
i området. Felles kaffepause ved
golfbanen.

Vi tar med kano og kajakk, slik at
den som ønsker å prøve dette får
muligheten i trygge omgivelser.
Har du heller lyst til å vandre
innover i terrenget fra Heia, så er
det greit. Også mulighet til å prøve
ørretfiske i Raudsjøen. Felles bålkaffe ved Raudsjøen.
Felles for alle dagsopplegg er:
n Oppmøte på Namdals
Folkehøgskole kl. 09.00.
n Ingen ferdighetskrav for å kunne
delta - og deltagelse er gratis!
n Ta med tursekk og mat, vi tar
med kaffekjelen!
Ved spørsmål kontakt: Ivar
Fossland Moa, tlf. 95974265

3. Onsdag 08.10.14:
Vandring mot Snøåhaugen

Kjør langs E6 fra Grong sentrum
(den blå brua) mot Trondheim.
Ta av til høyre etter 11,2 km i
botn av Raudhyllbakken. Parker
ved grongturskiltet. Gå langs sti
-over noe myr. Noe stigning. 2,3
km én veg til Snøåhaugen. GPSkoordinater: 7141041 – 369434

4.Onsdag 22.10.14:
Vandring mot Davidtjønna

Ta av fra E6 til høyre etter svingene nord for Nes bru. Følg skogsbilvegen og ta til høyre etter brua.
Grongturskilt står på parkeringsplass på toppen av bakken. Følg

Grong & Harran pensjonistforening, i samarbeid med
Namdals Folkehøgskole.

Hvordan får du nok aktivitet?
Små grep i hverdagen kan
være nok for mange.

n 40 minutter dans eller trim til
musikk, 50 minutter gymnastikk
og to gåturer à 30 minutter.
Det er lettere å lykkes hvis aktin 20 minutter rask gåtur seks
GRONG
KOMMUNE
vitetene er
lystbetonte
og blir en
dager, 30 minutter lek med barn
naturlig del av de daglige rutinene.
eller husarbeid.
MØTEPLAN 1. HALVÅR
2014
Nedenfor er noen
eksempler
på
nApril
60 minutter
svømming,
40
Januar
Februar
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Mai
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hvordan
oppfylle minimums-6.
balanse- og
Kommunestyret
27.minutter10.
8. styrketre19.
25. *gåturer à 10 minutter.
anbefalingen
i løpet av en uke:
ning, fem
Formannskapet
23. 6., 25 (tirsdag).
20.
8. 6. (tirsdag) 22.
17. (tirsdag)
All aktivitet bør være slik at man
AMU
29.
n 30
minutter rask
gange fem
puster litt mer enn 6.vanlig. Ved høy
Eldrerådet
Regionrådet
5.
dager
i uken.
intensitet9.kan tiden halveres. 4.
Kontrollutvalg
Fylkestinget

Høylandet
24.

Røyrvik

11.-12.

29.-30.

15.

Namsskogan

11.-13.

Møteplan for Grong kommune

30.
27.
* Felles kommunestyre for Namdalskommunene (Namsos)
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014
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Oktober

Kommunestyret

F

Formannskapet

E

AMU

R
I

24.

E

Eldrerådet
Regionrådet

28.

Kontrollutvalg
Fylkestinget
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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

TRIVSEL: En rast i sola. Anny Elverum, Asbjørn Toremo, Lorents I. Sklet og Kåre Johansen.

Aktive seniorer

Man er aldri for gammel
til å ha glede av å røre seg
ute i frisk luft – dersom
tilbudet er tilpasset det
nivået man er på. Siden i
fjor høst har eldre i Grong
hatt tilbud om å være med
på alt fra isfiske til golf,
og det viktigste har hele
tiden vært å ha det trivelig
sammen.

Det var Ivar Fossland Moa fra
Namdals folkehøgskole som
startet tilbudet for Grongs seniorer. Prosjektet startet opp høsten
2013 og det har totalt vært arrangert 18 fellesopplegg ute, hvor de
på 60+ fra Grong har vært invitert til å delta.
Totalt har 27 personer deltatt
på ulike aktivitetsopplegg, gjennomsnittlig har 12 stk. deltatt
på hvert uteopplegg. Aktivitetstypene har variert i innhold, tilpasset ulike årstider.
Eksempler på aktivitetstyper
har vært; vandring, orientering,
GPS-kursing, langrenn, alpint,
isfiske, kano, golf, m.m. En fullstendig aktivitetsoversikt fremgår senere i rapporten.
Hovedmålsetningen til prosjektet har vært at: “flere av de
eldre tar ansvar for egen psykiske og fysiske helse, gjennom en
fysisk aktiv hverdag ute i natur”.
I prosjektbeskrivelsen sier initiativtakerne at de er fornøyde
med gjennomsnittlig deltagerantall på de ulike uteøktene.
De så at majoriteten av deltagerne deltok aktivt over flere
økter. Samtidig mener de at det
er en utfordring å få med de som
“trenger slik aktivitet mest”,
nemlig gruppen med inaktive.
Hovedtyngden av være deltagere var personer som var vant
med utendørs fysisk aktiktivitet,
og som var i rimelig god fysisk
form.
For å få med flere ønsker prosjektledelsen nå å jobbe enda
mer for å ufarliggjøre aktivitetene, vektlegge sosialt samvær og

PRØVER LYKKEN:
Alf Ryan prøver
fiskelykken
på isen.

ALDRI FOR SENT: Det er aldri for seint å lære golf mener blant andre Kåre
Johansen og Jarle Bergin.
flytte fokus vekk fra prestasjon
til egen mestring.
Flere av deltagerne oppgir at
de har blitt motivert til å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet ute, etter å ha deltatt i programmet. De er videre opptatt
av at de nå har fått kjennskap til
flere ulike aktivitetstyper, som
medfører at de kan utøve slik
aktivitet med større variasjon
og mestring.
Prosjektledelsen sier de erfarte at flere av de aktivitetene
devanligvis bruker opp mot sien
folkehøgskoleelever, har overføringsverdi også inn mot de eldre.
Ved å gjøre enkle tilpasninger i
forhold til faktorer som spenningsnivå og fysisk kapasitet,
var mange av disse aktivitetstypene fullt relevante. Prosjektet
har bidratt til å “åpne øynene”

for en større variasjon av aktivitetsmuligheter hos deltagergruppen. Det har også bidrat
positivt inn mot å forene ansvar
for egen helse, gjennom deltagelse i lavterskel fysisk aktivitet
ute i natur.
Grong og Harran pensjonistforening har vært samarbeidspartner innen etablering og oppfølging av deltagergruppe. I det
videre arbeid med dette tilbudet
inn mot de eldre, vil det være
pensjonistforeningen som har
ansvaret, og vil lede prosjektet
i smarbeid med Iver Fossland
Moa ved Namdals Folkehøgskole.
De tar sikte på å opprettholde
aktivitetstilbudet for høsten
2014, og videre vinteren/våren
2015, forutsatt at finansiering
kommer på plass.
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Tren hele skoleåret for

kr. 3.580,-.

Meld deg inn før 01.10.
og få en Push-bag!

Høsttilbud:

Kjøp årskort avtalegiro før 01.10. og

tren 1 mnd gratis!

Gruppetimer:
Corebar har startet.
Crosstrening og spinning
starter uke 40.
Nytt tilbud i høst: Pilates
Følg våre facebook-sider.

Husk!

Vi har egne tilbud for
bedrifter og for de som
jobber på anlegg/offshore

Du finner alle gruppetimene med tidspunkt
på vår hjemmeside!
Alle som vil prøve, er velkommen
på gratistime. Ta kontakt på telefon
467 66 444 for spørsmål.

Nytt tilbud i hø
st:
Pilates

Vi har kort ventetid
på fysioterapibehandling.
Ta kontakt med Bente på
telefon 467 66 444.

Hilsen alle oss på Push!
www.facebook.com/pushtrening

www.push-trening.no

Studenttilbud:

13
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Opel Insignia
Country Tourer
nå fra kr:

499.900

Råsterk dieselmotor med 163 hk,
automatgir og høyere bakkeklaring.

Premium utstyrsnivå:
Oppvarmet multifunksjonsratt,
ergonomiske sportsseter i skinn,
BOSE® Premium lydanlegg,
adaptiv cruisecontrol,
Opel EYE frontkamera, ryggekamera,
avansert parkeringsassistent,
Bi-Xenon AFL - adaptive frontlys,
18” alu. felger, og mye mer...
Mer informasjon om utstyret på opel.no.

NYE OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER 4X4
NÅ HAR OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER
MYE MER UTSTYR SOM STANDARD.
VERDI INNTIL 87.000 KR.

“Dette er en perfekt Norges-bil.”
TV2.no

Opel Insignia Country Tourer 4x4 med automat har oppvarmet
multifunksjonsratt, ergonomiske sportsseter i skinn, BOSE® Premium
lydanlegg, IntelliLink infotainmentsystem, adaptiv cruisecontrol, Opel EYE
frontkamera, ryggekamera, avansert parkeringsassistent, 18” alu. felger,
Bi-Xenon AFL - adaptive frontlys og mye mer utstyr som standard.
NYE Du
OPEL
INSIGNIAdet
COUNTRY
kan prøvekjøre
siste innenTOURER
tysk kvalitet hos oss.

“Testvinner! Byr på den beste totalpakken.”
Bladet Bil
Pris fra kr:

504.000

OFFROAD.
MEN IKKE OFFLINE.
opel.no

Norgesbilen Opel Insignia Country Tourer er perfekt for norske kjøreforhold og har
CO2for
utslipp
g/km. Forbruk
6,2utstyrsnivå
l/100 km. Gjelder
blandet
kjøring. Euro 5. Frakt og lev.
alt du trenger
å nyte165
kjøreturen.
Premium
er inkludert
i prisen.

omkost. Oslo inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importøropel.no
Opel Norge AS.
Opplev det å være på nett i bilen på en ny måte
med Opels infotainmentssystem, IntelliLink.

CO2 utslipp 169 g/km. Forbruk 6,4 l/100 km. Gjelder blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev.
omkost. Oslo inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.
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Norges råeste

Innbyttekampanje
Namsen Auto tilbyr deg 26.600,- i vrakpant på utvalgte biler
Innbyttebilen må være registrert og årsavgift for 2014 må være betalt.

LGT
149
SO900,Volkswagen Golf 1,6 TDi 90 hk DPF Trendline
LGT
2011, 27 639 km,
184
SO900,Toyota HiAce 2,5 D4D 102hk 4WD
LGT
129
LANG 2004, 218 875 km,
SO900,Volvo S60 2,0 Turbo 180 hk Automat
LGT
129
2004, 175 140 km,
SO900,Volvo V50 1,6 DRIVEe 109 hk SUMMUM
169 900,2010, 127 986 km,
Renault Megane 1,6i Coupe-Cab
LGT
**KARMANN** 2006, 60 416 km,
89O900,S
Volvo XC 70 2,4 D5 AWD Summum Automat
LGT
2005, 203 560 km,
189
SO900,Volkswagen Polo CROSS 1,2i 69hk
LGT
139
**SE KM** 2009, 34 976 km,
SO900,Volkswagen Transporter 2,0 TDi 180 hk DSG 4MO
279 900,**WEBASTO** 2011, 106 273 km,
Opel Frontera 2,2 DTi 116hk 4WD Limited
LGT
89O900,2000, 151 829 km,
S
Skoda Octavia 1,9 TDi 105 hk **PEN BIL**
LGT
2008, 105 651 km,
134
SO900,Ford Kuga 2,0 TDCi 140 hk 4x4 Trend Pluss
2011, 95 778 km,
279 900,-

Mitsubishi Outlander 2,0 Di-D 140 hk AWD
Invite 2008, 189 177 km,

219 900,-

Skoda Superb 2,0 TDi 140 hk DSG 4x4 Winter
2011, 88 604 km,

344 900,-

Nissan Navara 2,5 dCi 171 hk Double Cab
*WEBASTO* 2010, 114 465 km,

229 900,-

Volkswagen Scirocco 2,0 TDi 140 hk DSG
**BØR SEES** 2009, 180 601 km,

Nissan Qashqai 106hHK DCI GLASSTAK
SERVICEHEFTE 2009, 100 500 km,

Volkswagen Caddy 1,9 TDi 105 hk 4MOTION
**BØR SEES** 2010, 126 708 km,

Volkswagen Golf 1,6 TDi 105 hk Highline
**WEBASTO** 2011, 105 377 km,
Nissan Pathfinder 2,5 dCi AWD Automat
**NORSK BIL** 2007, 162 238 km,

189 900,199
LGT
SO990,-

Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDi 170hk
Avantgarde AIRMATIC 2007, 167 000 km,

219 900,109
LGT
SO900,269 900,-

Audi A5 1,8 TFSi 170 hk S-line **BØR SEES**
2008, 156 000 km,

244 900,-

Volkswagen Passat 1,9 TDi 130 hk Highline
Exclusive 2005, 210 123 km,

Årsavgift for 2014 kommer i tillegg.

Opel Insignia 2,0 CDTi Edition
**SKINN/AFL/NAVI** 2010, 152 654 km,
Nissan Qashqai 1,5 dCi 105 hk Tekna
*MASSE UTSTYR* 2011, 149 899 km,
BMW 1-serie 116d M-SPORT ***BØR SEES**
2009, 112 500 km,
Audi A4 2,0 TDi 140 hk MLT S-Line Avant
2008, 123 500 km,
Ford Mondeo 140HK TDCI KROK P.SENSOR
MØRKEVINDU 2011, 128 800 km,
Suzuki XL7 2,0TD 5 SETER LAV KM HEL OG PEN
2004, 154 800 km,
Opel Astra 1,3 CDTi 95hk Cosmo
**Toppmodell** 2011, 54 500 km,
Audi A6 2,0 TDi 140 hk Sportline
*WEBASTO* 2006, 155 930 km,
Mercedes-Benz C-Klasse 136HK CDI
AUTOMAT MEG PEN BIL 2009, 112 000 km,

Ford Mondeo 1,6 TDCi 115 hk Titanium
*PEN BIL* 2011, 72 118 km
Toyota Avensis 2,4i 163 hk
Executive Automat 2005, 134 187 km
Ssangyong Rexton RX 270 XDi AWD Automat
**LAV KM** 2005, 115 980 km
Volvo V70 2,0 Diesel 136 hk Summum
*VELHOLDT* 2008, 144 700 km
Opel Astra 1,7 CDTi **som ny**
Enjoy 2010 36000 km

199 900,LGT
189
SO900,184 900,LGT
199
SO900,199 900,119
LGT
SO990,179 900,159 900,LGT
219
SO900,LGT
179
SO900,209
LGT
SO900,139
LGT
SO900,169
LGT
SO900,229 000,179 900,-

Kampanjen gjelder kun de annonserte bilene

Åpningstider under kampanjen:
man - fre: 09 - 18. lørdag: 10 - 14

Tlf. 958 59 999 - 909 22 999
VÅRRYGGEN,Vårryggen,
7870 GRONG
• www.namsenauto.no
7870
Grong
www.namsenauto.no

Åpningstider under kampanjen: Hverdager 10.00 - 18.00 • Lørdager 10.00 - 15.00 • Søndag etter avtale
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HLF Overhalla Grong og Høylandet har åpent

Trio Media 05/14

medlemsmøte

på frivilligsentralen i Grong tirsdag 23 sept kl.18.00.
Det blir kaffesalg, åresalg, batterisalg og underholdning.
Det blir også noen saker fra laget, bla. julebord.
Håper på stort oppmøte både
fra medlemmer og ikkemedlemmer.

ANN JEANETT
KLINKENBERG

Styret
Birger Havstein

kunderådgiver

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

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

Å overgå dine forventninger til oss er et hårete mål. Men vi liker
det. Derfor ligger vi helt i front med å tilby våre kunder digitale
løsninger – enten det er på pc, mobil eller nettbrett. Ta gjerne
kontakt om du vil vite mer.

Telefon 74 31 28 60
www.grong-sparebank.no

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!

GRONG • INDERØY • LIERNE • MOSJØEN • NAMSOS • RØRVIK • STEINKJER

I fjor delte vi ut 175 millioner kroner til
frivillige lag og foreninger over hele landet.

skape
å
r
o
f
d
a
n
g
u
d
å
p
d
Bli me
et tryggere, sunnere og
nn!
mer aktivt lokalsamfu
Søk om støtte til lokale
prosjekter innen
15. september
Les mer på
gjensidigestiftelsen.no
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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

SIDE 6-7

Anne fikk besøk Siste dag på
av Dagmar
Coop Marked

Svingte
taktstokken

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

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

TIPS@SNASNINGEN.NO

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

SIDE 7

SIDE 11-13

SIDE 9

SIDE 10

Nytt BondeLAN,
i Gronghallen

Sang ut
julen i kirka

Sydpolfarerne

SIDE 8

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

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

ONSDAG 23. JANUAR 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

SIDE 8

SØRSAMISK

MARKED

AKTUELT

LØSSALG KR. 25,-

SIDE 7 OG 14

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 14

Søker om utvinning

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

Ukene blir ikke de samme uten lokalavisa!

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...

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

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

Omli åpner nytt
bilverksted i Smia

SIDE 6-7

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

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

SIDE 6

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

LØSSALG KR 25,-

SIDE 7

Nominert
til ny pris

SIDE 8-9

SIDE 7

Strålende
sesong

Papirløse
politikere?

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.

a
Lokalavis

Utgiver

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

Fylkes

ttsleke

Små maur store stemmer

momarsj
14 Gresså

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

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

SIDE 8

... jïh dihte
lij mijjieh

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

SIDE 6 OG 15

Stor applaus
Fin åpning av
for Marina i UKM Gjerstadhuset

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

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

LØSSALG 25,-

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

SIDE 11

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

ne

kirke
16 Snåsa

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

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
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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
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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
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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

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

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

Sommeravisa 2012

Jeg vil
ikke leve
i en rosa
boble ...

LØSSALG KR 25,-

SIDE 6

Klart for ny
Et «GNESTauksjon på Vinje rende» møte

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.

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

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

SIDE 4-5

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.

SIDE 12-19

AVIS NR. 18 - ONSDAG 2. MAI 2012 - SNASNINGEN.NO
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SIDE 12

Påskebilder

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
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SIDE 10

Premiert for
en god plan

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

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

Vil ha en plan
for sentrum

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

LØSSALG KR 25,-

SIDE 6 OG 13

Revy med
nye ablegøyer

LØSSALG KR 25,-

SIDE 8

038 30 00003

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

7 038730 000031

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

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

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

Kontakt oss for omtaler og annonser
038 30 00003

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

Vi takker våre lesere, annonsører og andre
bidragsytere for en ﬁn opplagsøkning i 2011
Tore Viem
Redaktør/daglig leder
tore@snasningen.no
Tlf. 45 45 95 59

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

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

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.

NTE Expertbutikken
legges ned i Snåsa

SIDE 4-5

038 30 00003

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

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

Fremtidens gründere

SIDE 4-5

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

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

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

Ulf holder
Norge varmt

En stor
musikalsk fest

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

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

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

SIDE 12

Gikk for
41. gang

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.

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

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

Tema: Hus & heim 29. februar

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
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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
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Populært
med matkurs

  

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

Unikt tilbud
til bøndene

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

Billån på dagen
Android

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

Fotballcup
på Håilloinn

Verdivalg
for fremtiden

Fin familiedag på Finsås

matglede



på Norges
Nor
største

LØSSALG 25,5,-

SIDE 10

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

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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Sjøormen
skal filmes









   

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

SIDE 4-5

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



smnﬁnans.no

LØSSALG 25,-

SIDE 7

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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SIDE
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
STIL:
TIL: D
Det
et h
hele
ele foregikk
foregikk i e
ekte
kte H
Hollywood
ollywood
s
til, o
gm
ed m
uligheten ttil
il å v
inne en
en g
ullbuss.
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
uken bblir
lir iikke
kke dden
en samme
samme uten
uten 

 


SIDE 6 OG 15

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.
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S
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MOT-kroken
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h
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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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SIDE 20

Slik jjubler
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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 elevrådsleder Fredrik Berg Holsing (bildet) ved Snåsa
ungomsskole tar mobbetall på alvor.

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






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
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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
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De skal ØK(e)
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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

... uken blir ikke den samme uten 

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?

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

Vurdering
for læring

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,-

Følg oss på

Har kjøpt
NATO-anlegget

SIDE 12

Ådne klar for
sesongåpning

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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Se tilbud side 13

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

SIDE 10-11

SIDE 6

Julsjau i
Krogsgården

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

Inviterer til
gratis julegrøt

ONSDAG
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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

SIDE 4-5
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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

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

: 74 15
E FO N
Å TEL
OS S P

SIDE 14-15

SIDE 4-5

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

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
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SIDE 6

Luftgitar på
grendekaffe

22. AUGUST

LOKALAVISEN


    

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

SIDE 10-11

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.

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

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

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.

  

* Heldekk, opplag: 6.000 - 16.200 lesere
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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

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

IRRITERT: Ellen
IRRITERT:
Ellen H
Hansen
ansen og
og d
datter
atter M
Mona
ona e
err
iindignert
ndignert o
g iirritert
rritert p
å IInnovasjon
nnovasjon N
orge e
tter
og
på
Norge
etter
a
nk
onkurrent i G
rong ffikk
ikk m
asse p
enger.
att e
en
konkurrent
Grong
masse
penger.

SIDE 10
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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

