
– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Kommune- og fylkestingsvalget 14. september. 
Når, hvor og hvem skal du stemme? Grongnytt guider deg til valgurnen. 

Klar for valg i Grong

SIDE 6: Sju deltakere i  
Grong kan nå titulere seg  
som fagarbeidere etter tatt 
fagbrevet gjennom jobb. 

Fagbrev i jobb
SIDE 9: Hvilken person,  
lag eller organisasjon har  
gjort en særskilt innsats?  
Nå kan du foreslå din kandidat.

Kulturprisen
SIDE 2: Michael Melhus Olsen 
viste heltemodige innsats i  
forbindelse med nesten-ulykken  
i Tømmeråshøla. 

Takket redningsmann
SIDE 2: Grong, Høylandet og Overhalla har  
nå fått sitt nye brannsamarbeid i Namdalen  
på plass.  Namdal brann- og redningsvesen har 
styrket bemanningen og  er klar for oppdrag.

Nå er de klar til innsats

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. 
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Årets vekstsesong går mot avslut-
ning og det er på tide å vurdere 
avlingsnivået. 

Gårdbrukere som mener at de 
har lavere avling enn normalt opp-
fordres til å melde fra om dette til 
Grong kommune. Foretaket SKAL 
melde fra til kommunen dersom 
de antar at avlingssvikt kan opp-
stå. Dersom så ikke skjer skal 
søknaden avvises ifølge forskrift. 
Landbruksforvaltningen skal ha 
mulighet til å kontrollere før avling 
høstes.  

Denne våren var kald og fuktig 
med treg spiring i sådde åkre og  
med senere utvasking av nærings-
stoffer. Skader forårsaket av syk-
dommer, skadedyr eller ugras er 
IKKE erstatningsberettiget. Svak 
avling på grunn av dårlig grøfte-
tilstand er heller ikke klimabetin-
get svikt. Frist for å gi melding om 
avlingsskader er snarest etter at 
avlingssvikt har oppstått. Frist for å 
søke om erstatning til avlingsskade 
er 31. oktober i skadeåret. 

Nærmere informasjon om ordnin-
gen erstatning for avlingsskade vil 
da bli gitt ved kontakte Berit Østevik 
på tlf 74 31 21 25 eller på epost 
berit.ostevik@grong.kommune.no 

Avlingsskade  
høsten 2015

Klippetengene står ute til 10. sep-
tember (til og med 9. sept). Fristen 
for å levere inn klippekortene til 
servicekontoret for premiering er 
den 10. oktober. Alle som leverer inn 
klippekort og som har deltatt på hhv 
10, 15 og 18 turer (barnehagebarn, 
skolebarn/ungdom/pensjonister og 
voksne) får deltagerpremie og er 
samtidig med på trekningen av seks 
gavekort á kroner 1 000 på G-sport.

Arbeidet med å planlegge neste 
års Grongturer er godt i gang.

Kulturkontoret 

Grongtur 2014/2015
Nr. 5 Breivatnet. FOTO: BO PETTERSEN

Butikklokaler/næringslokaler  
i Grong sentrum til leie. 

Butikk/næringslokaler  beliggende 
midt i Grong sentrum til leie, har tidli-
gere vært brukt som butikklokaler for 
NTE Expert sin virksomhet. Slik loka-
lene fremstår i dag egner de seg best 
som butikklokaler, men lokalene kan 
utvikles og tilpasses . Lager med egen 
lagerinngang tilhørende til lokalene.
  Visning av lokalene samt mer infor-
masjon på forespørsel til Grong kom-
mune v/Sigve Hallager tlf: 74 31 21 
65 eller Inger Helland tlf: 74 31 21 61

Butikklokaler/
næringslokaler 
med lager til leie 

Namdal brann- og redningsve-
sen er   nyskapningen innenfor 
brannsamarbeid i Namdalen og 
består av kommunene Grong, 
Overhalla og Høylandet. Samar-
beidet startet formelt opp 1. sep-
tember og dette ble markert med 
en sammenkomst på grusbanen 
i Grong der alle de tre «gamle» 
brannvesenene var samlet med 
både mannskap og utstyr. 

Vegen fram til dette samar-
beidet har det vært både lang 
og kronglete.  Ordførerne i 
de tre kommunene var med 
på markeringa av samarbei-
det og poengterte at det man 

nå har lykkes med vil være  
en stor styrke både innen-
for beredskap o g innsats.                                                                                      
- Samtidig har vi fått til en 
styrket bemanning med både 
brannsjef  og varabrannsjef  på 
heltid, sa Grongordfører Skjalg 
Åkerøy  som ønsket  Arne Jør-
gen Påsche og Geir Idar Fre-
land velkommen i  jobben som 
henholdsvis  brannsjef  og vara-
brannsjef.

Underveis  i denne prosessen 
har brannloven  blitt endret 
en rekke ganger. I 1989 kom en 
vesentlig endring fra et brann-
vesen til et brann- og rednings-

vesen. Vi fikk nye oppgaver 
som trafikkulykker, farlig gods, 
forurensning osv. Brannvesenet 
ble et sentralt beredskapsappa-
rat. Fra denne endringen kom i 
1989 har brannloven inneholdt 
en egen paragraf  med krav om 
samarbeide mellom kommuner. 
I Namdalen har det vært gjen-
nomført 5-6  utredninger om 
mulige brannsamarbeider.

Gjennom alle disse årene 
har brannvesenene  flyttet fra 
garasjer, via lagerbygninger til 
brannstasjoner.

Bilparken har også blitt stør-
re og noe fornyet. Nå i 2015 vil 

den spenne fra Overhalla sin 
helt nye , store brannbil, Høy-
landet sin litt eldre bil og Grong 
sin 30 år gamle bil. I  utryk-
ningssammenheng har fokuset 
dreid fra bygningsbranner til 
trafikkulykker. Generelt har 
det blitt  en dreining fra å sluk-
ke brann til å forebygge brann.

Ordfører Åkerøy håper  at den 
nye ledelsen tar fatt på oppgaven 
med å spleise de tre kommunenes 
brannmannskaper sammen.  - At 
vi får til en fornyelse av kjøre-
tøyparken og at innbyggerne får 
oppleve engasjerte og kunnskaps-
rike brannmannskaper.

Namdal brann- og rednings-
vesen klar til innsats!

REPRESENTANTER FRA BRANNKORPSET: Brannkorpset og ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum, ordfører i Grong Skjalg Åkerøy og ordfører i 
Høylandet Hege Norheim Viken.

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 den kom-
munale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for 
redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.

n Neste Grongnytt kommer 30. oktober og 11. desember. 
     Frist for lag og foreninger er 19. oktober og 30. november.
n   Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre 

notiser/kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser 
fra lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson 
for GRONGnytt Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.
wold@grong.kommune.no. 

n   Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til GRONGnytt for private/
lag og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til 
Snåsningen, på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste man-
dag før utgivelse. Disse annonsene er ikke gratis. 

n   Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres til 
alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. 
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2015 

Grong kommunestyre avholder møter 22. oktober (kon-
stituerende møte), 26. november og 17. desember. 
Kommunestyrets møter starter kl. 19.00, og holdes i 
kommunestyresalen på Grong kommunehus. Møtene blir 
streamet. Sakliste for møtene er tilgjengelig på kommu-
nens nettside www.grong.kommune.no, ; i servicekonto-
ret på kommunehuset, på bibliotekene i Grong og Coop 
Grong, Bergsmo, uka før møtene. 

Skjalg Åkerøy, ordfører og 
Svein Helland, rådmann

Møter i Grong
kommunestyre
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På stemmesedlene til kommunesty-
revalget i Grong står det at man kan 
føre på 6 kandidater fra andre lister, 
såkalte «slengere».

Dette er dessverre feil. Det er også 
mange kommuner rundt om i landet 
som har feil ift. antall slengere på 
sine stemmesedler. 

I Grong kan det føres opp inntil 
5 kandidater fra andre lister. 

I valgloven framgår følgende om 
antall slengere:

Valglovens § 7-2 (3):
«Antall kandidater som kan føres 

opp fra andre lister (slengere), er 
avhengig av antall medlemmer i kom-

munestyret. Det kan maksimalt føres 
opp så mange kandidater som tilsva-
rer en fjerdedel av det antall medlem-
mer somskal velges. Fordi antallet 
kommunestrerepresentanter skal 
være et ulikt tall, jf. Kommunelovnes 
§ 7 nr. 2, vild et ikke være delelig med 
fire. Det må derfor foretas en avrn-
ding. Avrundingen må foretas ned-
over, fordi antallet «slengere» ellers 
vil overstige lovens maksimumstall 
på en fjerdedel. Uavhengig av antall 
medlemmer i kommunestyret er det 
likevel alltid tillat å føre opp mini-
mum fem kandidater fra andre lis-
ter».

Feil antall «slengere»  
på stemmesedlene til  
kommunestyrevalget i Grong

Det kan føres opp inntil 5 slengere fra andre lister ved kommunestyrevalget i Grong.

Du har stemmerett hvis du står 
i manntallet.

Stemmerett har de som er 
norske statsborgere, fyller 18 
år innen utgangen av 2015 og 
er folkeregisterført som bosatt 

i Norge de tre siste årene før valgdagen eller 
er statsborger i et annet nordisk land og blitt 
folkeregisterført som bosatt i Norge senest 
30. juni valgåret.

I tillegg har noen kommuner forsøk med 
nedsatt stemmerettsalder til 16 år. (Dette gjel-
der ikke Grong kommune).

Husk å ta med legitimasjon når du møter 
fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren 
ikke kjenner deg, krever valgloven at du må 
vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt 
valgkort, bør du ta med dette også, selv om 
det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

I Grong kan du stemme på  
følgende steder på valgdagen:
• Nordtun samfunnshus for Bergsmo krets,
• Grong kommunehus, sokkeletg.  
for Mediå krets,
• Harran Kro for Harran krets.
Hvilken krets du tilhører framgår av valgkortet.

På valgdagen er valglokalene  
i Grong åpne fra 10.00 til 21.00.

Valgstyret i Grong kommune 

Her kan du stemme valgdagen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Til kommunestyrevalget i Grong  
er følgende valglister er godkjent:
• Arbeiderpartiet
• Høyre
• Miljøpartiet De Grønne
• Senterpartiet
• Sosialistisk Venstreparti
• Venstre

Valglister 

Arbeiderpartiet 
1 Skjalg Arne Åkerøy, 1952 
2 Vigdis Derås Linmo, 1962 
3 Jon Lauve Rønning, 1981 
4 Ann Jeanett Klinkenberg, 1985 
5 Per Arne Solum, 1987 
6 Christoffer Kolås Petersen, 1977 
7 Oddny Lysberg, 1973 
8 Irfan Hussaini, 1993 
9 Kari Mette Linmo, 1993 
10 Ivar Småvollan, 1974 
11 May Helen Solum Kolberg, 1982 
12 Andreas Brennhaug Fristad, 1993 
13 Solrun Bergin, 1954 
14 Ottar Egil Heia, 1950 
15 Cathrine Hansen, 1963 
16 Jonny Bergin, 1948 
17 Astrid Bye, 1966 
18 Jorun Klinkenberg, 1936 

 
Senterpartiet 
1 Erik Seem, 1955 
2 Marianne Brissach, 1964 
3 Tor Arne Olsen, 1955 
4 Siv Janne Sklett, 1972 
5 Åge Guddingsmo, 1977 
6 Gøril Valskrå, 1973 
7 Kjell Ole Aune, 1947 
8 Brit Margit Heia, 1952 
9 Andreas Fossland Veium, 1988 
10 Torill Marie Renaa Bjerken, 1964 
11 Joar Leer, 1966 
12 Line Maria Fornes, 1988 
13 Magnus Christian Vestvik, 1976 
14 Heidi Landfald Hasselvold, 1973 
15 Nils Tore Sklett, 1961 
16 Mari Bergin, 1989 
17 Torgeir Hermanstad,1991 
18 Asle Kjerkol, 1951 
19 Katrine Sjaastad Hanssen, 1993 
20 Jacobus Wilhelmus Jozef  Mocking, 1964 
21 Jan Tore Moe 1959 
22 Torbjørn Østerås, 1951 
23 Jonas Vie, 1962 

Høyre 
1 Laila Spillum Domås, 1970 
2 Anders Kiær, 1957 
3 Kjell Tore Domås, 1974 
4 Frank Arild Formo, 1958 
5 Anne Kristin Ulvig, 1958 
6 Ivar Bjarne Dahl, 1957 
7 Terje Husa, 1969 
8 Jon Olaf  Vongraven, 1946 
9 Anders Romstad, 1936 

Sosialistisk Venstreparti
1 Trond Martin Sæterhaug, 1978 
2 Steinar Sæternes, 1951 
3 Bendy May-Liss Appelkvist, 1958 
4 Siv Jorill Seem Holmen, 1956 
5 Habtom Abay Bahatta, 1985 
6 Ane Appelkvist Stenseth, 1995 
7 Berit Blengsli, 1953 
8 Jørgen Nordhøy, 1988 
9 Mona Katrine Syrstad, 1977 
10 Endre Aalberg, 1951 
11 Hanne Vilja Sagmo, 1964 
12 Jon Roger Fiskum, 1958 
13 Kjersti Krane, 1979 
14 Kristin Bøhle, 1957 
15 Håkon Noss Holmen, 1952 
16 Bente Kristin Berntsen, 1965 
17 Kjell Håvard Hegland, 1959 
18 Tove Karin Martinsen, 1971 
19 John Steinar Rønning, 1951 
20 Guri Seierstad Amdal, 1959 
21 Stein Storvig, 1956 
22 Vera Testad Midtgard, 1968 
23 Ola Marius Amdal, 1963 

Miljøpartiet De Grønne 
1 Silje Hindrum Løvli, 1984 
2 Kathrine Vaslestad, 1983 
3 Sverre Løvli, 1974 
4 Anne Christensen Selliås, 1997 
5 Ivar Fossland Moa, 1970 
6 Guri Hegge, 1961 
7 Cathrine Tovseth Enoksen, 1983 
8 Svein Bjørk, 1982 
9 Marit Oddrun Viken, 1963 

Venstre
1 Magne Rønning, 1944 
2 Roy Svarliaunet, 1966 
3 Bjørn Olav Nicolaisen, 1958 
4 Ingrid Elise Smalås, 1997 
5 Arild Skorstad, 1966 
6 Harald Rossetnes, 1968 
7 Turid Gartland, 1950 
8 Bo Lennart Pettersen, 1939

Tilskudd til 
nybygg av boliger  

 

Kontaktperson  

Avdelingsleder  

bolig :  

Sigve Hallager  

Tlf: 74 31 21 65 

Vurderer du å bygge bolig i Grong 
kommune, ta kontakt med kommu-
nen for å høre hvilke tilskudds mu-

ligheter som eksisterer  

Søknadsfrist 15.12.2015 
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Satsingsområder
Grong Høyres viktigste satsingsområde er kunnskap i 
skolen, kvalitet i eldreomsorgen og en stabil legedekning, 
trygge lokalsamfunn, en attraktiv boplass og en aktiv 
næringspolitikk.

Næring/ Verdiskaping/Samferdsel
• Redusere eiendomsskatt og fjerne den over tid.
• Styrke bedriftene som eksisterer i Grong i dag og legge 
til rette for nye etableringer.
• Arbeide for å bevare villaksstammen i Namsen og nær-
liggende vassdrag.
• Rovdyrbestandene i Indre Namdal må reduseres.
• Finne nye utviklingsområder av Bjørgan området. Styr-
ke Bjørgan som et helårsprosjekt.
• Jobbe for å utbedre E6 gjennom Grong.
• Styrke Grong videregående skole og satse mere på 
gründere. 

Oppvekst
• Videreføre et godt barnehagetilbud i kommunen. Viktig 
med god grunnbemanning.
• Alle elever bør få tilrettelagt undervisning til sitt nivå. 
Alle skal oppnå mestring.
• Trygge oppvekstsvilkår og forebyggende tiltak i forhold 
til rus.
• Nullvisjon når det gjelder mobbing i skolen.
• Opprette flere plasser for lærlinger i kommunal regi.

Helse & omsorg
• Økt hjelp til mennesker med rus/ psykiske utfordringer.
• Tilpasset eldreomsorg med god kvalitet der brukers 
behov vektlegges foran systemer, med tilstrekkelig 
grunnbemanning på institusjoner og hjemmebasert 
omsorg.
• Stabil legedekning som er god og varig. Legge til rette 
for driftstilskudd.
• Bevare akuttfunksjon på sykehuset Namsos.

Integrering
• Integrering må skje på grunnlag av norske verdier som 
demokrati, likestilling og ytringsfrihet.
• En vellykket integrering innbefatter gode norskkunn-
skaper og deltagelse i arbeidslivet.
• Grong skal ikke motta flere asylanter før de som bor her 
er godt integrert.
• Grong må ta sin del av kvoteflyktninger.
    
Kultur
• Videreføre det gode samarbeidet med lag/foreninger 
som er en betydelig basis for kulturlivet i kommunen.
• Kulturskolen gjør en god jobb og må sikres tilstrekkelig 
ressurser.
• Ungdomsklubben er en viktig arena for ungdommer i 
Grong.

Miljø/klima
• Bidra til CO2 – binding gjennom en offensiv skogbruks-
politikk. Fokus på ungskogpleie, tynning og bygging av 
nye skogsveier for å øke avvirkningen.
• Være en pådriver for bedre rammevilkår for utbygging 
av fornybar energi (biobrensel og vannkraftverk).
• Ta vare på dyrket mark for fremtidige generasjoner.
• Naturresursene skal kunne brukes. Bruk og vern er for-
enlig. Grong Høyre sier nei til ytterligere vern.

Kommunen
• En åpen, næringsvennlig og serviceinnstilt JA-kommu-
ne med kort saksbehandling.
• Positiv til at Grong går sammen med nabokommuner 
for å gi et best mulig tilbud til sine innbyggere.
• Selge eiendom det ikke er bruk for i kommunens drift.
• Grong Høyre er opptatt av at innbyggerne skal føle seg 
trygge og få god kvalifisert hjelp dersom ulykken er ute.  

Godt valg!

Grong høyre 2015-2019

Grong Høyre første kandidat 

på lista Laila Spillum Domås

Grong AP Ordfører og varaordførerkandidater.

Arbeiderpartiet satser på fire nye 
år i den politiske ledelsen og at 
dagens ordfører Skjalg Åkerøy får 
fortsette som kommunens fremste 
tillitsvalgte. Grong AP er opptatt av 
en god kommune å vokse opp, bo og 
bli gammel i. Gode barnehager og sko-
ler med nok og riktig bemanning, samt 
en  god eldreomsorg der hvert enkelt men-
neske skal få dekket sine individuelle behov. Nærings-
utvikling og jobbmuligheter i kommunen er også høyt 
prioritert slik at Grong framstår  så attraktivt at folk 
vil komme hit.  Grong  AP vil  ta samfunnsansvar og 
bosette flyktninger og mennesker som er i nød. Når det 
gjelder eventuell kommunesammenslåing er vi  opptatt 
av at  dette skjer  i  tett dialog med innbyggerne ,  orga-
nisasjoner og næringsliv.

Oppvekst og utdanning 
Full barnehagedekning og god og riktig bemanning i 
barnehager/skoler .Vi vil arbeide mot mobbing i sko-
len med spesielt fokus på nettbruk og mobiltelefon. 
Videreføre MOT.     Beholde Harran oppvekstsenter og 
innføre skolemat og en time daglig fysisk aktivitet.
Skape og leve

Kultur, idrett og ulike fritidsaktiviteter utvikler  og 
beriker tilværelsen for oss alle. Grendehusene er vik-
tige møteplasser som betyr svært mye for aktiviteter, 
sosialt liv og samhold i grendene. Idretten i Grong  har 
et mangfold av anlegg – arenaer for alle aldre, mange 
aktiviteter på ulike nivå.  Likevel er det mange som fal-
ler utenom, og dette må kommunen og frivilligheten i 
fellesskap ha fokus på . Vi vil sikre langsiktig  drift av 
frivilligsentralen og ta vare på og  ruste opp våre eta-
blerte frilufts- og turområder .

Bo og arbeide
Grong  skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide 
i. Gjennom aktiv boligpolitikk skal vi skape bolyst som 
også styrker kommunens grender.
Landbruk, reiseliv og  service er Grongs  fremste for-
trinn når det gjelder næringsliv og arbeidsplasser. Det 
sterke landbruksmiljøet bidrar til å holde jorda i bruk 
og opprette spredt bosetting. Vi vil videreutvikle Bjør-
gan som en helårs reiselivsdestinasjon

God helse
Å kunne leve et aktivt liv er for de aller fleste avgjøren-
de for å oppleve god livskvalitet. For alle aldersgrup-
per er det viktig å ha gode helsetjenester – ivaretatt 
av helsestasjonen, legetjenesten, fysioterapitjenesten, 
psykiatritjenesten og tjenesten for psykisk utviklings-
hemmede. Vi  vil ha  mer aktivitet og livsglede inni i 
hverdagen på sykehjem og institusjoner.

Vi og dem
God mobil- og nettdekning er en forutsetning for å 
være attraktiv som bostedskommune, etablere ny 
næringsvirksomhet og utvikle det næringslivet vi 
allerede har. Bredbåndsutbygging må derfor være en 
sentral oppgave  de neste åra. Vi vil ha kontinuerlig 
opprusting av kommunale veger og prioritere gang- og 
sykkelveg Mediå- Bergsmo. 

AP satser på 4 nye år                                                                  
i den politiske ledelsen Samferdsel /kommunikasjon

Kommunen må arbeide for 
at alle deler av kommunen 
får adgang til fiberkabel.
Arbeidet med å få utbe-
dret hele E6 i kommunen 
må fortsette. Gang/sykkel-

bane Bergsmo/Mediå må 
inn på fylkets transportplan.

Kultur
Idrett og andre kulturaktiviteter har i hovedsak gode 
vilkår og drives godt. Vedtatte planer følges opp.De eta-
blerte samfunnshusene er viktige ledd i kulturlivet og 
må støttes. Vedtatt utbygging av Grong samfunnshus 
må skje innen forsvarlige rammer. Livsnøytralt sere-
monirom bør etableres.

Næringsliv
Et velfungerende næringsliv som sikrer og skaper nye 
arbeidsplasser, er nødvendig for kommunens utvik-
ling. Det må legges til rette for nye etableringer.

Natur, miljø og ressurser .......
Innen rovdyrpolitikken vil Venstre fortsatt arbeide for 
mer lokal styring som kan trygge e senere  og dermed 
styrke matproduksjonen i bygdene. Villaksstammen i 
Namsenvassdraget må sikres. Et godt drevet skogbruk 
er viktig både for brukerne og miljøet. Utnyttelse av 
mineralressurser vil kunne gi nye arbeidsplasser og 
slik styrke bosetninga. Ei merket scooterløype Solum 
– Nyneset vil neppe skape problemer for naturen og 
annet friluftsliv  og bør forsøkes.

Skole og oppvekst
Kommunen har gode skoler og barnehager.Fra 
1.august har Venstre sentralt fått vedtatt at familier 
med barn på 4 og 5 år og med inntekt under 405 000 har 
rett til 20 timer i uka med gratis barnehageplass. Ven-
stre vil gå mot nedlegging av Harran skole. Det positive 
arbeidet i ungdomsmiljøet må støttes. 

Helse og omsorg
Utbygginga av sykeheimen med dialysesenter gjør 
kommunen godt rustet til å møte framtida. Viktig å 
opprettholde helsestasjonene for ungdom og eldre. 
Venstre vil ikke privatisere velferdstjenester. Lag og 
foreninger som driver aktivt helse- og trivselsarbeid , 
må støttes
 

Samarbeid i Indre Namdal
Det nåværende samarbeidet  må opprettholdes mens 
arbeidet med en evt. Kommunereform fortsetter.  Hvor-
for sammenslutning er bedre enn samarbeid , synes 
ikke skikkelig dokumentert.Blir det likevel vedtatt 
, synes det mest naturlig at evt. alternativer blir lagt 
fram for innbyggerne i ei folkeavstemming.

Venstre vil arbeide for at Grong skal være en attraktiv 
kommune der trivsel, trygghet og utvikling er viktig, 
og der målet er høy livskvalitet i alle livets faser. Ven-
stres kandidater er:       Magne  Rønning   Roy  Svarli-
aunet    Bjørn Olav Nicolaisen  Ingrid  Smalås     Arild 
Skorstad        Harald  Rossetnes       Turid  Gartland      Bo  
Pettersen  

Grong venstre
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Grong Sp bygger på en politikk 
som tror på mennesker og 

lokalsamfunns evne til selv å 
skape sin egen framtid.
•  arbeide for at Grong kom-
mune støtter tiltak og initia-
tiv som skaper vekst, utvik-

ling og trivsel i grendene.
• i arbeidet med kommunereformen 

vil vi legge avgjørende vekt på:
Behovene for tjenester til innbyggerne, kommunens 
mulighet for å drive samfunnsutvikling og konsekvenser 
ved en eventuell kommunesammenslåing. Grong Sp vil 
lytte til folket.
• forsterke satsing på inkludering av flyktninger i 
Grong. Det gjelder både språkopplæring, muligheter for 
arbeid og i fritidstilbud.
• sikre bredbånd og mobildekning i hele kommunen 
• øke vedlikeholdet av kommunale bygg

Barn og unge:
Grong Sp vil arbeide for barnehager og skoler med god 
kvalitet og høy kompetanse der alle har mulighet for å 
lykkes.
• ungdom må få være med på å forme framtida
• opprettholde Harran skole 
• opprettholde barnehagene på Bergsmo, Harran og sen-
trum
• videreføre MOT
• ha fortsatt satsing på entreprenørskap i skolen
• opprettholde og styrke ungdomsklubben
• støtte kommunens arbeid for ungdom via familiebasen

Kultur og frivillighet.
Frivilligheten er hjertet i nærmiljøet.
• støtte grendehusene
• utnytte medlemskapet i Museet Midt
• støtte frivilligsentralen
• bidra til å skape aktivitet og innhold i kulturhuset
• øke støtten til kulturaktiviteter

Næringsutvikling
Ny giv for vekst og verdiskaping i kommunen.
• støtte opp om jordbruket og skogbruket 
• verne all dyrka og dyrkbar jord 
• ha en streng håndtering av konsesjonsbestemmelsene
• vil arbeide for at Grong skal bli en «ja- kommune»
• ha en sterk satsing på kommunale veger
• bidra til effektivt uttak av rovdyr
• arbeide aktivt for Grong som regionsenter og handels-
senter
• tilrettelegge for produksjonsbedrifter

Helse og omsorg
Helse og omsorgstjenestene skal være preget av trygghet 
og kvalitet.
• styrke heimebasert omsorg slik at de som ønsker det 
kan være hjemme så lenge som mulig.
• Ha økt satsing på folkehelse
• opprettholde hjelpetjenesten YES
• øke satsinga på rus/psykiatri tilbudet
• arbeide for et regionalt legesenter
• utbedre trygdeboligene
• øke samarbeidet mellom frivillig sektor og omsorgs-
sektoren
• gi et verdig tilbud til unge brukere med behov for et 
omsorgstilbud.
• arbeide for dagsenter for demente 

Grong senterparti 
– vi tar vare på stemmen din

Grong senterparti – 
kortreist politikk

«Et grunnleggende medmenneskelig menneskesyn er 
avgjørende, om mennesker skal ta avgjørelser som ram-
mer andre. Våre barn fortjener likeverd. Derfor går min 
stemme til SV!» -Jørgen Nordhøy, kommunestyrekandi-
dat for SV.
 

Partiene har uli-
ke verdier og men-

neskesyn. Sju stem-
mer skilte Høyre og SV 

sist. Det avgjorde at Høyre 
fikk flertallssamarbeid med AP. 

Valget avgjøres praktisk talt mel-
lom Høyre og SV. Du kan velge side.

Grong SV lytter til folk og tar ansvar når 
noe ikke fungerer - slik vi f.eks gjorde da det manglet 
barnehageplasser eller vi tok grep om en skolestruk-
turdebatt som ikke utviste respekt for bygder og bar-
nas beste. Grong SV rydder opp og vil styre. 

Vår politikk skal føre til at folk lever gode liv. Miljø, 
friskhet og livsmestring er hovedfokus.

Vi starter med de minste og vil sikre barnehageplas-
ser til alle og nok pedagoger. SV vil sikre nok lærere 
i skolen med evner til å se den enkelte og bygge gode 
relasjoner.

Mange ungdommer sliter med press eller utfordrin-
ger. Grong SV vil videreføre YES! – hjelpetjenesten 
for ungdom og en godt besøkt ungdomsklubb. Vi vil 
arbeide for mer helsesøsterressurs, tilgjengelig politi 
og hjelpe de som ruser seg. Vi bekjemper mobbing og 
ensomhet.

Grong SV vil sikre vedlikehold og bruk av idrettsare-
naer og løyper slik at flest mulig får mestringsopplevel-
ser og aktive liv. Vi vil ta vare på ordninger som «frisk 
i friluft», «Grongturer» osv. Grong SV vil satse mer på 
kultur. Vi vil at noen avganger på Trønderbanen går 
til Grong.

Grong SV vil arbeide for at flere voksne får noen å 
snakke med. Familiebasens arbeid må utvides og vi vil 
bedre tilgang på psykolog og lignende i regionen. 

Grong SV vil etablere et nytt og bedre legesenter for 
Indre Namdal hvor flere jobber i et faglig sterkt felles-
skap med gode helsetilbud hvor fagpersoner styrer 
virksomheten. Vi vil gi flyktninger en god skole og 
satse på bosetting, inkludering og integrering.

Grong SV vil ha eldresatsing med nok ansatte som 
har evner og tid til å skape harmoni og meningsfulle 
dager for våre eldste borgere. Eldre skal ha noen å 
snakke med om samfunn som er vanskeligere og tan-
ker som blir vanskelige. Vi skal ikke glemme de eldre 
når vi satser kultur. Dere skapte kulturen vår.

Uansett kommunereform, vil du sikre gode lokal-
samfunn, trengs SVs stemme. Bruk stemmeretten! 
Trond Martin Sæterhaug, listetopp for Grong SV.

Stem SV for det  
gode liv i Grong! Miljøpartiet De Grønne 

er et nytt tilskudd til det 
politiske landskapet i 
Grong. Vi representerer 
et parti i stor vekst, og 
når vi ved valget i høst 
stiller liste i kommu-
nen for første gang, får 
innbyggerne i Grong et 
friskt, helgrønt alterna-

tiv. Lista vår har et lavt aldergjennomsnitt og en høg 
kvinneandel, og består av engasjerte kandidater som 
vil arbeide for å gjøre Grong til en grønnere kom-
mune.

De Grønne er ikke bare et politisk parti, – vi er også 
en del av en internasjonal sosial bevegelse. Samtidig 
som vi retter blikket utover mot globale utfordringer, 
fastholder vi at det grønne skiftet må skje lokalt, og 
Grong må bidra ut ifra ressursgrunnlaget og poten-
sialet som ligger i kommunen. 

Klimautfordringene har blitt akutte, og presset mot 
biologisk mangfold, friluftsområder og matjord øker. 
Oppdrettsnæringa skaper miljøproblemer som gir 
ringvirkninger for elvene våre, og økonomisk vekst 
settes foran hensynet til natur og miljø. De Grønne 
skal sette i gang omstillinga som løser disse utfor-
dringene, gjennom en helhetlig politikk der målet er 
et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Å 
bevare miljøet og livsgrunnlaget vårt er den viktig-
ste politiske saken i vår tid; det er både uansvarlig og 
usolidarisk at problemene og kostnadene veltes over 
på fremtidige generasjoner. 

Ei omstilling til mer miljøvennlige kommuner er 
også ei omstilling til lokalmiljø som gir økt livskvali-
tet for alle og gode oppvekstvilkår for barn og unge. 
Vi ønsker å skape et tryggere og mer inkluderende 
lokalsamfunn, der livskvalitet settes foran økono-
misk vekst og der det materielle forbruket går ned, 
samtidig som folk får mer tid til hverandre. Det er bra 
for miljøet, og bra for oss mennesker.

MDG Grong vil ha en kommune som tar vare på og 
utvikler lokalsamfunnet, landbruket og det lokale 
næringslivet. Vi vil ha en nullvisjon for nedbyg-
ging av matjord, og gjøre det lettere å etablere grønn 
næring i Grong. Vi ønsker at Grong skal være ei kli-
masmart bygd, hvor kommunen tar sin del av ansva-
ret for å redusere forbruk og velge miljøvennlige løs-
ninger. Vi vil bl.a. jobbe for at kommunen blir en syn-
lig pådriver for villaksen, at Trønderbanen utvides 
med avganger til Grong og at alle grunnskoleelever 
får én time fysisk aktivitet hver skoledag. 

Vi representerer et blokkuavhengig parti. Det inne-
bærer at vi vil støtte de sakene som tar størst hensyn 
til miljøet, og samarbeide med de andre partiene for å 
starte omstillinga til lavutslippssamfunnet.

Tenk nytt. Stem grønt!

Miljøpartiet De Grønne

MDG leder - fotograf Monica Løvdahl-102

Grong SVs ordførerkandidat Trond Martin Sæterhaug jakter 
selv på det gode liv og vil føre en politikk for at folk flest mulig 
skal leve gode liv i Grong. Ha en fortsatt fin dag!
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Ungdommene i Indre- Namdal 
er skeptisk til kommunerefor-
men og de fleste ønsker at kom-
munene består som i dag. Dette 
kom fram under samlinga  i 
Gronghallen nylig der  bortimot 
400 ungdommer fra Grong vide-

regående skole og 10. klassinge-
ne i Indre Namdal var tilstede.

Det var Ung Engreprenør-
skap i fylket som stod for opp-
legget og i løpet av prosess-
dagen fikk ungdommene god 
tid til både å bli informert om 

reformen samt drøftinger i 
grupper. Det ble vist stort enga-
sjement og det framkom gode 
diskusjoner. Mange var nok 
ukjent med den nye reformen 
men ga inntrykk av at de etter 
denne dagen hadde fått et langt 

bedre innblikk i hva saken 
dreide seg om. Flere ordførere 
fra regionen var også tilstede i 
hallen og oppfordret ungdom-
mene til også å engasjere seg 
på hjemmebane i den videre 
prosess. 

Ungdommene i IN skeptisk 
til kommunesammenslåing 

Kunnskapsdepartementet ga 
nasjonalt fagorgan for kompe-
tansepolitikk- vox, i oppdrag og 
utvikle nye modeller for vide-
regående opplæring på jobben 
for ufaglærte – fagbrev på jobb. 
Bakgrunnen med prosjektet er 
at det de nærmeste årene vil bli 
stor mangel på helsefagarbei-
dere, og at det i oppvekstsektoren  
er svært mange uten barne – og 
ungdomsfaglig utdanning. Målet 
er at alle deltakerne skal kunne ta 
fagbrev. Deltakerne måtte være 
fast ansatt, enten i heltid, deltid 
eller som vikar på en arbeids-
plass innenfor omsorgs – og 
oppvekstsektoren. Det var ingen 
praksiskrav til inntak til prosjektet 
.Opplæringsbehovet ble dekket 
gjennom samlinger på skole med 
faglærer og med veiledet praksis 
på arbeidsplassen. Prosjektet er 
nå avsluttet .Konklusjonen etter 
prosjektet viser at det er behov 
for fleksible modeller for voksne 
slik at flere ufaglærte kan ta fag-
brev. Den viktigste faktoren for at 
voksne skal starte og gjennom-
føre utdanning, er at inntekten 
ikke reduseres. I tillegg må opp-
læringen være fleksibel og for-
holdene tilrettelegges av arbeids-
giver. Voksne har rett til tilpasset 
opplæring, men dagens tilbud er 
ikke godt nok tilpasset . I Grong  
har totalt 7 deltakere vært med i 
prosjektet -   3 deltakere i helsear-
beiderfaget og 4 i barne – og ung-
domsarbeiderfaget. Alle disse har 
bestått fagprøven og kan nå titu-
lere seg som fagarbeidere.

SKOLE OG BARNEHAGE

Inger Johanne Einarsen  og Sonja 
Fossland jobber i dag ved Grong 
barne-og ungdomsskole. Siv Risvik 
Aslaksen og Sheila Grande jobber i 
dag ved Rønningen barnehage.

HELSE/PLEIE OG OMSORG

Sara Rishaug og Vanja Sagnes. 
Tove Martinsen har også tatt 
fagbrev i jobb, men var ikke til-
stede da bildet var tatt.

Fagbrev i jobb

Inger Johanne Einarsen

Sara Rishaug og Vanja Sagnes

Sheila Grande

Siv Risvik Aslaksen

I forbindelse med nestenulyk-
ken i Tømmeråshøla der to ung-
dommer holdt på å drukne har 
Grongordfører Skjalg Åkerøy 
takket redningsmannen Michael 
Melhus Olsen for han heltemodi-
ge innsats . Det var i slutten av 
august at to Grong-ungdommer 
var drukningsdøden nær i for-
bindelse med bading i nedre del 
av Tømmeråshøla. De hadde 
svømt over elva og på tilbaketu-
ren fikk de problemer med den 
strie strømmen . Heldigvis var 
Michael i nærheten og hørte rop 
på hjelp og resolutt kastet seg uti 
for å hjelpe de to. 

Ordfører Åkerøy troppet opp 
i 10. klassen i Grong nylig og 
takket og overrakte blomster til 

Michael for hans heltemodige 
innsats. – Vi er stolt over å ha 
slike ungdommer i kommunen 
og som tar ansvar når det er 
påkrevet. Uten hans innsats er 
jeg redd for at det ville ha gått 
fryktelig galt, sier ordføreren. 

-Vi har «verdens» flotteste 
badeplass i Tømmeråshøla og 
heldigvis kom også goværet på 
sensommeren slik at badeplas-
sen kunne benyttes. Men selv på 
en slik badeplass er det viktig 
at man er forsiktig og tar de for-
holdsregler som er nødvendig. I 
elv er det alltid strømmer og selv 
om overflata ser rolig ut finnes  
det mange understrømmer som 
kan skape overraskelser og pro-
blemer, sier Åkerøy. 

Redningsmann takket av ordfører

Ordfører Skjalg Åkerøy, «redningsmann» Michael Melhus Olsen og rektor ved 
GBU Grete Mo. 

Stort engasjement blant de mange ungdommene som nylig var samlet i Gronghallen for å diskutere framtidig kommunestruktur. 
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Stine Strand starter i 20% stilling 
i Frisklivssentralen Grong fra 1. 
september 2015. Informasjon om 

tilbudene blir lagt ut på kommu-
nens nettsider og i neste nummer 
av GRONGnytt.

Informasjon fra frisklivssentralen:

Innbyggere i Midt - Norge  
får kjernejournal

Fra 1. september 2015 har alle kommuner  
i Norge en legevaktordning for øyeblikkelig  
helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 
kommer du i kontakt med legevaktsentralen  
i området der du oppholder deg. Er det  
akutt og står om liv, ring 113. 

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? 
Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevese-
net. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først. 

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? 
Fastlegen din i åpningstiden. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjen-
gelig og hjelpen ikke kan vente. 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt 
Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlege-
kontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan van-
ligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid 
henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, 
varige og kjente plager uten akutt forverring. 

Hva kan legevakten gjøre for deg 
De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vur-
dering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være 
nok. Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik 
at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er 
det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig 
måte, trenger legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du 
henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt 
med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal 
tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. 
Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen 
din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om 
liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113. 

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid 
være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du 
betale en egenandel. 

 
Eksempler på tilstander der det kan være 
fornuftig å ta kontakt med legevakten: 
• Høy feber – særlig hos barn
• Moderate pustevansker 
• Akutt sykdom eller alvorlig forverring
• Slapt og medtatt barn eller voksen
• Alvorlig psykisk sykdom
• Mistanke om komplikasjoner i svangerskap 
• Kuttskader som må sys
• Mistanke om brudd 

Slik kommer du i kontakt med legevakten
Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. 
Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen. 

Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et annet sted i lan-
det enn der du oppholder deg, kan du bruke det lokale nummeret. Sjekk 
kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester. 

Når skal du ringe 113 
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du 
ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medi-
sinsk nødhjelp 113:
• Nye lammelser i ansikt eller arm
• Ny oppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
• Plutselig og uforklarlig ustøhet
• Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
• Brystsmerter i mer enn fem minutter 
• Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
• Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme. 

Hilsen legetjenesten

Nasjonalt legevakt- 
nummer 116 117

Administrasjonsutvalget har vedtatt en ny orga-
nisasjonsplan for ledelsesstrukturen innenfor 
pleie- og omsorgsavdelingene; institusjonsba-
sert- og hjemmebasert omsorg.  Den nye ledelses-
strukturen innebærer at hjemmesykepleien og 
sykeheimen får en felles leder under en pleie- og 
omsorgsleder. Avdelingene skal fortsatt bestå som 
enkelt avdelinger, men gjennom en felles ledelse 
ønsker man å oppnå en mer rasjonell drift.  Mål-
settingen for den nye ledelsesstrukturen er:

- Effektiviseringsgevinst ved bedre samordning 
mellom avdelingene

- Bedre samordning av tjenestene sett fra bru-
kernes ståsted

- Gi ansatte bedre innsyn og forståelse av  tje-
nesteområdene

- Helhetlig styring av pleie og omsorgsområdet

Ny organisasjonsplan for ledelsesstrukturen  
innenfor pleie- og omsorgsavdelingene.

15. august vil ca. 400 000 innbyg-
gere i tilsammen 59 kommuner i 
Nord-Trøndelag og Møre og  
Romsdal få sin kjernejournal. 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den 
samler helseopplysninger som er spesielt viktig 
hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling 
et sted du ikke har vært før. Blant annet samles 
opplysninger om bruk av legemidler og tidligere 
sykehusbesøk. 

Bruk av kjernejournal gir pasienter en trygg-
het om at de viktigste helseopplysningene om dem 
raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. 
Dette gjelder særlig i akutte situasjoner hvor opp-
lysningene kan bidra til å redde liv.

Kjernejournalen opprettes automatisk
Kjernejournal vil opprettes automatisk i din kom-
mune 15. august. Alle som har folkeregistrert adres-
se i kommunen vil få en kjernejournal, såfremt de 
ikke allerede har reservert seg.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din 
kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournal?
Legemidler, sykehusbesøk og informasjon fra 
Folkeregisteret samles inn automatisk. Du kan 
selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og 
om du har utfordringer med syn, hørsel eller 
språk. Har du alvorlige allergier, en sjelden lidel-
se eller annet som det viktig for helsepersonell å 
kjenne til, kan du be legen din registrere dette i 
din kjernejournal.

Helsepersonell i gang til høsten
I løpet av høsten 2015 vil sykehusene (akuttmot-
taket, AMK-sentralen og andre avdelinger), lege-
vaktene, samt fastlegene og private spesialister 
begynne å bruke kjernejournal. Kun autorisert 
helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det 
skal kun skje når de gir deg helsehjelp.

Reservasjon
Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når 
som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge 
deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til 
innstillingene for din kjernejournal.

I august 2015 vil innbyggere fra  
følgende kommuner få kjernejournal:
• Nord-Trøndelag: Flatanger, Fosnes, Frosta, Grong, Høylandet, 
Inderøy, Leka, Leksvik, Levanger, Lierne, Meråker, Namdalseid, 
Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, 
Stjørdal, Verdal, Verran og Vikna.
• Møre og Romsdal: Aure, Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Giske, 
Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Kristiansund, Midsund, 
Molde, Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sande, Sandøy, Skodje, 
Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Surnadal, Sunndal, Sykkylven, 
Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

Silje Nordal er tilsatt som 
avdelingssykepleier på 
hjemmebasert omsorg.

Eyvind Gartland er 
tilsatt som pleie- og 
Omsorgsleder

Ann-Mari Linmo  
er tilsatt som avdelings  
sykepleier på sykeheimen.   

Marit Aarlie er tilsatt som 
assisterende pleie- og 
omsorgsleder.

Takket være en godhjertet «gronnjeigar» dro 7 av 
sykeheimens beboere, 26. august  på biltur opp på 
Geitfjellet. 

I strålende solskinn og klart vær fikk vi en tur 
som blir husket lenge. 

Og selv om man p.g.a. flau bris så vidt fikk fyr 
på tobakkspipa, kunne man hvis man så nøye 
etter, se smilene våres helt fra Grong sentrum.

Sykeheimsbeboere på ville veier

Ansatte innenfor områdene og tillitsvalgte har 
vært med på å utarbeide planen. Det har vært et 
omfattende arbeid som har pågått over lengre tid. 
Når planen nå endelig er vedtatt, har lederstillin-
ger blitt lyst ut internt og følgende er tilsatt:

Pleie- og omsorgsleder: Eyvind Gartland
Ass. pleie og omsorgsleder: Marit Aarlie
Avdelingssykepleier hjemmebasert omsorg: 

Silje Nordal
Avdelingssykepleier institusjonsbasert omsorg: 

Ann-Mari Linmo Den nye organisasjonsplanen 
innebærer ingen stillings økninger, men en 
omdisponering av allerede eksisterende stil-
lingsressurser. Den nye organisasjonsplanen trer 
i kraft 1. september 2015. 

Hilsen Håkon Kolstrøm, 
kommunalsjef Helse, omsorg og velferd
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Nytt barnehageår startet litt annerledes  
for Ekker og Rønningen barnehage i år.  
En av de to planleggingsdagene ble  
brukt til faglig innputt på ulikt vis. 

Rønningen barnehage er med 
i et prosjekt i samarbeid med 
Hint Levanger. Det handler 
om kulturelt mangfold. Røn-
ningen barnehage er en fler-
kulturell barnehage og det er 
mange tema som er aktuelle 
og belyse. Tema som ble tatt 
opp denne dagen var holdnin-
ger og ulike religioner, der i 
blant Islam. Informasjon og 
ny kunnskap gir større for-
ståelse for ulikheter og andre 
måter og både tenke og oppfø-
re seg på. Dette er kunnskap 
vi tar med oss i arbeidet med 
barna og kontakten med for-
eldre/foresatte. 

Personalet ved Ekker bar-
nehage ble møtt med store 
hvite lerret på staffeli, fullt 
av fargerike malingstuber og 
en energisk Ingunn Fossland 
fra Namsos.. Her var egenut-
vikling temaet. Når det stør-
ste sjokket hadde lagt seg og 
målet med dagen var satt, 
var alle i full aktivitet.

Målet for dagen var: Når 
disse fire timene var gått 
skulle de ha egenproduserte 
bilder til kunstutstilling. Og 
publikum var selvsagt Røn-
ningen barnehage, som ikke 
visste hva de var invitert til. 
Det var en overraskelse.

For å nå målet ble det satt 
opp ulike delmål. Første opp-
gaven gikk på samarbeid og 
samhandling. Hver og en av 
personalet skulle være delak-
tig. Det ble muntlig under-
veis gitt uttrykk fra perso-
nalet for at dette var en stor 
utfordring for enkelte, men 
etter hvert var alle med, med 
like stor begeistring. Opp-
gaven bestod i å male styrer 
som leder eller person. Dette 
med bind for øynene kun 
med veiledning av hjelpere 
som stod rundt, på et lerret! 
Dette ble en krevende med 
veldig artig oppgave som alle 
løste på en utmerket måte. 
Maleriet henger nå på kon-
toret!

Oppgave nummer to var 
også et samarbeidsprosjekt. 
Tre og tre gikk sammen om 
å male et bilde. Dette bilde 
hadde barn og livsglede som 
innhold. Alle gruppene stup-
te inn i oppgaven med liv og 
lyst. Lerretet ble grunnet, 
felles ideer og tanker utveks-
let, bestemmelse av hvordan 
bilde skulle bli og arbeidsfor-
deling. Bilde og kreativiteten 
ble til etter hvert i prosessen 
og de ferdige produktene 
stod ferdig en etter en ferdig 
signert av alle.

Oppgave nummer tre var 
individuell oppgave. Hver og 
en skulle finne seg det lerre-
tet som passet dem best, om 
det var firkantet, rundt, had-
de hjerte-form eller var stort 
eller lite. Her var oppgave å 
male det en selv er god på. 
Hva en liker å holde på med, 
hobbyer, indre egenskaper 
… eller rett og slett seg selv. 
Fra å være et rom fylt av høy-
lytt snakking og latter ble 
det nå helt stille. Alle hadde 
fokus på sitt lerret; det å fin-
ne sin måte å løse oppgaven 
på, blande farger og få fram 
uttrykket gjennom pensel-
strøkene. Det å sette sin egen 
signatur under bilde til slutt 
var en seier for alle.

I løpet av disse fire timene 
gikk personalet fra å være 
veldig skeptisk, tanker som 
«dette vil jeg ikke være med 
på», «flukt-tanker» til å kjen-
ne på høy mestringsfølelse i 
samarbeid med arbeidskol-
legaene sine. Det var mye lat-
ter og glede og masse kreativ 
tenkning i løpet av dagen. Og 
målet ble nådd! Det var duket 
til kunstutstilling.

Personalet fra Rønningen 
barnehage ankommer bar-
nehagen og vet ingen ting. 
De inviteres dermed inn på 
kunstutstilling med selveste 
kunstnerne til stedet. Det 
serveres selvfølgelig «sjam-
pagne» og jordbær etter at de 
har passert den røde løper og 
inngangsportalen.

Og hele utstillingen avslut-
tes som seg hør og bør med 
en liten mini huskonsert. 
Chand Torsvik kom med 
gitaren sin og delte flere av 
sine sanger med oss. Det ble 
både allsang og vi nynnet og 
sang med. Mange fine tek-
ster med godt budskap for 
oss som jobber med mennes-
ker. Vi fikk til og med æren 
av å høre neste utgivelse som 
snart kommer.

Det ble en flott start på nes-
te års barnehageår.

Ingunn Fossland er helt 
overveldet over innsatsen i 
de fire timene samarbeid og 
egenutvikling var i fokus. 
At dagen toppes med kunst-
utstilling og konsert er jo 
helt fantastisk. Ingunn har 
bred bakgrunn i både barne-
og ungdomsarbeid, ulike 
kunstutrykk, egenutvikling 
og samarbeid og ledelse. Vi 
takker så mye for påfyllet og 
velkommen tilbake.

Ingri Gartland, styrer ved 
Ekker og Rønningen barnehage

Planleggingsdag me d nytt innhold

CHAND THORSVIK: kom å hadde en 
huskonsert i forbindelse med kunstut-
stillingen.

HELE GJENGEN SAMLET: Her er alle samlet rundt sitt første samarbeidsprosjekt. Dette bilde er malt med bind for øyne-
ne og god veiledning fra de som stod rundt. Samhandling og kommunikasjon var viktig undertema her.

SAMARBEID OG SAMHANDLING: Utfordringene stod i kø. Her med bind for øynene.

BARN OG LIVSGLEDE: Samarbeidsoppgave som skal gi uttrykk for livsgle-
den hos barn.

KUNSTUTSTILLING OG KONSERT:  
med ditto tilbehør.
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KOMMUNAL INFORMASJON

Planleggingsdag me d nytt innhold

HER SKAL DET MALES: Mye latter og god stemning under hele prosessen.

VRIMMEL er en kunst- og kulturfesti-
val for heile befolkninga i Namdalen. 
Inneværende år den 2. – 15. novem-
ber er det Indre Namdal sin tur å 
vrimle. Målet vårt er å skape gode 
opplevelser nær deg både på dag, 
kveld og helg. På noen av arrange-
mentene er det inngangspenger. De 
går uavkortet til den lokale arrangø-
ren, slik at det kan skapes flere gode 
opplevelser der du er. Følg med i 
lokalavisa!
Vrimmel er et  
samarbeid mellom:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Høylandet Kommune
Grong Kommune
Namsskogan Kommune
Røyrvik Kommune
Lierne Kommune
Partner: Namdalsavisa

Velkommen inn i vrimmelen!

I samband med adressering i Grong 
kommune har Statens Kartverk kla-
get på skrivemåten av adressenavnet 
Fiskumfjellvegen. Kartverket har tidli-
gere vedtatt skrivemåten Fiskesfjellet 
for fjellnavnet.

Saken har vært til behandling i 
Klagenemda som påpeker at det ikke 
er gjort vedtak for primærnavnet, 
Fiskem (Fiskum)Statens Kartverk 
reiser derfor navnesak på skrive-
måten av gårdsnavnet til gårds-
nummer 40 i Grong kommune, som 
har godkjent skrivemåten Fiskem. 
Gårdsnavnet er bruksnavn eller del 
av bruksnavn til bruksnummer  1, 
4, 5, 6 og 7.Navnesaken omfatter 
også alle registrerte relasjonsnavn 
til Fiskem; Fiskeselva, Fiskesfjellet, 
Fiskesfossen, Øystre Fiskessetran, 
Vestre Fiskessetran, Fiskeselvbrua, 
Fiskeselvgangbrua. Det er Statens 
kartverk som er vedtaksmyndighet, 
men før vedtak har eiere/festere/
lokale organisasjoner rett til å uttale 
seg om navn de har særlig tilknyt-
ning til.

Les mer om begrunnelsen på hjem-
mesiden www.grong.kommune.no

Eventuelle uttalelser sendes 
innen 20. september 2015 til: 
Grong kommune, Postboks 162, 
7871 GRONG Eller til  
postmottak@grong.kommune.no

Oppstart navnesak  
i Grong kommune  
Fiskem/Fiskes

Kulturprisen 2015
Fristen for å kome med kandi-
datar til årets kulturpris vert 
forlenga til den 25. september. 

Grong kommune ønskjer 
forslag til kandidatar til årets 
kulturpris. Prisen skal delast ut 
til ein person eller lag/organisa-
sjon i Grong som har gjort ein 
særskilt innsats på kulturområ-
det i Grong kommune. Forslaget 
med grunngjeving kan sendast 
til Servicekontoret i kommunen 
eller på e-post til: postmottak@
grong.kommune.no. 

Kulturkontoret



Leilighet med alt på et plan, 
pen utsikt og gode solforhold. 
Primærareal: 70 kvm
Bruksareal: 73 kvm
Fellesutgifter: 6.951,- 
Prisantydning: 490.000,- 
Andel fellesgjeld: 968.912,-  
Byggeår: 2007
Adresse: Åveien 39

Leilighet beliggende i Åveien Borettslag. Åveien 
borettslag ligger på Sundspeten, i ummidelbar nær-
het til Grong sentrum, asfaltert gangvei til alle sen-
trumsfasiliteter.    

Leiligheten er en endeleilighet med vannbåren 
varme, mulighet for montering av vedovn for vedfy-
ring. Leiligheten er bygd med livsløpsstandard. Som 
andelseier i Åveien borettslag får man nyte godt av 
det utføres blant annet brøyting inn til husveggen, 
plenklipping, vaktmestertjenester og utvendig ved-
likehold som en del av fellesutgiftene. Fri utsikt mot 
Sandøla og Geitfjellet fra utvendig terrasse/platting, 
og meget gode solforhold.  

Leiligheten inneholder  
følgende rom: 
P-rom: Stue, kjøkken, gang, bad/vaskerom, 2 sove-
rom
S-rom: Bod/teknisk rom. 
Carport og utvendig sportsbod 

Grong kommune forbeholder seg retten til å for-
kaste samtlige bud. 

Fellesvisning av leiligheten den 15.09.2015 
klokken 14.00-15.00. 

For mer informasjon kontakt  Grong kommune v/
Sigve Hallager tlf: 74 31 21 65

Leilighet til salgs i Åveien
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Grong kommune vil informere om 
to forhold som gjelder kommunale 
gebyrer.

1.MNA og Grong kommune foretar for 
tiden en samordning og samtidig kontroll 
av gebyrregisteret for renovasjon. Dette 
med sikte på at MNA skal stå for ajour-
føringen av renovasjonsregisteret fra 
2016. I den forbindelse er det avdekket 
en del feil. Noen få abonnenter har vært 
registrert med et abonnement for mye, 
noen med et abonnement for lite. Noen 
med feil størrelse på avfallsstativet. Et 
standard abonnement fra MNA er i dag 
på 240 liter. Det vil si en 240 liters plast-
dunk uten bruk av svarte avfallssekker. 
I tillegg matavfall og papir. Likeledes er 
det korrigert for gårdsnummer, bruks-
nummer og festenummer for enkelte. 
Ved utsending av faktura for 3. termin 
eller 4. termin 2015 vil dette bli ret-
tet opp. Oppdages det fortsatt feil, bes 
Grong kommune, teknisk seksjon ved 
Kjell Brauten varsles. Mail kjell.brau-
ten@grong.kommune.no eller kontorte-
lefon 74 31 21 53 eller mobil 90 12 13 36.

2. For de kommunale vann- og avløps-
gebyrene er det for termin 1 og termin 
2 ikke blitt tillagt riktig endring fra 
2014 til 2015. Kommunestyret vedtok 
5 % økning, mens det er krevd inn 3 % 
økning. Differansen for feilen på 1. og 
2. termin vil bli krevd inn på 3. termin i 
2015. Deretter vil riktig sats framkom-
me.

Hvis avtalegiro eller e-faktura er falt 
ut, og dere mottar vanlig faktura for 3. 
termin eller 4. termin, må det opprettes 
ny avtalegiro eller e-faktura i nettban-
ken. Feil eller uklarheter rundt dette 
varsles til Grong kommune, kommu-
nekassen ved Siv Strømsmo. Mail siv.
stromsmo@grong.kommune.no eller 
kontortelefon 74 31 21 20.

Grong kommune 
v/ Kjell Brauten, Siv Strømsmo

Informasjon til  
alle som betaler  
kommunale gebyrer

I 2014 var det  Jørum Gård 
som fikk næringsprisen, bli 
med og bestem hvem som 
skal få prisen i 2015.   
Målet med prisen er å:
Stimulere til nyskaping og 
videreutvikling av næringslivet 
eller næringsmiljøet i kommu-
nen.  Prisen  kan gis til privat-
personer, organisasjoner eller 
bedrifter som spesielt har 
bidratt til dette. Begrunnet for-
slag merket "Næringsprisen 

2015" sendes på e-post til 
postmottak@grong.kom-
mune.no , via digitalt skjema 

på www.grong.kommune.no  
eller i brev til Grong kommune 
innen 17.oktober. 

Næringsprisen for 2015

Tildeling før jul 2015Fra

14.sep

12.okt

05.okt

13.okt

25.aug

13.okt

15.okt

01.des

02.sep

27.aug

15.okt

01.jan

03.m
ar

29.aug

09.okt

01.nov

31.aug

Til

14.des

29.m
ar

30.apr

16.apr

16.apr

17.apr

31.m
ar

10.apr

16.des

17.apr

17.apr

30.apr

17.apr

30.apr

10.apr

17.apr

Allidrett

GIL Volley 

Grong vg. skole  fotball

Hero Fotball

SU
M

Badm
inton 1.-4.kl

Badm
inton aktive

Badm
inton Trim

SU
M

GIL Volley

GIL fotball 

GVS v/M
orten Fjerstad Volleyball

SU
M

Badm
inton Aktive

Badm
inton Aktive/Trim

GIL fotball

Gil Friidrett

SU
M

Badm
inton Alle

Hero Fotball

SU
M

SU
M

GIL fotball oldboys

Badm
inton Alle

SU
M

1400-1500 0
1500-1600 1 1 1
1600-1630 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1630-1700 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1700-1730 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0
1730-1800 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0
1800-1830 0,5 0,5 1 1 1 1 1,0 1 0,5 0,5 0 1,0 1
1830-1900 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,25 0,75 1,0 1 0,5 0,5 0 1,0 1
1900-1930 0,5 0,5 1 1 0,5 0,25 0,75 1,0 1 0,5 0,5 0 1,0 1
1930-2000 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,25 0,75 1,0 0,5 1 0,5 0,5 0 1,0 1
2000-2030 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,25 0,75 1,0 0,5 1 0 0 0,75 0,75
2030-2100 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 1 1,0 0,5 1 0 0 0,75 0,75
2100-2130 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0,75 0,75
2130-2200 0 0 1 1 0 0 0

Allidrett Ekstra utleie fra til Hvem Hva Hvor Status
Badminton 20.09.2015 Grong volleyball Trenerkurs Hel hall + speilsal Bekreftet
GIL fotball 04.11.2015 Grong fritid IN-messa Hele hallen ubekreftet
Gil Friidrett 14.11.2015 Grong Badmintonklubb Tommy Gåsbakk minneturnering 4/4 hall, kjøkken, garderober, klasserom Bekreftet
GIL Volley 28.12.2015 Midtnorsk Badmintonkrets nor Blodslitet 4/4 hall, kjøkken, garderober, klasserom Bekreftet
Harran IL fotball 26.02.2016 Grong Badmintonklubb Namdal Open 4/4 hall, kjøkken, garderober, klasserom, klubben Bekreftet
Hero
Jernbanen
Grong  vg. skole

GVS GVS GVS

SøndagMandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

15.11.2015

28.12.2015

20.09.2015

08.11.2015

28.02.2016

Fra  3/3 - 
30/4  0,5 

Fra  3/3 - 
30/4  0,5 hall 

I:\Teknisk seksjon\Eiendomsdrift\Formålsbygg\4180 Gronghallen\Utleie\Utleie  2015-2016

Utleie idrettshall 2015-2016

Til barnas beste, det  
er det ikke bare barne- 
hagen som tenker, det  
har foreldre og sanitets- 
foreninger i Harran  
bevist. Barnehagebarna  
i Harran har fått  
sykkelbane.

Torsdag 4.juni inviterte bar-
nehagen sanitetsforeninger 
og foreldre til åpning av syk-
kelbanen. 

Barna sang Ja, vi elsker før 
vi hadde høytidelig snorklipp 
ved tunellen. Flagg vaiet og 
hurraropene runget mens 
vi syklet og gikk et par run-
der rundt løypa. Etterpå ble 
det servert kake, kaffe og 
saft. Sanitetsforeningene 
i Harran (Harran, Gartland 
og Heimdal) har vært øko-
nomiske bidragsytere til 
den flotte sykkelbanen vår. 
Foreldrene har lagt ned utal-

Åpning av sykkelbane ved Harran  
oppvekstsenter avd. barnehage 

Høytidelig snorklipp, barna venter spent.

lige dugnadstimer for å få 
banen ferdig. De har grav, 
spadd og snekret i timevis. 
Vi ansatte og barna i barne-

hagen ønsker med dette å si: 
HJERTELIG TAKK! Nå gleder 
vi oss på en lang sykkel-
sesong.
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Treningstider frem 
til høstferien er: 
Tirsdag   18.00-19.30 ......Alle
Torsdag  18.00-19.30 ......Alle
Søndag  18.00-19.30 ......Alle 
Det vil ikke være organiserte 
treninger før etter høstferien.
Treningstidene 
etter høstferien er: 
Tirsdag  17.00-18.00  .....1-4 kl. 
 18.00-19.30 ......Aktive
 19.30-21.00  .....Trim 
Torsdag  18.00-19.30 ......Aktive
 19.30-21.00 ......Trim
Fredag  18.00-20.00 ......Alle
Søndag  18.00-20.00  .....Alle

Vel møtt! 

Ny badmintonsesong 

Minner om dansefest 
24.oktober på Nordtun.
Sjekk facebook for tidlig info.
Styret v/ Trude Gravseth

Bergsmo  
gammeldansforening

Fredag 31.07.15. ble en 
merkedag i Sandøla 
Borettslags historie. 
Borettslaget var pyntet 
til fest og alle boliger 
flagget hele dagen. 

Vi skulle samles på ”Plata” kl 18 
for å markere 25 års dagen for 
Borettslagets stiftelse. Det ble en 
spennende dag, ble det samling 
på ”Plata” eller måtte vi trekke 
i hus på grunn av regnbygene? 
Komiteen besluttet litt etter kl 17 
at vi skulle la det stå til utendørs. 
Vi hadde værgudene med oss helt 
til hovedretten, da åpnet himme-
lens sluser seg igjen. Vi dekket 
over maten og ble sittende i reg-
net, som heldigvis ga seg etter 
forholdsvis kort tid.

Vi fikk en trivelig kveld med 
mye prat. Vil spesielt berømme 
Henry Mikkelsens ordstyrer rolle 
i runden hvor vi fortalte litt om 
oss selv og hvordan hver enkelt 
opplever det å bo på Hallgottoø-
kra. Alle var enige om at det er 
godt å bo i ”Borettslaget”. 

Velsmakende og populær mat 
ble levert av Grong Gårdsmat. 

Komiteen hadde skrevet ned 
noen ord om historien bak Sandø-
la Borettslag, som gjengis neden-
for i redigert utgave.

Litt om Sanddøla Borettslag 
i forbindelse med 25 års jubi-
leum 31.07.15.

Grong kommune hadde alt i 
1988 begynte å sysle med tanken 
om å stifte et borettslag, på grunn 
av mangel på boliger i Grong. Det 
ble annonsert etter interessen-
ter for å finne ut om Grong var 

modent for et borettslag. Respon-
sen var stor. I det videre arbei-
det ble det også klart at regel-
verket satte begrensninger for 
hvor mange andeler kommunen 
kunne eie. Det ble bestemt at de 
skulle eie 4 andeler i et eventuelt 
borettslag. 

Stortinget vedtok samme år 
at ansvaret for psykisk utvi-
klingshemmede skulle overføres 
til kommunene. Dermed måtte 
Grong kommune bygge nye boli-
ger til innbyggere som skulle 
flytte hjem. Jakten på tomter til 
både borettslag og bokollektiv 
startet. Sosialsjef  Nils Fossum så 
muligheten for samlokalisering 
på en tomt på Hallgottoøkra, noe 
han tok opp med rådmann Svein 
Helland. Løsning ble at bokollek-
tivet skulle knyttes til et bomiljø, 
slik så Sandøla Borettslag dagens 
lys 18.01.90. 

Inger Seem ble valgt til boretts-
lagets første leder. Hun var en 
engasjert og dyktig leder i flere 
år. ”Borettslaget” er Grongs før-
ste private borettslag. Myrtun 
borettslag, som var en del av flere 
borettslag i NSB regi ble opp-
ført først på femtitallet. Myrtun 
borettslag er for lengst oppløst.

Beboerne på avd. F flyttet inn 
alt i desember 1990. I de første 
årene var det en god del kontakt 
og besøk mellom oss og beboerne 
på avd. F. Blant annet var det van-
lig at ”Borettslaget” og beboerne 
hadde felles adventskaffe. 

”Kommunen” og Norberg fra 
”Husbanken” besøkte borettsla-
get i 1992. Det ble mye skryt for 
hvor fint og velstelt det var hos 
oss, Trøndelags finest borettslag 
ble det sagt. 

25 års markering i 
Sandøla Borettslag

LAG OG FORENINGER

PLATA: Bilde fra jubileums markeringen på "Plata", innfelt de tre som 
har bodd i "Borettslaget" fra starten av. Fra venstre Berit Evjen, Else og 
Reidulf Magnussen. Bildene av de tre er tatt ved en tidligere anledning. 
Foto: Else/ Reidulf Magnussen.

Vi er et godt organisert korps med 
høy fokus på spilleglede og triv-
sel. Vi har en super dirigent, og 
sammen får vi til mye bra. MEN vi 
skulle så gjerne vært flere, så til 
deg som en eller annen gang har 
spilt et instrument, kom og hjelp 
oss å blåse støvet av de mange 
instrumentene vi har på lager. Vi 
bidrar med hjelp og støtte i opp-
starten, og blir veldig glad om du 
forserer dørstokkmila og kommer 
og spiller sammen med oss!!:) 
Vi har øvelse på mandagskvel-
dene kl 19.00-22.00 på tidligere 
Bergsmo oppvekstsenter. Noen 
av oss har startet opp litt med 
utprøving og klargjøring av nye 
lokaler, og vi kjenner at her blir 
det fint å være mens vi venter og 
gleder oss på kulturhus! I høst blir 
det først og fremst å øve fram mot 
julekonsert og Nyttårskonsert. Om 
noen ønsker å være med deler av 
sesongen så er det mulighet for 
det.

Grong musikkforen-
ing ønsker gamle og 
spesielt nye medlem-
mer hjertelig velkom-
men til ny sesong!

Borettslaget har vært og er et 
godt sted å bo. Et bevis på det er 
at to av andelene har ”samme” 
beboere som ved offisiell innflyt-
ting 01.05.91, fire andeler har skif-
tet eier bare en gang. Kort og godt 
stabilt og lite gjennomtrekk. Det 
har selvsagt vært både opp og ned-
turer, men stort sett lever vi i fred 
og fordragelighet. Det er mye sosi-
alt samvær i sommer halvåret, på 
”Plata” som ble anlagt i 2004. Før-
ste ordinære generalforsamlingen 
i borettslaget ble avholdt 27.02.91. 
Det var første gang Berit og Ola 
Evjen og Else og Reidulf  Magnus-
sen møtte på generalforsamling. 
Berit og Ola overtok en av de fire 
andeler Grong kommune hadde i 
starten. Else og Reidulf  overtok 
Helga Olsens andel i november 
samme år. 

Gjennom 25 år har det vært 
flere ledere før dagens leder Ottar 

Egil Heia. Han gjør en svært god 
jobb og vi håper han fortsetter i 
mange år fremover.

Dette er litt om bakgrunnen for 
at vi i dag 31.07.15 markerer 25 
års jubileet til Sandøla Boretts-
lag.

Beklageligvis er eierskifte av 
Grong kommunes 3 siste andeler 
utelatt i ovenfor stående histo-
rikk.

Grete Eldshaug overtok en 
andel i1993.

Cathrine Hansen og Valter 
Fløtnes overtok hver sin andel i 
2003.

Dermed hadde Grong kom-
mune solgt seg ut av Sandøla 
Borettslag.

Komité for markeringen
Reidulf Magnussen,  

Sonja Steen,  
Else Magnussen

HLF Overhalla, Grong 
og Høylandet har åpent 
mdlems-/temamøte på Grong 
Frivilligsentral onsdag 16. sep-
tember kl.18.00. 

Etter et kort medlemsmøte 
slipper audiograf Sigrid Fløan 
Solum til med tema bruk og 
stell av høreapparat. Har du 
problem med høreapparatet så 
møt opp å få råd. Nye brukere 
vil også ha god nytte av det. Du 
trenger ikke være medlem for 
å komme. 

Vi vil ha kaffesalg og åresalg. 
Møtet vil vare til ca 21.00.

Vi har også planer om å 
komme til Grong med testbok-
sen for hørsel samme dag. Vi 
vil stå utenfor Kjøpesentret fra 
kl.11 og utover. Testen er gra-
tis. Følg med på hva skjer i NA.

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet v/Birger Havstein

Medlemsmøte hlf  
overhalla, grong  
og høylandet

Grong og harran pensjonistfore-
ning har møte på grong frivillig-
hetsentral  mandag 28. Sept -15 
kl 17,00. Merk ny dag og sted. 
Møtets tema: dialektkonkurranse. 
Møtesaker, allsang, musikk, kaf-
feservering og åresalg. Ta med 
godt humør og kom. Velkommen!

Pensjonistmøte



Grong Næringspark 7870 Grong
Åpningstider verksted: Man.-fre.: 8-16 Tors.: 8-18
Åpningstider salg: Man.-fre.: 9-17 Tors.: 9-18

Lørdag: 10-14
Sentralbord: 480 60 999
E-post: post@namsenauto.no

www.namsenauto.no

Norges råeste innbyttekampanje
med kr 26.600,- i vrakpant

Volkswagen Amarok 2,0 TDi 163hk
4MOTION 2012, 102 000 km,
279 900,-
BMW 3-serie 318d 2,0D 143hk Auto-
mat 2009, 91 000 km,
199 900,-
Volvo V70 2,4D 163hk PEN BIL 2008,
169 000 km,
199 900,-
Toyota HiAce 2,5 D-4D 117hk 4WD
2010, 129 155 km,
179 900,-
Ford Galaxy 2,0 TDCi 115hk Family
DPF 7-seter 2010, 72 522 km,
249 900,-
Volvo V70 D2 Summum 2012,
97 455 km,
269 900,-
Opel Insignia 2,0 CDTi 160hk AWD
Cosmo Automat 2011, 96 861 km,
319 900,-
Volkswagen Transporter 2,0 CR
140hk 4MOTION 2010, 81 645 km,
219 900,-
Fiat Freemont 2,0 Multijet 140hk
Urban 2012, 119 072 km,
239 900,-
Ford Transit Connect T230L 1,8 TDCi
90hk WEBASTO 2011, 63 352 km,
89 900,-
Volkswagen Caddy 2,0 CR 110hk
4motion 2011, 91 000 km,
159 900,-
Ford Transit Connect T230L 1,8 TDCi
90hk WEBASTO 2011, 93 651 km,
89 900,-
Volkswagen Golf 1,9 TDi 105 hk
4motion Exclusive 2011, 105 420 km,
219 900,-
Audi Q7 4,2 TDi V8 340hk S-line
GROM BIL 2011, 87 230 km,
749 900,-
Volkswagen Touran 1,6 TDi 105 hk
DPF Comfortline 2012, 74 783 km,
229 900,-
Ford Transit Connect T220S 1,8 DCi
90hk WEBASTO 2011, 60 380 km,
94 900,-
Volkswagen Caddy 2,0 CR 110hk
4MOTION 2011, 89 166 km,
149 900,-
Ford Transit Connect T220S 1,8 DCi
90hk WEBASTO 2011, 65 830 km,
94 900,-
Volkswagen Caddy 1,9 TDi 105 hk
4MOTION 2010, 113 066 km,
134 900,-
Audi Q5 2,0 TDi 143hk Quattro
Sportspakke 2010, 231 518 km,
249 900,-
Ford Focus 2,0 TDCi 140hk Titanium
2014, 37 597 km,
269 900,-

Volkswagen Transporter 2,0 CR
140hk 4MO Personbil 2010, 71 431 km,
379 900,-
Kia Sportage 1,7 CRDi Exclusive
EcoDynamics 2012, 80 157 km,
239 900,-
Chevrolet Captiva LT 2,0 CDTi 150hk
AWD 2008, 163 482 km,
169 900,-
Audi A6 allroad 3,0 TDi 239 hk Quattro
Tiptronic 2009, 124 175 km,
339 900,-
Audi Q5 2,0 TDi 170hk Quattro
Automat 2010, 124 222 km,
344 900,-
Mitsubishi Outlander 2,2 Di-D 140hk
4WD Instyle 2011, 88 555 km,
279 900,-
Skoda Superb 2,0 TDi 140hk 4x4
Elegance Webasto 2014, 47 087 km,
399 900,-
Volkswagen Transporter 2,0TDi 140 hk
4mo k.vegg/innred 2010, 113 011 km
229 900,-
Mazda CX-5 2,2 MZR-CD 150hk AWD
Automat 2013, 34 333 km,
374 900,-
Volkswagen Touran 1,6 TDi 105 hk
DPF Comfortline 2012, 74 783 km,
239 900,-
Mitsubishi Outlander 2,0i 147hk
Instyle Automat 2010, 51 952 km,
259 900,-
Toyota Yaris 1,4 D-4D 90hk NAVI/
KAMERA++ 2012, 66 745 km,
164 900,-
Mazda 6 2,2 MZR-CD 125hk VELUT-
STYRT 2010, 107 536 km,
199 900,-
Porsche 911 (996) 3,6 Carrera 320hk
Cabriolet 2002, 166 000 km,
379 900,-
Volvo V70 D2 Momentum ON CALL
2012, 133 621 km,
245 900,-
Ford Fiesta 1,6 TDCi 95hk Econetic
DPF 2011, 80 172 km,
129 900,-
Audi A4 2,0 TDi 143hk MLT LAV KM
2011, 49 105 km,
259 900,-
Kia Sportage 2,0 CRDi 136hk 4WD
Exclusive 2012, 59 720 km,
289 900,-
Ford Fiesta 1,6 TDCi 95hk Econetic
DPF 2010, 78 000 km,
119 900,-
Volkswagen Transporter 2,0 CR 140hk
4m. lang webasto 2010, 116 128 km,
229 900,-
Volkswagen Caddy 105 TDI 4 motion
2010, 109 800 km,
129 900,-

Peugeot Expert 4WD LAV.KM 2012,
46 800 km,
199 900,-
Mercedes-Benz M-Klasse ML 300
CDi 4MATIC 2010, 73 029 km,
539 900,-
Chevrolet Trax 1,4 Turbo 140hk AWD
LT 2013, 82 055 km,
239 900,-
Toyota Avensis 1,8i 16V 129hk VEL-
HOLDT 2006, 151 124 km,
99 900,-
Volvo XC 70 2,4 D3 163hk Summum
AWD 2011, 82 954 km,
399 900,-
Ford Transit Connect T220S 1,8 TDCI
90HK WEBASTO 2011, 40 328 km,
94 900,-
Volkswagen Transporter 2,5 TDi
130hk 4M. m/plan 2009, 145 299 km,
209 900,-
Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TDi
177hk 4M. Highline 2014, 42 520 km,
449 900,-
Lexus CT200h Comfort navi/kamera/
bluetooth++ 2013, 51 000 km,
289 900,-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 170hk
4MATIC Automat 2009, 63 432 km,
399 900,-
Volkswagen Caddy 2,0 TDi 110 hk
4M. FACELIFT 2011, 75 078 km,
154 900,-
Mercedes-Benz Sprinter 515 CDi 2,2
150hk 17-seter 2010, 144 624 km,
259 900,-
Mazda 6 2,0 MZR-CD 140hk MEGET
PEN 2008, 101 771 km,
149 900,-
Ford Focus 1,6 TDCi 95hk Trend 2011,
97 725 km,
159 900,-
Ford Mondeo 1,6 TDCi 116hk Trend
2012, 118 650 km,
179 900,-
Volkswagen Touran 1,6 TDi 105hk
Edition Bluemotion 2012, 77 505 km,
224 900,-
Audi Q3 2,0 TDi 140hk Sportline 2012,
77 220 km,
339 900,-
Nissan X-Trail 170HK AUTOMAT ELE-
GANCE 2008, 128 500 km,
239 900,-
Citroen DS3 112 HDI SPORT RÅBIL
2012, 37 800 km,
169 900,-
Opel Insignia 2,0 CDTi 110hk Edition
AFL/NAVI++ 2012, 113 800 km,
189 900,-
Volvo V60 116 HK AUTOMAT SUM-
MUM 2013, 86 000 km,
279 900,-

Toyota Yaris 1,4 D-4D 90hk NAVI/
KAMERA++ 2012, 71 809 km,
159 900,-
Skoda Octavia 1,6 Cr 105hk DPF
Ambiente 2010, 80 874 km,
169 900,-
Ford Focus 2,0 TDCi 115hk Titanium
Powershift 2012, 77 849 km,
219 900,-
Ford B-MAX 1,0 Ecoboost Titanium
2013, 43 327 km,
179 900,-
Volkswagen Touran Cross 1,9 TDi
DSG Highline 2010, 121 324 km,
229 900,-
Audi A4 2,0 TDi 120hk Sportline Avant
2013, 96 615 km,
289 900,-
Chrysler Voyager 2,4 16V Automat
7-seter 2002, 193 970 km,
59 900,-
Mazda 6 2,2 MZR-CD 129 hk XENON/
NAVI++ 2011, 92 750 km,
219 900,-
Peugeot 5008 1,6 HDi 110hk BØR
SEES 2010, 62 573 km,
149 900,-
Ford Transit 135 T430 2,4 TDCi 137hk
16seter 2006, 138 000 km,
169 900,-
Suzuki Swift 1,2 Dual-VVT 4x4 GLX
2011, 73 052 km,
159 900,-
Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TDi
170hk DSG 4m. BMT 2012, 77 887 km,
414 900,-
Hyundai Santa Fe MASSE UTSTYR 7
ÅRS GARANTI 2013, 47 500 km,
474 900,-
Peugeot 508 SW 1,6 HDiE DPF EMG
Active 2011, 81 248 km,
199 900,-
Volvo XC 90 D5 225hk AWD Momen-
tum 2016, 360 km,
1 079 900,-
Volvo XC 90 D5 225hk AWD Inscrip-
tion 2016, 500 km,
1 049 900,-
Mercedes-Benz M-Klasse ML 280
CDI 190hk 4m. edit. 2009, 212 311 km,
369 900,-
Volkswagen Passat CC 2,0 TDi 140hk
Carat 2009, 150 625 km,
199 900,-
Land Rover Range Rover Evoque
Dyna. kam./skinn/aut 2015, 11 600 km,
659 900,-
Ssangyong Korando 4WD Comfort
LIMITED EDITION 2011, 60 500 km,
239 900,-

Kampanjen gjelder fram
til 20. september 2015
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LeiLighet tiL saLgs
på 65 km2 Rønningen i Grong. Lys og lettstelt

med 2 soverom-romslig bad, åpen løsning på stue
og kjøkken-veranda-carport og 2 boder-vedovn
og varmepumpe. Stille og rolig område med fine

turmuligheter. Ta kontakt på tlf. 92615972.

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | KKranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Tømmerås, 7870 Gronggg. tlf. 74 33 11 01

Vellle kklkl ookok mmomo mmmmm eemem nneen

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15Telefon Gartneren: 984 15 907

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

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

FREDAG 11. SEPTEMBER 2015 13

GNEST: Snåsas store bolystsatsing «GNEST» 
rundes av når«bolystsjef» Ann Lynum starter i 
ny jobb i Trondheim om kort tid. 

LYKTES: Hun har i tre år jobbet for å gjøre 
snåsningene «flere og gladere» med et bud-
sjett på 2,4 millioner. Det mener hun å ha klart. 

IKKE FERDIG: – Det viktigste nå er at vi klarer 
å følge opp prosjektet, mener ordfører Vigdis 
Belbo (Sp), som roser GNEST. 

SIDE 4-5: 

– Vi har fått til mye bra

AVIS NR. 1  -  ONSDAG 8. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 8: 

Ildsjeler øyner
pengeknipe

SIDE 7: 

Rekordhøy 
erstatning

SIDE9: 

Feirer jubileumsåret 
med brask og bram
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Fiskebil til Snåsa sentrum
onsdag 8.januar - kl. 11.00 - 16.00.

Med god kvalitet i løs vekt.
Stort vareutvalg, og gode tilbud.

AVIS NR. 15  -  ONSDAG 16. APRIL 2014 -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-
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SIDE 12-13:

Skuffet over 
nei til giftemål

SIDE 6:

Hedret 
for melk

KUTTJAKT: Etter påske står kulturbudsjettet 
og ungdomssatsingen for tur når Snåsa kom-
mune leter etter mulige innsparinger.

UNDER LUPEN: Ordfører Vigdis H. Belbo sier 
man ikke vet om det kuttes i ungdomstiltak.       
– Så langt er vi ikke kommet enda, sier hun.  

ADVARER: Ungdomsrådet (bildet) advarer mot 
kutt, selv om de tror kommunen kunne brukt 
pengene på andre ungdomstiltak enn i dag.

SIDE 4-5:

– Bør ikke kutte tilbud

SIDE 20-21:

Fyller fjøset 
med veteraner

Vi ønsker våre lesere en riktig 

God Påske!
Neste utgave er onsdag 23. april

www.fasadeprodukter.no

Garasjeporter MARKISER • PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

Screen

Alt innen solskjerming og garasjeporter
Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av 
både solskjerming og garasjeporter.
Vi kommer gratis hjem til deg med 
gode råd og løsningsforslag. 
Ring GRATIS: 800 80 488

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Markiser

Bård Nordfjærn
Tlf: 952 81 798www.fasadeprodukter.no

MARKISER 
PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Bård Nordfjærn tlf: 952 81 798  
eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

SNUR: I ett år har Kjell Erik (bildet) kjempet 
mot Snåsa kommune i bopliktsaken på Falset. 
Sist uke gjorde politikerne brått helomvending. 

FEIL: En saksbehandlingsfeil gjør nemlig at 
kommunen ikke har annet valg enn å gi eierne 
medhold i saken. De slipper altså boplikt.  

JUBLER: – Jeg bærer ikke nag til noen, og er 
bare jublende glad. Denne saken har hengt 
over hele familien som en mare, sier Kjell Erik. 

SIDE 4-5: 

Jubler etter boplikt-seier

AVIS NR. 8  -  ONSDAG 26. FEBRUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 16-17: 

Sosiale 
gamere

SIDE 7: 

Skal møte 
næringslivet

SIDE 13: 

Hildegunn (14) 
debuterte med fullt hus

Godt vedlikeholdt enebolig i landlige 
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
Adr.:  Østvang, Snåsa
P.areal:   Ca. 110 kvm. 
Bra.:  Ca. 137 kvm.
Tomt:  Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Byggeår:   Ca. 1956. Modernisert i 1997. 
Prisant.:  Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7% 
  av kjøpesum
Visning:   Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
Finn- kode: 46527820

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710
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SNART: Ola Kristian Johansen (SV) tror tjenes-
tetilbudet i Snåsa blir dårligere om man velger 
én samarbeidsretning, og dropper andre.

DISKUSJON: I neste uke legger rådmannen 
fram sin faglige anbefaling om Snåsa i framti-
den skal samarbeide nordover eller sørover.

UENIG: Statsviter Espen Leirset mener Snåsa 
gjør lurt i å velge nå, og tror kommunen bør se 
mot by og Steinkjer i stedet for mot nord.     

SIDE 4-5: 

– Snåsa bør ikke velge

AVIS NR. 2  -  ONSDAG 15. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 12: 

Fant penger til 
anlegg likevel

SIDE 9: 

Vil bytte 
museum

SIDE 8: 

Kan trimme uten å få 
vondt med nytt tilbud
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AVIS NR. 16  -  ONSDAG 23. APRIL 2014 -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-
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SIDE 6:

Splittet om 
laksetrapp 

SIDE 7:

Feirer 
butikken

TILTAK: Med to undersøkelser skal ruskoordi-
nator Kari Alstad (bildet) og Snåsa kommune 
kartlegge befolkningens forhold til rusmidler. 

SATSER: Undersøkelsene er to av flere fer-
ske rustiltak i en større satsing som skal være 
med på å bekjempe rusproblematikk i Snåsa.

TUNGT: – Som foreldre hadde vi aldri trodd at 
sønnen vår kunne rote seg opp i et rusmiljø i 
lille Snåsa, sier en far Snåsningen har møtt. 

SIDE 4-5:

Starter rus-offensiv

SIDE 13:

Stort oppmøte 
på påskegrilling

1. MAI
LO, Snåsa AP, Fagforbundet og Fellesforbundet avd 576 inviterer til 

1.MAI-frokost på Kafe Midtpunktet fra kl 10.00- 12.00. 
Inngang kr 50,-

Etter frokost på Midtpunktet er det andakt på Sandmoen kl 12.00- 12.45 med kaffe og kaker etterpå
Tale for dagen ved Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Talen er ca kl 14.00

Velkommen

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Møt Snåsas 
trillepatrulje

SIDE 12:

Studio 
på vent

GLIPP: En glipp fra kommunens takstmenn 
gjorde at hele nabolaget i Gullbringen slip-
per unna eiendomsskatt i 2014. 

GLEMT: Boligfeltets 17 huseiere ble nemlig 
glemt av kommunens takstmenn, og feilen 
ble oppdaget for sent til at det kunne rettes. 

JUBLER: Naboene jubler. - Jeg klager ikke 
på det. Det er ikke vår skyld at de har glemt 
oss, sier nabo Lise Fjerstad (t.v.). 

Slipper unna skatten

AVIS NR. 9  -  ONSDAG 5. MARS 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8:

Feiret skisport 
uten skiføre

VILLMARKSKVELD OM HJORTEJAKT
På Snåsa hotell mandag 10.mars kl.19.00.
Eivind Lurås fra Jakt- og Fiskesenteret i Flå snakker  om 
drivjakt, postering på trekk, lokkejakt, måneskinnsjakt 
og lignende jaktmetoder på hjort.    

Kaffe og enkel servering.      

Arr. Snåsa viltnemnd

HØRING: Fiskeforvalter Anton Rikstad (bildet)
ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslår 
gjeninnføring av laksen i Snåsavassdraget. 

SPENT: Et forslag om å bygge laksetrapper i 
Byafossen og i Sundfossen er nå ute på høring.  
Arbeidet kan starte allerede i sommer. 

SPENNENDE: Leder Jan Henrik Jørstad i Jør-
stadelva grunneierlag synes ideen er spen-
nende, men etterlyser info om konsekvenser.  

SIDE 4-5: 

Vil få laksen tilbake

AVIS NR. 3  -  ONSDAG 22. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 8: 

Vil at Snåsa 
skal se sørover

SIDE 13: 

Loves svar 
om kraftverk 

Gaahpoeh biejjie 
Maanagïertesne laavadahken 25.1. 2014 
10-jaepienheevehtimmien sjïekenisnie.  

Vuartesjh abpe programmem: 
Snåasen tjïelten gåetiesæjrosne. 

Åpen dag 
på Maanagierte lørdag 25.1.2014 

i anledning 10-årsjubilèet. 
Se videre program på:

Snåsa kommunes hjemmeside.
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SIDE 10: 

Sendte brev til foreldre 
etter politianmeldelse

AVIS NR. 17  -  ONSDAG 30. APRIL 2014 -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-
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SIDE 8:

Frustrert over 
regelendring

SIDE 10:

Lærte 
swing

STORT: Siden kommunen begynte å gi språk-
stipend til innbyggere som vil lære samisk, har 
mellom femti og seksti personer tatt kurs. 

MANGE: Samtidig har kommunen nå nettopp 
startet nybegynnerkurs i sørsamisk for kom-
muneansatte på herredshuset (bildet). 

PRESIDENTBESØK: Onsdag denne uken kom-
mer sametingspresident Aili Keskitalo til Snå-
sa for å diskutere kommunens språksatsing.

SIDE 4-5:

Mange vil lære samisk

MANUS: ERIK NORBERG REGI: LENA ENGQVIST FORSLUND SCENOGRAF: ULLA DAHLSTRÖM 

MUSIK: SVANTE HENRYSON KOSTYM: BRITTA MARAKATT LABBA KOREOGRAF: ELLE SOFE HENRIKSEN 

LJUSDESIGN: ERIK NORDLANDER LJUDDESIGN: ANDERS RIMPI VIDEODESIGN: LISELOTTE WAJSTEDT 

MASK: TIRA BLIXT MEDVERKANDE: NILS HENRIK BULJO, KICKI SEVÄ BRAMBERG, HENRIK GUSTAVSSON, 

LEAMMUID BIRET RÁVDNÁ, MARJA LISA THOMASSON & PAUL OL JONA UTSI 

RESEARCH/KULTURCOACH: ANNE WUOLAB

Snåsa samfunnshus 7. Mai kl. 19.00

Giron Sami teáhter viser forestillingen 

“Mon lean duhát jagi - jeg er tusen år”

Billettsalg ved døra
Voksen kr 200,- Ungdom/skoleelev kr 50,-

Arrangør: 
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

SIDE 6-7:

Imponerte med 
ABBA-show
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SIDE 10:

Vil avlyse 
Snåsadagan

SIDE 7:

Rebella 
vokser

POPULÆRT: 600 personer så Snåsa teaterlags 
revy sist helg, og allerede halvannen time før 
lørdagsforestillingen sto folk i kø. 

LOKAL: Den første forestillingen siden 2012 
får mye skryt, i en revy hvor personparodiene 
og samfunnskritikken kom på løpende bånd. 

PARODI: Ansatte på teknisk kontor, ordfører, 
rådmann, og bygdas sokneprest var blant per-
sonene som måtte finne seg i å bli parodiert. 

SIDE 4-5:

Glitrende revyhumor

TEMA: Retningsvalg for Snåsa  for  interkommunalt samarbeid, Innherred eller Namdal? 
Andre politiske saker som medlemmene ønsker å ta opp. Diskusjon og innspill. 

Velkommen også til nye medlemmer!

Styret i Snåsa Senterparti               Senterpartigruppa i kommunestyret

SNÅSA SENTERPARTI HAR MEDLEMSMØTE PÅ SNÅSA HOTELL 
MANDAG 17. MARS 2014 KLOKKA 19.00.

SIDE 14: 

Fikk iskurs i 
overraskelse

Fredag 7/2 : Benny Borg presenterer 
Cornelis, Elvis, Cash & co

Sted : Kafe Midtpunktet
Tid : 19.30
Billettpris : kr 300,-
Forhåndssalg av bill. på Kafe Midtpunktet

SØNDAG 9/2: MORSDAGSBUFFET KL 14-18

ÅPNER: Åtte av 21 politikere i kommunestyret 
i Snåsa  mener Snåsa bør forhandle med Stein-
kjer eller andre naboer om sammenslåing.

SIER JA:  Det viser en rundspørring gjort av 
Snåsningen. Ordfører Vigdis Belbo (Sp) er 
overrasket over at så mange mener det.   

SYND: Rolf Bratland (Ap) mener det er  en 
«unnlatelsessynd» hvis Snåsa ikke undersø-
ker om de har noe å tjene på sammenslåing.  

SIDE 4-5: 

Vil diskutere 
sammenslåing 

SIDE 9: 

Feiret tiårsdag 
med nytt navn

SIDE 6: 

Vinje kan bli 
kontorbygg

SIDE 10-11: 

Rekordmange tok fram 
skiene på Snåsastafett
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AVIS NR. 18  -  ONSDAG 7. MAI 2014 -  SNASNINGEN.NO

ANNONSØRER:
FØRSTKOMMENDE ONSDAG 14. MAI 
går Snåsningen ut med avis til alle husstander i kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, 
Røyrvik, Lierne, Snåsa og deler av Steinkjer Kommune. Denne dagen leser ca 13500 personer 
Snåsningen. Ta kontakt, så gir vi deg et pristilbud på en annonse!

Kontakt Tor på 953 66 055 eller 
send epost til: tor.bach@t-a.no
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SIDE 6: 

16-åringer vil 
ha stemmerett

SIDE 13:

Fornøyd 
president

TRIVSEL: I årets elevundersøkelse ender 
Snåsa Montessoriskole godt over landsgjen-
nomsnittet på trivsel blant elevene. 

LITE MOBBING: En foreldreundersøkelse tyder 
også på at elevene trives godt, og at det er lite 
mobbing ved privatskolen på Agle. 

FÅ: – Vi er så få elever at vi nesten må være 
venner, mener klassevenninnene (f.v.) Ann-
bjørg (12), Elli-Jonna (13), og Mathea (13). 

SIDE 4-5: 

Stortrives på skolen

SIDE 8:

Møt Snåsas 
egen fugleforening

AVIS NR. 11  -  ONSDAG 19. MARS 2014 -  SNASNINGEN.NO

Tlf. 474 79 990 
www.boli.no

   Snåsa, Viosen - enebolig

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

Adresse: Viosen

Prisant.: 475.000,- + omk

Megler: Odd Bjørn Hofstad

Mob: 92 80 64 90

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Byggeår: 1880

Tomt: Ca. 241 m², Festet tomt

 / fritidseiendom
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SIDE 9:

Tegner nye 
scooterløyper

SIDE 8:

Klar med 
ny kafé

Dyrlege: Thor Johan Skaget fikk mindre og 
mindre å gjøre som dyrlege etter hvert som 
bøndene sluttet med sin produksjon.

Sluttet: Dyrlegen er selv en av bøndene som 
har sluttet med melkeproduksjon. Nå har han 
bestemt seg for å satse på nye nytt.

Dyreklinikk: 1. april åpner han derfor dyrekli-
nikk i sitt gamle fjøs. Der håper han å gjøre alt 
fra sterilisering av katter til dyreoperasjoner.

SIDE 4-5:

Åpner dyreklinikk i fjøset

SIDE 6:

Barna fikk lage  
sine egne lover

PREMIERE: Mandag starter den sørsamiske 
NRK-satsingen Laara og Leisa, hvor Hilma 
(9.t.v), Jonna (11), og Jon Anta (12) spiller. 

NAMDALSK: Første sesong er filmet delvis i 
Namsskogan og delvis i Røyrvik. I dag - dagen 
før samefolkets dag - er det premierefest. 

I GANG: Sesong to blir sannsynligvis spilt inn 
på internatet i Snåsa. - Det kan bli god rekla-
me, sier rektor Susanna N. Valkepää (bildet).  

SIDE 4-5: 

Klar for premierefest
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SIDE 9: 

Protest mot 
anlegg i Grong

SIDE 18: 

Sørsamisk 
stjerneshow 

7/2  BENNY BORG 
presenterer Cornelis, Elvis, Cash & co. 
Bill.pris: 300,-. KL 19.30
                                                       
9/2  MORSDAGSBUFFET 
KL 14-18

15/2  PIZZABUFFET 
KL 15-17

22/2 VINTERFERIEPUB 
KL 22-02 Telefon 74 15 22 90

+ Indre 
Namdal

SIDE 8-9: 

Grong VGS i gang med 
unikt snøscootertilbud
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SIDE 8: 

Spiller inn TV 
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til 
ungdom

TOG: Snåsaordfører Vigdis H. Belbo sier hun 
vil ha Trønderbanen til Grong før hun eventuelt 
kan gå med på kommunesammenslåing. 

KRAV:  Hun oppfordrer andre kommuner nord i 
fylket til å stille lignende krav, og frykter kom-
munereformen vil føre til fraflytting hvis ikke. 

ØKONOMI: I dag kommer regjeringens plan for 
kommuneøkonomien. Den tydeliggjør trolig 
regjeringens plan for kommunereformen.  

SIDE 4-5: 

Stiller krav om tog 
før sammenslåing

SIDE 7:

Bare halvparten 
vil studere

AVIS NR. 19  -  ONSDAG 14. MAI 2014 -  SNASNINGEN.NO

Arnodd Håpnes (50) er 
rovdyrforkjemperen 
fra bygda med de mest 
kjente rovdyrmotstan-
derne. Selv mener han 
flere snåsninger
bør bli med i
Naturvernforbundet.  

SIDE 12-13: 

Naturverneren

+ Indre 
Namdal

AVIS NR. 12  -  ONSDAG 26. MARS 2014 -  SNASNINGEN.NO

Snåasen Tjielte 
Snåsa kommune

Kom og møt kronprinsessen på Snåsa! 
For første gang kommer Litteraturtoget og Hennes Kongelige
Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit til Snåsa stasjon.

Det skjer onsdag 2. april. Oppmøtetid: kl. 09.50. Publikums-
arena mellom bussoppstillingsplassen og stasjonsbygningen.

Arrangementet er åpent for alle. Ta med et lite flagg og bli med
på å gi Kronprinsessen en velkomst hun ikke vil glemme!

Se hele programmet på kommunens informasjonssider på side 16-17. 
Velkommen!
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SIDE 10:

Vil lage film 
fra hjembygda

SIDE 18:

Kongelig 
avskjed

SIDE 12:

Vil satse på 
tegneserier

NYHALL: Naboene på Flatbostad varsler kamp 
mot kommunens foreløpige planer om å bygge 
den nye flerbrukshallen i deres nabolag.

VERDIFALL: Naboene mener det ikke er tvil om 
at hallen vil forringe verdien på eiendommene 
deres. De ber om utredning av alternativer.

KAN UTREDE: Plan- og byggekomiteen sier 
man godt kan utrede et alternativ – hvis for-
mannskapet ønsker å bruke penger på det.

SIDE 4-5:

Naboer varsler protest

+ Indre 
Namdal

«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»
VI FEIRER SNÅSA KULTURSKOLES 30-ÅRS JUBILEUM SAMMEN MED

SNÅSA SAMFUNNSHUS 
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00
Kunstutstilling og program fra scenen.
- Kaffesalg-

Bill. voksne kr. 150,- Barn (t.o.m videregående) kr. 50,-

Velkommen!
Arr. UKM – komitèen

MORO: Snømangel sender snåsningene ut på 
glattisen - enten de har skøyter på bena eller, 
som Hallvard (bildet), driver issykling. 

OBS: Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
(NVE) ber imidlertid folk ta sine forholdsregler 
på Snåsavatnet, som bare delvis er islagt. 

ELVEIS: Elveisen kan også være skummel, og 
NVE oppfordrer folk til å følge med litt ekstra i 
skøytemoroa. 

SIDE 4-5: 

Savner ikke snøen
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SIDE 6: 

Ragnar vant 
sydenturen

SIDE 11: 

Historisk 
stemmerett
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SIDE 4-5: 

Mener politikerne ikke 
vet nok i enkeltsaker
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SIDE 8:

Gründergeni 
når snart 1.mill.

SIDE 12:

Sterk 
seier

SNÅSA: Bare i løpet av en dag  sist uke doku-
menterte SNO ni bjørner i kalvingslandet til 
John Andreas og Mattias (bildet). 

NEI: De får imidlertid ikke skyte noen av dem. 
Kommunen får heller ikke ta ut bjørnen som 
Frode Bjørk filmet ved Bergsseteren søndag. 

STRENGT: Tone Våg i NSG tror innskjerpet 
soneforvaltning gjør det  tøffere å ha dyr 
innenfor yngleområdet denne sesongen. 

SIDE 4-5:

Frykter nye store tap

SIDE 6:

Historisk 
17.mai-feiring

FO
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: 
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NA
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SIDE 10, 18:

Kartlegger 
gamle bakker

SIDE 11:

Bok om 
galskap

SIDE 16-17:

Med kroppen 
som lerret

ILLE: Den ferskeste Elevundersøkelsen viser 
at Snåsa skoles antimobbe-arbeid ikke virker. 
Nå vil skolemiljøutvalget (bildet) se resultater. 

DÅRLIG: Skolen har over flere år hatt mer 
mobbing enn  den gjennomsnittlige skole på  
lands- og fylkesbasis. Nå lover rektor ny giv.

KARTLEGGING: Klassesamtaler og egen spør-
reundersøkelse er blant tiltakene som skal 
hjelpe skolen med å bekjempe problemet. 

SIDE 4-5: 

Krever nye mobbetiltak

SLITER: Mens mange i Namdalen sliter med 
rekruttering kan Steinar Bartnes (f.v.), Jonny 
Ånonli og stasjonsleder Einar Ånonli smile.

NYTT: Ambulansestasjonen i Snåsa har nemlig 
byttet ut den upopulære turnusordningen Lier-
ne, Røyrvik og Namsskogan fortsatt sliter med. 

POPULÆR: 18 av 22 ansatte på distriktssta-
sjoner i Namdalen søker seg bort fra jobbene. 
Flere ønsker seg til «nystasjonen» på Snåsa. 

– Vi har fått 
det så bra!

AVIS NR. 7  -  ONSDAG 19. FEBRUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 10-11:

Forrykende 
UKM-sirkus 

SIDE 6: 

Politikerne 
kutter skatt

« lokal avisen din  er en god mediekanal for 
offentlige kunngjøringer og annen nyttig informasjon 
fra kommunen din. Fordi folk mener lokalavisene 
er troverdige og en svært viktig kanal for nyheter fra 
lokalmiljøet.»

Kilde: Landslaget for lokalaviser (lla) og tns Gallup, Kanalvalgundersøkelsen

Denne annonsen er et samarbeid 
mellom lokalavisen din og lla. 
For mer informasjon: www.lla.no
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+ Indre 
Namdal

SIDE 7: 

Reiser fra hele Norge til 
stort dataparty i Snåsa
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SIDE 6:

Reagerer på 
kulturhus-nei

SIDE 7:

Fersk 
redaktør

MILJØ: Ungdomsstrinnselevene i Snåsa har i 
årevis slitt med mye mobbing.  Endelig ser det 
ut til at kampen mot mobbing gir resultat.  

BEDRE: En ny undersøkelse ved Snåsa skole  
viser at det er mindre mobbing nå enn før, spe-
sielt blant jentene og de yngste elevene.   

GODT: Tiendeklassingene (f.v) Margrethe, Linn, 
og Silje tror jentesamholdet er godt, men har 
inntrykk av at guttene har en røffere tone.

SIDE 4-5:

Endelig bedre miljø

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Småbruk med sjarmerende beliggenhet i Snåsa
Adr.:  Lauvåsen
P.areal:   Ca. 111 kvm. 
Bra.:  Ca. 179 kvm.
Tomt:  Ca. 119,793 daa eiendomstomt. Ca. 70 daa fulldyrka.
Konsesjon: Konsesjonsbelagt med bo og driveplikt. 
Byggeår:  Ca. 1960.
Prisant.:  Kr. 940.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Visning:   Onsdag 28. Mai kl. 17.00
Finn-kode: 48455768

SIDE 16-17:

Små syklister 
ga storoppmøte

AVIS NR. 14  -  ONSDAG 9. APRIL 2014 -  SNASNINGEN.NO

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 6:

Finner ikke 
bolig i Snåsa

SIDE 15:

Vil satse 
på hjort

SIDE 10-11:

Trener på 
katastrofe

HUGGER: Kjell Tyldum (Snåsa SSL), Fred Sten-
sen (Skigruppa i Grong) og Håvard Overland 
(Snåsa SSL) svinger motorsaga i Bjørgan.

DUGNAD: Sammen med mange andre jobber 
de på dugnad for å realisere drømmen om nytt 
skianlegg. Det kan være klart for bruk i høst.

STOR INNSATS: De to idrettslagene kalkulerer 
med at anlegget bygges med en dugnadsinn-
sats verdt mellom to og tre millioner kroner.

SIDE 4-5:

Enorm dugnadsinnsats

+ Indre 
Namdal

Det er mange grunner til å abonnere på Snåsningen. 
Her er 21 av dem. Bestill på www.snasningen.no



Elektriske installasjoner
Teleinstallasjoner

Sertifisert Elkontrollør – gir rabatt på forsikringen

www.grong-elektro.no – grongel@online.no

GRONG ELEKTRO AS
7870 Grong - Telefon: 74 33 17 17
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Trenger du fysikalsk behandling?
Ta kontakt på telefon 467 66 444. Grong
Fysikalske Institutt har kort ventetid.

Følg oss på våre facebooksider:

w
w
w
.push-trening.no

www.facebook.com/grongfysikalskeinstitutt

Push Treningssenter ønsker nye og
gamle medlemmer velkommen. Vi har
tilbud for studenter og pensjonister.

Om du ønsker det kan du får et tilpasset
treningsopplegg.

www.facebook.com/pushtrening

Alle våre gruppetimer vil starte i løpet
av september/oktober. Vel møtt til PUSH

Treningssenter!
Følg oss på våre facebooksider:
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Grong Kjøpesenter

GRUPPEN

GRONG
KOMMUNE

NamseN laksfestival øNsker å takke
alle siNe samarbeidspartNere for
bidraget som gjorde festivaleN

mulig.

Håper på godt samarbeid ved neste års festival!

GronG
TrafikksenTer


