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KLARE FOR 17. MAI
SIDE 3: Se programmet for 17. maifeiringen. Det blir også noen endringer fra i fjor.

Får skryt for UKM
REGIONFESTIVAL
SIDE 6: Ungdommene for ros for en vel gjennomført arrangementshelg.

8. juni blir det
Sommerstart i Grong
SIDE 8: Lag og foreninger
oppfordres til å melde
sine aktivitetstilbud.

Kubenprogrammet
Ny ledergruppe i Grong-skolene
SIDE 2: Her presenteres de nye lederne.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SIDE 9: Oppdater deg på
våren- og sommerens
Kubenprogram.
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med livskvalitet og mangfold

Ny ledergruppe i skolene
Informasjon fra
helsestasjonen

Grong-skolene har fått ny rektor og ny
organisasjonsplan. Det er ansatt ny rektor for skolene i Grong (Både GBU og
Harran); Monika Fiskum. Fiskum er opprinnelig fra Harran. Hun har bakgrunn

som lærer og rektor i Flatanger.Det er
laget ny organisasjonsplan for skolene:
Odd Magne Lund er assisterende rektor
for Harran oppvekstsenter, samt stedfortreder for rektor. Kari Sofie Brøndbo

Fiskum har vært konstituert assisterende rektor på GBU, og er nå fast
ansatt som assisterende rektor ved GBU.
De vil nå utgjøre lederteamet for skolene
i Grong.

Ny helsesøster

Vi ønsker Lena Marita Landstad
Knudsen hjertelig velkommen som
helsesykepleier i 100% stilling
sammen med oss på Familiebasen.

Helsestasjonen stengt i sommer

Helsestasjonen har stengt i uke 29, i
uke 30 har vi åpent torsdag og fredag.

Reisevaksinering:

Grong helsestasjon tilbyr reisevaksinering for barn, voksne og familier.
På time for reisevaksinering gir vi
veiledning og råd om hvilke vaksiner
du eller dere trenger. På bakgrunn
av dette setter vi de reisevaksinene
som passer. Grong helsestasjon
har åpent mandag til fredag fra
08.00 – 15:30. Ring og avtal time for
råd og veiledning. Tlf. nr: 74312217,
74312220 eller mobil nr. 99168466.

Anbefalinger for
reisevaksinering.

De fleste reisevaksiner er frivillige, men til enkelte reisemål er det
obligatorisk å ta f.eks. gulfebervaksinen før innreise.
Vaksinering er
avhengig av blant annet:

Endringar for arrangementer 17. mai i Grong

• Hvor du skal reise
• Reisens varighet
• Din helsetilstand
• Alder
• Situasjonen på stedet du skal reise til
• Tidligere vaksiner du har tatt (Husk å
ta med ditt vaksinekort til timen. Oversikt
over dine vaksiner finner du på https://
helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner).

Vi førebur oss og gleder oss til
nasjonaldagsfeiringane i Grong.

I år er det ein del endringar i forhold til tidlegare år ein kan
vere merksame på. Vi viser til programmet som også er
trykt i denne utgåva av Grongnytt.

Ny rute på Medjå for 17. mai-toget

Ting man bør tenke over
før/etter vaksinasjon:
• Reisevaksine bør settes i god tid, helst 2
mnd. før avreise. Jo tidligere jo bedre, men
om man er sent ute er det uansett alltid
best å vaksinere seg enn å ikke gjøre det,
de fleste vaksiner har likevel effekt selv
om de settes sent.
• Vi har ikke alle reisevaksinene på lager,
så disse må bestilles, det tar ca. 3 uker fra
bestilling til vi har vaksinene.
• Få oversikt over hvilke vaksiner du har
tatt tidligere. Videre vaksinering avhenger
av hvilke vaksiner man har fått tidligere
og hvilket reisemål man skal til, lengde og
type reise er også avgjørende.
• Etter injeksjonene av reisevaksine må
man vente i minst 20 min før man kan forlate helsestasjonen, dette for å være sikker
på at man ikke får en allergisk reaksjon på
vaksinene som er satt og for at man er i
nærheten av medisinsk hjelp om det skulle
oppstå en reaksjon. De fleste tåler vaksiner
veldig godt og det er ofte uproblematisk.
• Mange av reisevaksinene er vaksiner man må ta i flere omganger.
Vaksineintervall og hvor mange doser
man trenger før man er fullvaksinert varierer. Noen vaksiner varer i 10 år etter en
dose og andre må tas i to, tre omganger
og varighet varierer fra 3, 5 og 10 – 20 år.
• Vi har vipps, men tar også imot kontanter.

Sjekk hvilke reisevaksiner som er anbefalt
for ditt reisemål her: www.vaksine.no

Bakerst fra venstre: Odd Magne Lund, kommunalsjef for oppvekst Ola Agle. Foran: Monica Fiskum og Kari Sofie Brøndbo Fiskum.

Møter i Grong
kommunestyre

Neste møter i Grong kommunestyre er 18. juni. Kommunestyrets
møter holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus.
Møtene blir streamet. Sakliste for møtene er tilgjengelig
på kommunens nettside www.grong.kommune.no,
i servicekontoret på kommunehuset, på bibliotekene
i Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.
Skjalg Åkerøy, ordfører og
Svein Helland, rådmann

Informasjon om Grongnytt 2019
⚫ 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 kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså
ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Dette er siste utgivelse av Grongnytt som egen avis før sommeren.
13. juni blir i stedet kommunal informasjon publisert i Snåsningens
sommeravis. Sommeravisa utgis i hele Indre Namdal og største delen
av Steinkjer kommune. Det blir ingen informasjon fra lag og foreninger
på disse sidene. Men lag og foreninger får muligheten igjen når nytt nummer
av Grongnytt utgis 27. september. Frist for lag og foreninger blir 16. september.
⚫ Dere som har postboks på (og ingen postkasse eller aviskasse)
får Grongnytt på Rema 1000.
⚫ 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.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte hos Snåsningen,
på epost: annonse@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse.
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ 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.

Årets komité har fulgt ei tilråding frå tidlegare års komité
om å endre togruta slik at vi kan sleppe å gå på E6 for å
korte ned ruta, unngå å måtte stenge E6 samt fokus på
tryggleik. Det er også ønskjeleg frå mange å sleppe å måtte
få til logistikken med å starte ved Grong Gård og ende opp
på Medjå. I år er det togoppstilling ved Kulturhuset Kuben/
Grong Barne- og ungdomsskole og toget går ein trase berre
på Medjå. Ruta er omtala i programmet.

Speling ved Grong Helse- og omsorgssenter

Grong Musikkforening har som tradisjon å spele for dei

Kl. 08.30
Kl. 09.30
Kl. 09.40
Kl. 10.00
Kl. 10.55
Kl. 11.00
Kl. 11.20

Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 13.30
Kl. 13.30

eldre ved omsorgssenteret på morgonen. Tidspunktet er
sett litt tidlegare enn før kl. 0830 for å få dagen til å gå opp.

Forsøksordning med Kyrkjebuss

I og med at toget ikkje har oppstilling ved Grong Kyrkje,
har vi valt å tilby ei forsøksordning med ein buss som går
frå Kuben til kyrkja på morgonen som korresponderer med
markering ved soldatgrava, 17. mai-gudstjenesta og går tilbake til Medjå etter gudstjeneste slik at ein rekk arrangementet på Medjå. Bussen er gratis og går så framt det er
nokon som møter opp. Sjå tider i programmet.

Ikkje barnetog på Bergsmo og Harran

Grong Musikkforening (17. mai-korpset) har frå i år bestemt
seg for at det blir vel mykje å gå i tre tog i tillegg til speling
for dei som er på Grong Helse- og omsorgssenter, samt
markering ved soldatgrava.
Toget på Medjå blir prioritert. Dei lokale komiteane for
Harran og Bergsmo har derfor valt å ikkje arrangere tog når
det ikkje blir korps. Det blir som vanleg lokale arrangement

Grong musikkforening spiller ved Grong helse- og omsorgstun.
Kirkebuss fra Kulturhuset Kuben til Grong Kirke (gratis).
Minnemarkering på soldatgrava ved Grong kirke av elever i 7. klasse på GBU. Grong Musikkforening spiller.
Gudstjeneste i Grong kirke.
Kirkebuss returnerer fra Grong Kirke til Medjå.
Oppstilling av folketoget utenfor GBU/ Kulturhuset Kuben.
Folketoget starter fra GBU/ Kulturhuset Kuben og går først Sundspetringen før det tar
inn mot helse- og omsorgstu net hvor det stanser noen minutter og korpset spiller.
Toget går videre via Grong Kjøpesenter og opp Medjåvollan mot Byggmakker/ Otto Moe.
Toget følger Medjåvegen tilbake til rundjøringa etter hotellet og returnerer til Kulturhuset Kuben.
Toget ankommer Kulturhuset Kuben. Spilling av Grong Musikkforening.
Tale ved russepresident Ingvild Grong og hovedtaler Ingvild Kaldahl.
Arrangement på Kulturhuset Kuben. Inngang kr 100,- for voksne og gratis for barn.
Kaffe og kake på billetten og noe til barna. Salg av pølse, drikke og kaker.
Lokalt arrangement i Harran Samfunnshus. Inngang kr 100,- for voksne og 50,- for barn.
Snitter, kaffe og kaker og noe til barna på inngangsbilletten. Salg av pølser.
Lokalt arrangement på Nordtun. Gratis inngang samt noe til barna. Salg av pølse, sodd, kaffe og kaker.

på samfunnshusa i grendene, og Harran kan ha dette tidlegare enn i fjor då dei slepp å ko-ordinere seg med musikkforeninga. Sjå program for tider og informasjon om inngang også vidare.

Parkering på Medjå

Vi ber innbyggarar om å unngå å køyre bil i sentrum
medan toget går. Parkering på parkeringsplassar i sentrum, men ikkje parker på parkeringsplass på Kuben.
Tilgjengelege parkeringsplassar er f.eks ved kommunehuset, ved dei større butikkane og attom Gronghallen.
Innbyggarar som bur i gå-avstand til arrangementa kan
gjerne prioritere å la bilen stå slik at dei som bur litt unna
får betre plass.

Ha ei god feiring!

Komitear, Grong Kommune og ansvarlege grupperinga for
ulike arrangement ser fram til ei god feiring av denne viktige dagen og håpar alle som kan møter opp for å vere
saman denne dagen.

Barnehage- og skolerute
for Grong kommune

Barnehage- og skoleruta for barnehage- og skoleåret 2019/2020
er publisert. Du finner den på Grong kommunes hjemmeside.

Høring – vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft på land er ute på høring. NVE har
på oppdrag fra Olje og energidepartementet utarbeidet forslag til
plan for nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. I forslaget
er det pekt på 13 områder som direktoratet mener er mest egnet
for vindkraft på land, og et av disse områdene berører Grong kommune. Hele dokumentet er tilgjengelig på NVEs sine sider www.
nve.no. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er en overordnet
rammeplan, og at fremtidige konsesjoner for konkrete vindkraftprosjekt vil måtte behandles særskilt gjennom nye høringsrunder.
Høringsfrist i saken er satt til 01.08.2019, og Grong kommune vil
behandle saken i formannskapet den 06.06.2019.
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Retningslinjer for prioritering og bruk av skogmidlene (NMSK) i
Retningslinjer
for2019.
prioritering
og bruk av
Retningslinjer
for prioritering
ogskogmidlene
bruk av (NMSK) i
Grong kommune
Grong
kommune
2019.
Nærings- og
miljøtilskudd til(NMSK)
skogbruket (NMSK)
er statlige midler,
i år kr. 400.00,- som
fordeles til
skogmidlene
i Grong
kommune
2019.

Ledig utleiebolig
i Harran sentrum

formål
som
bestemmer.
Grong
kommune
spermidler,
på
denne
med kr
37.000,i 2019,
Næringsogkommunen
miljøtilskudd
skogbruket
(NMSK)
statlige
midler,
år
400.00,som
fordeles
til
Næringsog
miljøtilskudd
tiltilskogbruket
(NMSK)
ererstatlige
i åri potten
kr.kr.
400.00,som
fordeles
til formål
og yter
tilskudd
til
følgende
skogbruksformål
2019,
formannskapet,
sak
37/19:
formål
som
kommunen
bestemmer.
Grong ikommune
sperpotten
på denne
potten
medi 2019,
kr 37.000,2019,
som
kommunen
bestemmer.
Grong kommune
sper
påjf.denne
med kr
37.000,og yteri tilskudd
til
følgende
skogbruksformål
i
2019,
jf.
formannskapet,
sak
37/19:
og yter tilskudd til følgende skogbruksformål i 2019, jf. formannskapet, sak 37/19:
Formål
Tilskuddssats
Kommentar
Markberedning
30 %
Maks.
kostnad 550 kr/daa
Formål
Tilskuddssats
Kommentar
Planting/suppleringsplanting
2530%%
+ Maks.
50 % statstilskudd,
alt 75 %
Markberedning
kostnad 550ikr/daa
Ungskogpleie
550 kr/daa
Planting/suppleringsplanting 60 %, inntil25250
% kr/daa Maks.
+ 50 kostnad
% statstilskudd,
i alt 75 %
Manuell
tynning
kr/m3
3
Ungskogpleie
60 %,150
inntil
250 kr/daa Førstegangstynning
Maks. kostnad 550hkl.
kr/daa
Fullstendige
Retningslinjer
ligger ligger
på kommunens
hjemmeside.
Manuell tynning
150kommunens
kr/m3
Førstegangstynning hkl. 3
Fullstendige
Retningslinjer
på
hjemmeside.
Fullstendige Retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside.

Det er nå en halvpart av 2-mannsbolig beliggende i Harran sentrum
ledig. Bolig restaurert i nyere tid,
og holder en gjennomgående god
standard. Boligen går over to etasjer i tilegg til kjeller, og inneholder:
P-ROM:
1. etasje: Gang, vindfang,
kjøkken og stue.
2.etasje: 3 soverom, gang,
bad/vaskerom.
S-ROM:
Kjeller: 4 kjellerrom.
Parkering i felles garasje
samt på egen tomt.
Leiepris: Kr 6.800,- inkl. Grongnett
+ strøm.
For mer informasjon samt visning
av huset kontakt Grong kommune
v/avd. bolig, bygg og eiendom
tlf. 74 31 21 00

Felles slamanbud

Det blir felles slamanbud for hele
Namdalen. Grong kommune har
hatt kontrakt med Namdal Tankrens
AS om tømming av septiktanker og
andre slamtanker. Denne kontrakten går ut 31.12.2019.
MNA
Nå har MNA blitt tildelt oppdraget
med å sende ut nytt felles slamanbud
for alle Namdalskommunene. MNA er
tildelt enerett for å kunne inngå kontrakt om septiktømming/slamtømming på vegne av alle kommunene.
Femårskontrakt
Det skal inngås kontrakt om innsamling, avvanning, behandling og gjenbruk av alt slam.Kontrakten vil gjelde
fra 1.1.2020 og i 5 år. Høsten 2019 vil
det bli vedtatt ny felles slamforskrift
som skal gjelde for hele Namdalen.
Teknisk seksjon

I tillegg gjelder
II tillegg
tillegg
gjelder
gjelder

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019
Retningslinjer
for tilskudd
til skogbrukstiltak
i Trøndelag 2019
Retningslinjer
for tilskudd
til skogbrukstiltak
v/Fylkesmannen:

iv/Fylkesmannen:
Trøndelag 2019
v/Fylkesmannen:Forhåndsgodkjenning
Tilskuddssats Kommentar

Generasjonsskifte i landbruket

Vi førebur oss og gleder oss til nasjonaldagsfeiringane i Grong.
Innovasjon Norge har en
god tilskuddsordning når
unge tar over gård.
Se https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/ Der ligger det
også link til søknadsskjema.

Under 35 år

Innovasjon Norge skriver: «Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom
trenger å gjennomføre mindre investeringer
(inntil kr 1,5 millioner) for å opprettholde
produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis
med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %».

Investeringene må ligge innenfor de syv
områdene som Innovasjon Norge Trøndelag
prioriterer:
• Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mellomstore bruk j.fr
nasjonale føringer
• Storfekjøttproduksjon; spesielt fokus på
gårder og områder som ikke er egnet for
kornproduksjon.
• Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønnsaker.
• Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede krav til liggeareal.
• Bygging av gjødsellager med fast toppdekke og/eller 10-12 mnd. lagringskapasitet.
• Lager til tørkeanlegg til kornproduksjon.
• Fornying av driftsapparatet i svineproduksjon og omlegging fra bur til frittgående
høns i eggproduksjon. Det forutsettes at til-

takene ikke medfører økt produksjonsvolum.

3 år

Punktene er i prioritert rekkefølge. Det poengteres at ordningen gjelder for å opprettholde
produksjonen, det er ikke meningen å bruke
denne ordningen for å starte opp ny produksjon. Ved ny og/eller økt produksjon må det
søkes om tilskudd fra ordningen «investering
og bedriftsutvikling i landbruket» - IBU-midler.
Det er samme søknadsskjema.
Det må ligge med driftsplan, beskrivelse og
kostnader for de planlagte investeringene, samt
skattemelding og næringsoppgave for gården.
Generasjonsskifte må omsøkes innen 3 år
etter overtakelse av gården. Hvis det er spørsmål, ta kontakt med rådgiver næring, Inger Helland på tlf. 74312161 eller på epost: inger.helland@grong.kommune.no

Grong ettersøksring
Ennå ei stund til høsten, men tida går fort
fram til jakta! Dersom storvilt blir skadeskutt,
så plikter jaktlaget å drive ettersøk på dyret ut
den dagen det er påskutt. Alle jaktlag skal
enten ha egen hund godkjent for eget jaktlag,
ettersøksavtale med en offentlig godkjent
hund som er på stedet senest innen 4 timer,
eller kan tegne avtale med ettersøksringen.

Vakttelefon

Dersom dyret ikke er funnet ved utløpet av
dagen skal skadeskytingen meldes til kommunen på kommunens vakttelefon (mob 906
54 082). Kommunen avgjør hva som skal skje
videre, herunder om jaktlaget skal pålegges
videre ettersøk eller om ettersøket kan
avsluttes. Om jaktlag med offentlig godkjent

Veibygging:
Veibygging:
-Bilveger
-Bilveger

Tilskuddssats
Inntil 65 %
Inntil 65 %

Helårs traktorvei
Helårs traktorvei

50 %
50 %

Driftstilskudd:
Driftstilskudd:
-Taubane
-Taubane

Kommentar
Ta kontakt med
Ta kontaktfor
med
kommunen
nærmere
kommunen
for
nærmere
informasjon
Tainformasjon
kontakt med
Ta
kontaktfor
med
kommunen
nærmere
kommunen
for
nærmere
informasjon
informasjon

Forhåndsgodkjenning
Må forhåndsgodkjennes av
Må forhåndsgodkjennes
kommunen
etter nærmere av
kommunen etter nærmere
regler
Måregler
forhåndsgodkjennes av
Må
forhåndsgodkjennes
kommunen
etter nærmere av
kommunen etter nærmere
regler
regler

Lilengde > 75 m og
Må forhåndsgodkjennes av
Lilengde
>
75
m
og
Må forhåndsgodkjennes av
helning > 40 %
kommunen
helning > 40 % lengre
-Lang transport
Terrengtransport
Måkommunen
forhåndsgodkjennes av
-Lang transport
Terrengtransport
lengre
Må
forhåndsgodkjennes av
enn 1,5/2 km
kommunen
enn 1,5/2
km
-Driftsulempetilskudd
50 % inntil
Gjelder
merkostnader
Måkommunen
forhåndsgodkjennes av
-Driftsulempetilskudd
50
%
inntil
Gjelder
merkostnader
Må
forhåndsgodkjennes av
30 kr/m3
for merkvantum, f.eks.
kommunen.
30 kr/m3
forfelling
merkvantum,
f.eks. Kan
kommunen.
ved
til
kombineres med lang
ved
felling
til
Kan
kombineres
med lang
hogstmaskin,
transport
samlet inntil
hogstmaskin,på
kavvellegging
50transport
kr/m3. samlet inntil
kavvellegging
50 kr/m3.
bæresvak
mark,på
tiltak for
bæresvak
mark, tiltak for
kryssing
av bekkefar
kryssing av bekkefar
Fullstendige Retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside.
Fullstendige Retningslinjer
Fullstendige
Retningslinjerligger
liggerpå
påkommunens
kommunenshjemmeside.
hjemmeside. Alle tilskuddsordningene administreres
via Grong kommune. For nærmere informasjon kontakt skogbruksrådgiver Gunnar Eliassen, tlf. 74 31
Alle tilskuddsordningene
administreres via Grong kommune.
nærmere informasjon kontakt
21
e-post: gunnar.eliassen@grong.kommune.no,
eller seFor
kommunens
Alle59,
tilskuddsordningene
administreres via Grong kommune.
For nærmerehjemmeside.
informasjon kontakt
skogbruksrådgiver Gunnar Eliassen, tlf. 74 31 21 59, e-post: gunnar.eliassen@grong.kommune.no,
skogbruksrådgiver Gunnar Eliassen, tlf. 74 31 21 59, e-post: gunnar.eliassen@grong.kommune.no,
eller se kommunens hjemmeside.
eller se kommunens hjemmeside.

Andelsleilighet i Rønningen
borettslag for salg

Rønningen borettslag ligger mellom
Grong sentrum og Grong stasjon, i
relativ nærhet til kommunesenteret
Medjå, med asfaltert gangvei til alle
sentrumsfasiliteter.
Boligen er en rekkehusleilighet
over to plan med tilhørende carport.
Gode sol og utsiktsforhold.
Fellesvisning av boligen avholdes torsdag den 09.05.19 klokken
17.30. For mer informasjon om, se
www.finn.no eller kontakt Grong
kommune v/avd. bolig, bygg og
eiendom på tlf. 74 31 21 00.
Grong kommune forbeholder seg
retten til å forkaste samtlige bud.

Folkehøyskolebakken 1 for salg

120+20
120+20
kr/m3
kr/m3kr/m3
20/30
20/30 kr/m3

Folkehøyskolebakken 1 beliggende
i Grong sentrum med 7 hybelrom
med tilhørende bad, Felles kjøkken,
oppholdsrom/stue, vaskerom og
gjestebad.
Potensiale for videreutvikling
som blant annet hybelbygg, motell
eller enebolig.
Fellesvisning av boligen avholdes
torsdag 09.05.19 klokken 16.00
For mer informasjon, se www.
finn.no eller kontakt Grong kommune v/avd. bolig, bygg og eiendom
Tlf. 74 31 21 00
Grong kommune forbeholder seg
retten til å forkaste samtlige bud.

Renseanleggene er fornyet
Nå er alle 3 hovedrenseanleggene i Grong
kommune fornyet.

ettersøkshund får problemer også, så kan
Grong ettersøksring bistå jaktlagene mot
godtgjøring.

Ansvar

Minner om at viltloven med forskrifter også
gjelder for hjort og rådyr, og at man har
samme ansvar for ettersøk og tilgang på
ettersøkshund også for rådyr.
Det er mulig å tegne ettersøksavtaler med
Grong ettersøksring under hjorteviltjakta for
både elg, hjort og rådyr. Pris per dyr, rådyr kr
150,- og elg/hjort kr 250,-. Ta kontakt med
leder Bjørn Sandstå på bsandsta@gmail.com
eller mob 415 04 504. For mer info, se info på
www.grong.kommune.no eller på Facebook-sida «Elgjakta i Grong».

Til salgs

Først ble Bergsmo renseanlegg
bygget om til infiltrasjonsanlegg
i 2017, deretter ble Mediå renseanlegg bygget om til mekanisk/
kjemisk renseanlegg i 2018 og nå
til slutt Harran renseanlegg.

Framtidsrettet

Det gamle renseanlegget i Harran er revet og erstattet av denne pumpestasjonen og nytt infiltrasjonsanlegg på Sagmosiden.

Harran renseanlegg er bygget
om til et infiltrasjonsanlegg for
400 personer. Anlegget har vært
i drift siden januar 2019.

Med dette har kommunen
bygget om alle 3 renseanleggene
til framtidsrettede anlegg. Og
dette uten å øke kloakkgebyrene
mer en pris- og lønnsstigningen.

Enerett

Det vil også opplyses om at Grong
kommune sammen med alle de
øvrige Namdalskommunene har
gått sammen om et nytt felles
anbud for innsamling, av-vanning,
behandling og gjenbruk av slam fra
private og kommunale avskillere.
MNA er tildelt enerett fra alle kommunene på slamtjenestene. Avdeling kommunalteknikk.
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Karriereveiledning
– gruppeveiledning

VANT NORGESFINALEN I

PENGEQUIZ
Grong videregående skole ble vinnere
av Norgesfinalen i pengequiz.
Elevene på 9.trinn deltok 28. mars på quiz i personlig
økonomi gjennom Finans Norge. Det deltok elever fra 10
fylker på konkurransen som ble gjennomført som Kahoot.
På Kahoot er det ikke nok å kunne svaret, i tillegg er tidsbruken svært utslagsgivende. 9.trinn vant konkurransen
og 7.mai reiser to av elevene til Brussel for å delta i den
europeiske finalen.
Premien for seieren i norgesmesterskapet
var 3000 euro til klassekassen.

Ny organisering av helseavdelingene
7. mars ble det vedtatt ny organisasjonsplan for helseavdelingene.
Dette innebærer opprettelse av felles administrativ ledelse for følgende avdelinger; Legetjenesten,
Familiebasen og Fysioterapeut-/ rehabiliteringstjenesten. Disse avdelingene vil ligge inn under det
som nå vil bli benevnt som Helsetjenesten.

Kuben by night / Foto: UKM Trøndelag

Grong Musikkforening, Grong Røde kors,
nattravner og politi for å ivareta sikkerheten. Grong, Gartland og Bergsmo sanitetsforeninger og REMA 1000 for bidrag til frukt,
mat og workshops til ungdommene.

KUBEN Kafè for god matservering.

Yrkesinformasjon

Skryt, skryt, skryt for UKM vel i havn
delen av Trøndelag.

Åpen scene.

På Kuben vrimlet det med deltakere, ledere
organisering
som følger:
ogNy
nysgjerrige
fra 22blir
kommuner.
Programmet var tettpakket. I løpet av fredag, lørdag
– helse
100%
ogAvdelingsleder
søndags formiddag
ble 5 sceneforestillinger, 1 kunstutstilling og 1 filmforestilling
Nestleder/saksbehandler
100%
med
tilhørende tekniske prøver gjennomført. Lørdag og søndag formiddag kunne
Fagleder –delta
Ledende
helsesøster
deltakerne
på workshops
i swing,
yoga, vokalkurs, scenepresentasjon og et
kunstkurs
de ønsketrus/
det.ungdom
I tillegg var
Faglederhvis
– Psykiatri/

Et ungdomsdrevet arrangement

Bak scenen, i greenroom, backstage, i
sekretariatet, på KUBEN, i Gronghallen og
på Grong videregående skole arbeidet det
ungdommer fra Grong, Snåsa, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Verran,
Malvik, Verdal og Nærøy, Grong Ungdomsråd og Trøndelag barne- og ungdomsråd. De tok seg av søppelplukking,
vakthold, scenerigging, fotografering,

voksenstab som bistod, støttet og veiledet
ungdommene der det var nødvendig.

Suksess

UKM Regionfestival ble også i år en suksess!! Æren for suksessen går til alle som
bidrog med små og store oppgaver, bidrag
og oppdrag.

Tusen takk for innsatsen til

Alle frivillige ungdommer og voksne som
bidrog i forbindelse med arrangementet.

Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag barneog ungdomsråd, Grong kommune, Grong
Ungdomsråd, KUBEN kulturhus og Grong
videregående skole for godt samarbeid.

Godt jobbet!

Hilsen fra Arbeidsgruppa for UKM Regionfestival
2019 v/ Rolv Himo, Trond Martin Sæterhaug, Sonja
Fossland og Camilla Edvardsen Formo.

Fagleder – Medisinskfaglig rådgiver
Fagleder – Ledende fysioterapeut

Rådmann
100 %

Helsetjenesten– forslag til ny modell

Kommunalsjef
100 %
Helsetjenesten
Avdelingsleder
100 %

Nestleder/saksbehandler
100 %

Fagleder – Medisinskfaglig
rådgiver

Fagleder - Helsestasjon

Fagleder – Psykiatri/rus/ungdom

Innholdet på samlinga var informasjon om Karrieresenteret Trøndelag,
utforsking av yrker og hvordan finne
informasjon om yrker som finnes.
Det ble jobbet med gruppeveiledning og arbeidsoppgave om seg selv.
Det ble stilt viktige spørsmål som
hvor er jeg, hvor vil jeg, hva må jeg
gjøre for å komme meg dit?
Deltakerne var veldig fornøyd
med karrieredagen.

Ny organisering av helseavdelingene

Aktivitetsdag – Grong voksenopplæringssenter

7. mars ble det vedtatt ny organisasjonsplan for helseavdelingene.

Torsdag den 4. april 2019 reiste
alle deltakere og lærere for første
gang til Grong skisenter på aktivitetsdag.
Vi ble tatt godt imot på Bjørgan og det ble en flott dag og fin
opplevelse for deltakerne.
Noen prøvde seg på alpinski
mens andre prøvde langrennsski,
noen for aller første gang.
Det var stor aktivitet i akebakken.
Grillen ble flittig brukt til mye
god mat.
Stemningen var på topp hele
dagen, selv med litt knall og fall
i ski- og akebakken.
Vi fikk bekreftet uttrykket:
«Ut på tur aldri sur»

Dette innebærer opprettelse av felles administrativ ledelse for følgende avdelinger;
Legetjenesten, Familiebasen og Fysioterapeut-/ rehabiliteringstjenesten.
Disse avdelingene vil ligge inn under
det som nå vil bli benevnt som Helsetjenesten.

Styrke kvaliteten

Fagleder - Fysioterapi

12 deltakere

Karrieresenteret Trøndelag ved
Hanne Smines og Bodil Bangsund
hadde ansvaret for innhold og program.
Det var 12 deltakere som var
med på samlinga. I tillegg deltok
Monica Jamt, Astrid Bye, Hanne
Lise Heia Solum, Karin Norstad fra
Flyktningetjenesten Grong og Evy
Solum Kværnø fra Grong voksenopplæringssenter.

Styrke kvaliteten

Målet med omorganiseringen er å styrke den tverrfaglige koordineringen og samhandlingen for å
videreutvikle helsetjenestene overfor brukerne, samt videreutvikle samarbeidet med andre
samhandlingspartnere.
Man ønsker å styrke
påtrivselscrew
forvaltningsoppgavene
ved å samle disse
det et kvaliteten
aktivitets- og
med ung- informasjonsflyt,
sekretariatet og aktiviteHelga
5.-7. april arrangerte
dommer
som
laget
gøy
og
aktiviserte
deltater
for å nevne noe. Det ble lange dager og
under
felles
ledelse.
Videre
er
målet
å
frigjøre
fagpersoner
fra
administrative
og
forvaltningsmessige
Grong UKM Regionfestival
kerne med oppgaver, lek og moro. Fredag sene kvelder, men kl. 08.00 morgen etter
oppgaver,
for å nordlige
skape større mulighet for
å jobbe med fag.
2019
for den
og lørdagskveld var det 50-talls party og var de i gang igjen. I bakgrunnen stod en

Karriereveiledning er en nyttig
metode når du skal prøve å finne
ut av hva du vil gjøre i forbindelse
med skolegang og jobb.
Mandag den 1.april 2019 arrangerte Flyktningetjenesten i Grong
og Grong voksenopplæringssenter en karriereveiledningsdag for
deltakerne som er i introduksjonsprogram.

Målet med omorganiseringen er å styrke den
tverrfaglige koordineringen og samhandlingen for å videreutvikle helsetjenestene overfor brukerne, samt videreutvikle samarbeidet med andre samhandlingspartnere.
Man ønsker å styrke kvaliteten på forvaltningsoppgavene ved å samle disse
under felles ledelse. Videre er målet å fri-

gjøre fagpersoner fra administrative og
forvaltningsmessige oppgaver, for å skape
større mulighet for å jobbe med fag.

Ny organisering blir som følger:
Avdelingsleder – helse 100%
Nestleder/saksbehandler 100%
Fagleder – Ledende helsesøster
Fagleder – Psykiatri/ rus/ ungdom
Fagleder – Medisinskfaglig rådgiver
Fagleder – Ledende fysioterapeut
Lena Krane er ansatt som Avdelingsleder helse. Nestleder/ saksbehandlerstillingen er utlyst og vil bli ansatt i løpet av kort
tid. Etter denne ansettelsen vil man starte
prosessen med å ansette faglederstillingene.

10. trinn til fylkesfinalen i

KLASSEQUIZEN

10. trinn deltok 1. april på fylkesfinalen
i P1 Klassequiz. Hele klassen reiste til
Tyholttårnet, Trondheim og fikk overvære
det spennende finale i NRK sitt studio.
Grong konkurrerte mot Inderøy, men
Inderøy ble for sterke og de kapret
plassen i landsfinalen.
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Utlysing av
Kulturmidlar 2019
Grong Kommune deler kvart år ut
kulturmidlar til ulike føremål. I
tildelinga av kulturmidlar 2019
vil foreningar med aktivitet for
barn og ungdom bli prioritert,
men lag/ foreningar/ grupper
med stort sett vaksen aktivitet
blir også vurdert.
Søknadsfristen er 5. mai. Kvar
kategori er spesifisert under. Søknadsskjemaet er elektronisk og
finst på Grong kommune si heimeside www.grong.kommune.no
(under tjenester/kultur/kulturmidler).
1. Stønad til organisert musikkaktivitet: Blir tildelt administrativt
i kommunen. Søknadsfrist: 5. mai
2. Stønad til idrettslag og skyttarlag: Blir tildelt av Grong idrettsråd. Søknadsfrist: 5. mai
3. Stønad til lag og foreiningar for
barn og ungdom, inkludert revy og
teater: Blir tildelt administrativt i
kommunen. Søknadsfrist: 5. mai.
4. Tilskott til lysløyper og trimløypekøyring. Blir tildelt administrativt i kommunen med rapporteringsfrist/ utbetalingsanmodning
med frist 13. juni. Rapportane skal
leverast inn så snart søkarane har
oversyn over utgifter og innsats i
løpet av inneverande sesong. Det
skal leverast inn anmodning om
utbetaling som forklarer ca medgått tid evt. metode og distanse til
angitt kontonummer. Vi gjer
merksame på at vi frå i år berre vil
utbetale tilskott der det blir levert
ei slik anmodning og at støtta ikkje
blir automatisk utbetalt om dette
ikkje blir levert inn. Adressat:
trond.saterhaug@grong.kommune.no eller avlevert i servicekontoret på kommunehuset.
5. Andre tilskott. Dersom du vil
søke til ting som ikkje går under
desse ordningane kan du skrive
søknaden i eit dokument og stile
direkte til Grong Kommune så
vurderer vi desse ekstraordinært.
Søknader sendt før 5. mai vil bli
prioritert.

Søknad om spillemidler til 2020
Spillemidler til bygging av anlegg for idrett
og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og
fysisk aktivitet i både organiserte former og
egenorganisert aktivitet.
Det kan søkes om spillemidler til:
• Ordinære anlegg
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (sendes ikke til kommunen men Dem
Norske Turistforening)
• Kulturhus/samfunnshus (andre frister
enn nevnt nedenfor, ta kontakt for informasjon)

Søknadsfrist: 15.desember. Alle søknader
skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.idrettsanlegg.no Referansenummer vil du få
tilsendt automatisk. Dersom du/
dere har søkt tidligere, legger dere
inn nummer og navn på "anleggs
sted" og "anleggsenhet".
Vær oppmerksom på
at det gjeldende anlegg
må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, frist for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet er 15. november. Før søknad

innsendes må det også foreligge idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kommune/
departement ved innsendelse, siste frist
for å søke kommunen eller departement om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 15. november.
Dersom søknaden omhandler et
helt nytt anlegg, eller du skal søke om
forhåndsgodkjenning eller
melde inn et nytt anlegg til
kommunedelplan
for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du kontakte kommunen på tlf. 74 31 21 65 eller på
e-post: sigve.hallager@grong.kommune.no

Madonnaen i Grong
Foredrag om kirkekunst fra Grong fra middelalderen og
"Madonnaen fra Grong". Onsdag 19.juni kl. 18.00 v/Margrethe
Stang, førsteamanuensis ved NTNU. Det er en unik og ikke så
godt kjent samling med middelalderkunst i og fra kirkene Grong.
Foredraget starter i Grong Menighetshus og avsluttes i Grong
kirke. Ansvarlig for arrangementet er Grong menighetsråd,
Grong historielag og Museumsnemnda i Grong kommune

Sommarstart i Grong laurdag 8. juni

Spørsmål og kontaktinfo

Det tradisjonelle arrangementet «Sommarstart i Grong» blir
som vanleg halde kring idrettsanlegga og friplassen mellom
Grong Vgs, Gronghallen og
Helse- og omsorgstunet laurdag
8. juni. Vi annonserer program
etter kvart. Det blir fotballturnering som vanleg og diverse
aktivitetspostar på området. Vi
oppmodar lag, foreiningar og

Har du spørsmål, treng skjema
eller anna spørsmål, ta kontakt
med prosjektleiar kultur Trond
Martin Sæterhaug på tlf. 99612998
eller på e-post: trond.saterhaug@
grong.kommune.no.
Vi minner om at sjølve søknadsskjemaet er tilgjengeleg på heimesidene grong.kommune.no (under
tjenester/kultur/kulturmidler).

liknande å melde seg med sine
aktivitetstilbod eller informasjonsavdelingar i området. Vi
oppmodar også lokalt næringsliv til å tenke korleis denne
dagen kan markerast med litt
ekstra liv i sentrum. Ta kontakt
med Trond Martin Sæterhaug i
Grong Kommune via trond.
saterhaug@grong.kommune.no
eller 996 12 998.

Eiendomsskatt – ny alminnelig taksering
Grong kommune innførte
i 2010 eiendomsskatt i
hele kommunen jfr. eiendomsskattelovens § 3a).
Alle kommunens eiendommer ble
i løpet av 2009 taksert. Taksering
ble gjennomført med utgangspunkt i Rammer og retningslinjer
for Grong kommune vedtatt av
sakkyndig nemnd.

I følge eiendomsskatteloven §
8 A-3 pkt 2 skal det i utgangspunktet være en alminnelig taksering i
kommunen hvert 10 år.

taksering. Det er et overordnet
mål at eiendomsskatten skal være
rettferdig og oppdatert for ivareta
hensynet til likebehandling.

Behov

Før vinteren

I løpet av de ti årene som har gått
siden forrige taksering så har både
eiendomsskatteloven og verdien
på eiendommene i kommunen
endret seg, slik at det er behov for
å gjennomføre en ny alminnelig

Ny taksering vil bli gjennomført
vår/sommer/høst 2019, slik at nye
takster er klare for bruk fom.
2020.
I første omgang vil hver enkelt
eier få tilsendt et brev i posten

som viser hvilke bygg som
er registret på den aktuelle
eiendommen, samt størrelsen på disse. Det vil da
bli bedt om tilbakemelding
slik at eventuelle feil kan
korrigeres.

Klart i januar

I neste omgang vil vi sende ut
besiktigere. Disse vil foreta en
utvendig besiktigelse av hver

enkelt eiendom i kommunen. De vil vurdere ulike
forhold på og ved eiendommen.
Dersom ting går som
planlagt så håper vi å få sendt
ut nye takster i løpet av januar
2020.
For mer info så ta gjerne en titt
på sak 14/19 i kommunestyremøte
den 11.04.2019 på kommunens
hjemmeside.

KUBENPROGRAM
Vår- og sommar på Kulturhuset Kuben
Billettar til arrangement som ikkje har fri
inngang kjøpast i skranken på biblioteket i
opningstid 09-16 på kvardagar, via nettsidene
kulturhusetkuben.no eller ved å laste ned
mobilappen e-billett og søke opp Kulturhuset
Kuben som arrangementsstad.
27. april 17. mai – Kunstutstilling med
Anne-Karin Bustadmo og Birger J.N. Pettersen

Anne-Karin Bustadmo og Birger J.N. Pettersen er
begge frå fjellbygda Røyrvik, men er busette på Trones i Namskogan og i Namsos. Dei held kunstutstilling i Kuben i denne perioden. Utstillinga kan sjåast
når huset er ope. Utstillinga inneheld både olje og
akrylmaleri, alt frå landskapsmaleri til meir abstrakt
kunst. Gratis inngang.

Laksfestival pleier å vere og vil stå litt utover, men den
offisielle opninga vil vere fredag 2. august kl 18 med
underhaldning og servering. Forleng gjerne kvelden
med ein billett til konserten med Hans Rotmo, Vømmølbasen og hans Porcelenband som byrjar kl. 20. Det
er gratis inngang på kunstopninga.

Fredag 2. august kl. 20 – Hans Rotmo.
Vømmølbasen og Porcelenband

Hans Rotmo, Vømmølbasen og Porcelen Band kjem
til Kulturhuset Kuben i Grong. Før konserten vil ei
ny vømmølplate lanserast og vi får rykande ferske
vømmølåter saman med gamle kjenningar! Konserten blir på same tid som Namsen Laksfestival pleier
å vere i Grong. Over 100 billettar er kjøpt allereie.
Billettpris: 445,-

Onsdag 28. august kl. 18
– Valdebatt med listetoppar frå Grong

Artisten skriv tankereisande tekstar med
gode melodiar som vil skape ei hyggeleg
og spennande stemning denne syndagskvelden i konsertsalen på kulturhuset.
Mellom publikum vil konfirmantar av
året vere særskilt inviterte som ein del
av konfirmasjonsundervisninga, og vi
øvrige innbyggarar blir oppmoda til å
dele denne opplevinga saman med dei
og artistane. Det er servering i Kuben
Kafé i forkant av konserten som er eit samarbeidsarrangement mellom Grong Menighet,
artistane og Kulturhuset Kuben. Billettprisar 150/50

Det blir kultur- og lokalpolitisk valdebatt på Kulturhuset Kuben! Listetoppar fra partia som stiller
valliste i Grong deltek i en debatt i sjølvaste
konsertsalen med ei kulturell ramme.
I panelet: Linda Linmo (Ap), Borgny
Grande (Sp), Steinar Sæternes (SV),
Anders Kiær (H) og Karin Nordstad
(Mdg). I forkant av debatten vil bandet GRAS opne med eit kulturelt innslag frå scenen før listetoppane slepp
til. Etter debatten kl. 1800 og en serveringspause blir det full konsert med bandet GRAS fra kl. 20.00. Billettpris berre
debatten: 120,-. Alle med konsertbillett til GRAS
seinare på kvelden får inngang på konsertbilletten.

Laurdag 1. juni kl. 13 – Elva renner motsatt vei

Onsdag 28. august kl. 20 – Konsert med GRAS

Syndag 5. mai kl. 18 – Jan Korssjøen med band

Vi møter Julie, ei kystkvinne som har levd og opplevd mykje. Kva ville ho sagt om ho var ei kvinne av
tida? Med humor og alvor tek ho eit oppgjer med
likesæla, haldningar og avundssjuka. Musikkteateret Elveblest presenterer dette stykket med teater,
song og musikk. Velkommen til ei gripende framsuning vi serverer kaffe til! Tekst og regi: Paal Sandø.
På scenen: "Julie": Terese Moe Dahle/ Tone Måøy.
Røsten: Ragnhild Glad/ Paal Sandø. Tangentar: Terje
Tranaas. Billettprisar 150/50

Sju trønderdamer - eit folkrockband - av det mest aktuelle og interessante innan musikalske uttrykk i Trøndelag for tida - kjem til Kulturhuset Kuben. Dei speler
ein full konsert i etterkant av den politisk debatten
tidlegare på kvelden.
GRAS består av: Jeanette Hoseth, Ingrid Elise
Andersen, Tora Dahle Aagård, Solveig Salthammer
Kolaas, Anne Merete Kvelstad, Astrid Rennemo og Sondre Mikalsen. Ein treng ikkje delta på debatten i forkant
for å vere konsertpublikum. Billettprisar: 270/150

Fredag 2. august kl. 18
– Utstillingsopning GrongART

Torsdag 19 september kl. 18
– Knudsen og Ludvigsen (turnépremiere Turnéteatret)

GrongART er ei spennande
utstilling av fire kunstnarar
med rot i Grong. Sverre Seem
Jr. stiller ut sine bilete, Ingri
Gartland og Kristian Nesser
stiller ut utvalte fotografi
medan Mari Lilleberre stiller
med smykkedesign og grafikk.
Mykje av kunsten kan kjøpast!
Alt bør sjåast. Utstillinga foregår samstundes som Namsen

Musikalsk teater for alle! Knutsen
og Ludvigsen er to karar som bur i
ein tunell. Dei har ein grevling i
taket. De syng og spelar og er
usamde om det meste, men når
verda er skummel og tøff, står dei
side om side.
Alt er som det pleier for dei to
trubadurane, inntil ein konduktør
med eitt dukkar opp, inne i deira
tunnel! Billettsprisar: 285/225

Kommer: 28. august står bandet Gras på scenen i Kuben.

Heile kulturprogrammet oppdaterast via nettsidene kulturhusetkuben.no etterkvart som meir kjem inn. Der kan de jamvel sjå kinoprogrammet som også leggast ut forløpande. Velkomen til ein innhaldsrik sommar på Kulturhuset Kuben!

Informasjon om Husbankens virkemidler
Startlån

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe
egen bolig. Startlån skal bidra til
at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å
kjøpe egen bolig.
Det er ikke krav om egenkapital
for å få startlån, men du må kunne
betjene startlånet ved siden av alle
andre utgifter samt sammen med
et eventuelt banklån. Ønsker du å

vite mer om startlån eller se om du
er i målgruppen for startlån se
www.husbanken.no eller www.
grong.kommune.no

Tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen
din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger
og tilpasninger.
Å tilpasse en bolig innebærer å
gjøre den egnet slik at du kan fort-

sette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det finnes både
låne- og tilskuddsordninger som
kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Ønsker du
å vite mer om tilskudd til tilpasning
eller se om du er i målgruppen for
tilskudd se www.husbanken.no
eller www.grong.kommune.no

Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene

et startlån som er stort nok til å
finansiere en egnet bolig, kan få
tilskudd til etablering.
Startlån og tilskudd kan gis til
kjøp av ny eller brukt bolig og til
refinansiering.
Tilskudd til etablering blir
vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir
gitt, avhenger av husstandens
økonomi og hvor stort startlån

husstanden kan betjene. Ønsker
du å vite mer om tilskudd til etablering eller se om du er i målgruppen for tilskudd se www.
husbanken.no eller www.grong.
kommune.no
For spørsmål vedrørende
Startlån, tilskudd til tilpasning
eller tilskudd til etablering ta
kontakt med avdeling for bolig
bygg og eiendom i Grong kommune tlf: 74 31 21 00.
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LAG OG INFORMASJON
GPRENINGER
KOMMUNAL

et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

GRONG KULTURSKOLE
Vi har et musikk- og kulturfaglig
• Målgruppa vår er elever i barnetilbud der vi ønsker å gi elevene et hage, grunnskolen og videregående
tilbud som utvikler og stimulerer skole.
Grongkreative
kulturskole
deres
evner og egne
• Påmeldingen er bindende for
kunstneriske uttrykk, og bidra til hele skoleåret.
Vi harlivsglede
et musikk- og
der vi ønsker•å Avlyst
gi elevene
et tilbud som utvikler ogmer
økt
ogkulturfaglig
trivsel. tilbud
Tilbudet
undervisningstime
stimulerer deres kreative evner og egne kunstneriske uttrykk, og bidra til økt livsglede og
er
organisert i tilknytning til sko- enn to ganger i semesteret, som
trivsel.
leverket og kulturlivet ellers.
skyldes lærerfravær, gir grunnlag for
• Undervisninga
forgår i hovedsak
av elevavgift.
Tilbudet
er organisert i tilknytning
til skoleverketrefusjon
og kulturlivet
ellers.
Undervisninga
forgår i hovedsak
på Kuben
i kulturskolens
lokaler,
i kjelleren.
på ¥Kuben
i kulturskolens
lokaler,
i
• Elevavgiften
betales
to ganger i
¥ Elevene kan få undervisninga i sin skolekrets dersom elevgrunnlaget tilsier det
kjelleren.
året.
¥

Humanistisk konfirmasjon, Namsos
kulturhus, lørdag 11. mai kl. 11.00:
Sigve Johannes Moen
John Isak Vist
Sander Landstad Martinsen
Helle Ertsås Moa
Nina Elisabeth Solum
Kevin Haug Sørensen.

Foto: Grong musikk- og kulturskole
feiret i 2018 40-års jubileum.
FOTOGRAF: PÅL WEGG

Info. fra Grong kirkekontor:
Konfirmasjon i Harran kirke
lørdag 1. juni kl. 11.00
Liv Dagny Aune
Lovise Molberg Dahle
Remy Emilio Skogli Kværnø
Ane Bye Rossetnes
Silje Rebekka Brøndbo Solum
Line Zielinski

Grupper eller individuell undervisning

•¥ Elevene
kan få undervisninga i
• Kommunestyret vedtar satsene
Elevene får delta på konserter og opptredener i ulike sammenhenger
sin ¥skolekrets
dersom
elevgrunnlaelevavgift,
vi tar
forbehold om
Undervisninga
for elever
i 1. – 4. kl. leggesfor
i SFO-tida
i størstog
mulig
grad
get¥tilsier
det vår er elever i barnehage, grunnskolen
endringer
i løpet av skoleåret.
Målgruppa
og videregående
skole.
Påmeldingen
bindende forunderhele skoleåret.
•¥Grupper
ellererindividuell
¥ Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær,
visning
gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
Undervisningstilbud 2019 /
•¥Elevene
får delta på konserter og
Elevavgiften betales to ganger i året.
2020
utfyllende
på hjemopptredener
i ulike sammenhenger.
¥ Kommunestyret
vedtar satsene for elevavgift,
og (mer
vi tar forbehold
om endringer
i
• Undervisninga
for elever i 1. – 4. mesida til Grong kommune) og
løpet av skoleåret.
kl. legges i SFO-tida i størst mulig gjeldende betalingssatser (pr
Undervisningstilbud 2019 / 2020 (mer utfyllende på hjemmesida til Grong kommune) og
august 2018):
grad.
gjeldende betalingssatser (pr august 2018):
Disiplin

Sats per år

Aldersgruppe

Individuelt og
gruppeundervisning på
instrumenter; piano/
keyboard, korpsinstrument
og trommer
gitar/ bass/ ukulele
fiolin
Individuelt og
gruppeundervisning i sang
Tilpasset undervisning
Musikkmoro
Musikkbarnehage
Hobbyaktivitetskurs
(kortkurs;25 timer over 10
uker)
Dans (usikkert enda)
Lyd- og konsertproduksjon

kr 3425

Fra 3. klasse

kr 3425

Fra 4. klasse
Fra 1. klasse
Fra 4. klasse

kr 3425
Kr 2570
Kr1798
Kr 1260

Fra 1. klasse
Fra 1. – 3. klasse

Avhengig av antall uker
kr 3425

Fra 1. klasse
Fra 6. klasse

Grong I.L., orienteringsgruppa - sesongen
2019 I.L., orienteringsgruppa - sesongen 2019
Grong
Dag
Torsdag 2. mai
Onsdag 8. mai
Onsdag 15. mai
Onsdag 22. mai
Onsdag 29. mai
Onsdag 5. juni
Lørdag 8. juni
Onsdag 12.juni
Onsdag 14. august
Onsdag 21. august
Lørdag 31. august

Fra 5. klasse

Moderasjon:
Moderasjon for deltagelse i to tilbud: 40% reduksjon på fullprissats.
Moderasjon: alle tilbud: 1. søsken 30%, 2. søsken
Du må
direkte til kulturSøskenmoderasjon
50%søke
moderasjon.
Instrument
og materiell:
Moderasjon
for deltagelse i to tilskolen. Grong kulturskole har kun

bud: 40% reduksjon på fullprissats.
Søskenmoderasjon alle tilbud: 1.
søsken 30%, 2. søsken 50% moderasjon.
Instrument og materiell:
Instrumentleie (fiolin og messinginstrument): kr 302.Utgifter til
noter kommer i tillegg. Åpent for
påmelding fram til 1. juni.

påmelding via elektroniske skjema.
Linken til skjemaet finner du ved å
gå inn på hjemmesida til Grong kommune – kultur og fritid – kulturskole.
Om noe er uklart ta kontakt med
rektor ved kulturskolen,
Kari A. T. Sivertsen, mobil 993 13
561, mail: kari.annette.sivertsen@
grong.kommune.no

Tid
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
11.00
18.00
18.00
18.00
12.00

Løp
Treningsløp/Råtassen
Treningsløp/Råtassen
Treningsløp/Råtassen
Treningsløp/Råtassen/Verdens O- dag
Treningsløp/Råtassen/klubbmesterskap
Treningsløp/Råtassen
Sommerstart
Treningsløp/Råtassen
Treningsløp
Leksås- downhill
KM - mellomdistanse

Sted
Homomarka
Leksåsjordene
Tømmeråsmarka
Mediåmarka
Bjørgan
Bergsmo
Idrettsparken
8-kant Tømmerås
Heia
Leksås
Bjørgan

TURORIENTERING
TURORIENTERING

Deltakerkonvolutter i salg fra ca.20. mai hos: Coop, Bergsmo. Brønseth Blomsterforretning, Tømmerås. Eksakt dato for oppstart
vil bli kunngjort nærmere både på facebook, nettsida og i NA. Nytt i år: Vi vil pakke en del konvolutter med et par lette løyper.
Disse deles ut gratis på våre første arrangementer til personer som vil prøve turorientering – altså som en smaksprøve!

Deltakerkonvolutter i salg fra ca.20. mai hos:
Coop, Bergsmo.
Brønseth Blomsterforretning, Tømmerås.

DAGSTUR TIL ANKAREDE
Eksakt dato for oppstart vil bli kunngjort nærmere både på facebook, nettsida og i NA.

Skogbrannfare
Fra 15. april til 15. september er det
et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det
åpenbart ikke kan medføre
brann». Brannvesenet kan ikke
vurdere forholdene der du tenker
å gjøre opp ild. Vi kan heller ikke
gi deg annet råd enn at det er et
generelt forbud, og at vi absolutt
ikke anbefaler å gjøre opp ild når
skogbrannfaren er høy. Hvis du
likevel velger å gjøre opp ild, er
det du som har vurdert at dette er
trygt. Ved brannspredning er det
DU som har ansvaret!

På turen oppover kjører vi Sandølda- plass for samene siden 1820. På
Grong og Harran
len til Nordli. Første stopp blir Ankarede cafe får vi servert kaffe,
Nytt i år: Vi vil pakke en del konvolutter
med etDer
parfårlette
løyper.stut
Disse
deles ut gratis
på våre
pensjonistforening
Lierne gjestegård.
vi servert
og wienerbrød
– fika som
svenkaffe
ogvil
teprøve
og noe
attåt. Torill –skene
første arrangementer
til personer
som
turorientering
altsåsier.
som en smaksprøve!
arrangerer
dagstur
Gustavsen kommer for å underholde
På turen tilbake kjører vi nedover
til Ankarede tirsdag
oss.
Hudningsdalen til Røyrvik, blir det
Vi tar en kort stopp i Gäddede tid tar vi en liten stopp der også,
18.juni. Avreise
slik at de som ønsker det, kan handle videre over Steinfjellet og ned til
kl. 08.00 fra
litt på ICa Gränsbua. Deretter kjører Brekkvasselv. Der spiser vi middag
Hotell Grong.
vi til Stora Blåsjøen i Frostviken på Breifossen veikro.
sokn og videre til Ankarede.
Gunnell Fredrikson vil guide oss
på Ankarede. Ankarede er en tradisjonell samisk samlingsplass og
begravelsesplass. I 1896 ble det bygd
et nytt kapell som i dag står ved den
gamle kirkegården.
Like ved kirka står det omkring
30 gammer som blir brukt av
samene, og 10 stuer som blir brukt
av bøndene i området. Ankarede
har vært brukt som gudstjeneste-

Vi tar sikte på å komme tilbake til
Grong ca. kl 19.00.
Pris for medlemmer kr 500, ikkemedlemmer kr 600. Pengene betales når du står på bussen. Turen er
åpen for alle pensjonister.
Du trenger ikke være medlem i
Pensjonistforeninga for å bli med.
Påmeldingsfrist tirsdag 4.juni.
Påmelding skjer til Ann-Mari
Haugen 92646635 eller Jan Arne
Haugen 92214470.

Konfirmasjon i Grong kirke
pinsedag 9. juni kl. 11.00
Ingrid Domås
Sondre Bruce Fiskum
Einar Martin Granli
Tiril Ribe Heia
Odin Hånes
Per Inge Tømmerås Mienna
Martin Urstad Nordbakk
Marcus Forsbakk Nordhøy
Marion Loeng Ryan
Anna Skorstad
Isak Valskraa
Konfirmasjon i Gløshaug kirke
lørdag 15. juni kl. 11.00
Malin Espelund
Tomas Alexander Blomkvist Rødli
Nytt telefonnummer for soknepresten
Soknepresten har fått jobbtelefon,
og nummeret er 940 96 288.
Innbetaling til Grong blomsterfond
Innbetalinger til Grong blomsterfond ordnes
senest kl. 16.00 dagen før begravelsen,
til COOP Marked Grong, Bergsmo,
eller til To Søstre på Grong Kjøpesenter.
Innbetaling til Harran blomsterfond
Innbetalinger til Harran blomsterfond ordnes
senest kl. 16.00 dagen før begravelsen, til Harran kro.
Rakedugnad på Grong kirkegård
Velkommen til rakedugnad på Grong kirkegård
mandag 6. mai kl. 17.00. Blomsterfondet
serverer kaffe.
Rakedugnad på Harran kirkegård
Se oppslag når det nærmer seg 17. mai.
Menighetenes årsmøte
Etter gudstjenesten på Øyheim stasjon søndag 26.
mai kl. 11.00, blir det kirkekaffe, og opplesning av
menighetsrådets årsmelding, med anledning til
spørsmål og kommentarer. Alle er velkommen!
Gudstjenester i Grong og Harran
5. mai: Harran kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
12. mai: Grong kirke kl. 19.00: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene. Ofring til trosopplæring.
Kirkekaffe på GVS.
17. mai: Grong kirke kl. 10.00: Festgudstjeneste.
Elever i 3. kl. fra GBU deltar. Ofring til Redd Barna
19. mai: Ingen gudstjeneste i Grong eller Harran.
26. mai: Øyheim stasjon kl. 11.00:
Gudstjeneste. Opplesning av årsmeldinga.
Kirkekaffe v/ Øyheim syforening.
30. mai: Kristi himmelfartsdag: Grong kirke
kl. 11.00: Gudstjeneste. Ofring til Misjonsprosjektet
1. juni: Harran kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Ofring til trosopplæring.
2. juni: Ingen gudstjeneste i Grong eller Harran
9. juni: Pinsedag, Grong kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Ofring til trosopplæring.
10. juni: 2. pinsedag, Harran kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Ofring til misjonsprosjektet.
15. juni: Gløshaug kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
16. juni: Fiskløysa, Nessådalen:
Friluftsgudstjeneste, familiefiskedag.
23. juni: Ingen gudstjeneste i Grong eller Harran.
30. juni: Grong kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
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Enda en vete
1. april
på plass fra

ved Namsens bredder - En stemningsfull opplevelse
17. MAI PÅJulNAMSENTUNET
Med Namsentunets lune og trivelige omgivelser skaper

vi den perfekte atmosfære for å avholde julebord,
Vi trekker 1 fiskekort
Vi feirer nasjonaldagen
påsosialeNamsentuent.
julelunsj eller andre
sammenkomster før jul.
395,- pr pers. i Fiskumfoss for fiske
Juletallerken med dessert:
Fyr i peisen, lys på bordene, julepynt og tradisjonell
i Juni blant alle som forhåndsreserverer
På buffeten bugner
med
julematdet
hører med.
Vi byr på koldanretninger
alt fra juletallerken med
dessert, til fullt koldtbord med varme og kalde retter.
575,- pr pers,Buffet med varm julemat og desserter:
bord 17. Mai. (Dato avtales, med forbehold
og tilbehør, rømmegrøt,
varmbuffet
med
Kombiner g jerne juleavslutningen med et møte før eller
Buffet med tradisjonelt
etter måltidet!
695,pr pers,og desserter:som
påjulemat
dager
er utsolgt)
hovedretter og et Vistort
dessertbord og kaffe. koldtbord, varm
tilbyr også overnatting til våre julebordsgjester!
Ta kontakt med oss i dag og få et pristilbud:
74 33 00 00 / post@namsentunet.no

Gratis is og saft til barn.
Pris kr. 345,- pr. pers. 150,- for Barn under
12 år, gratis under 4 år.

Prisene inkluderer dans, og aperitiff ved ankomst.

Vi har ﬂotte, unike lokaler ved Namsens bredd
til familieselskap, møter, kick off og andre
arrangement for opp til 75 personer. Kontakt
oss gjerne for visning til ditt arrangement.

Snås
– GL ningen
AIS
NÅS
A

BESTILL ABONNEMENT
PÅ SNÅSNINGEN NÅ,
6 MND FOR 600 KRONER
Bestill på snasningen.no, send e-post til:
Åpen A la Carte restaurant 16:00 – 21:00 hver dag fra 24. mai til 18. august, bordbestilling anbefales.
Kontakt oss: 74 33 00 00 / post@namsentunet.no / www.namsentunet.no

firmapost@snasningen.no eller ring 74 15 15 10
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KOMMUNAL
INFORMASJON
Du som abonnerer
på papiravisa

et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

kan lese alle sakene på snåsningen.no, også de som er merket med
et plusstegn . I tillegg kan du velge å lese innholdet som e-avis.

Bli med på lesertur til Oslo for å oppleve

ÅGE & SAMBANDET
I OSLO SPEKTRUM
18. - 20. OKTOBER 2019
→ Flyavgang fra Værnes kl 16.35 fredag 18. oktober.
Hjemreise kl 12.25 søndag 20. oktober.

Du kan enten logge deg inn via pc,
eller laste ned Snåsningen sin app.

→ Buss tur/retur Oslo Sentrum - Gardermoen
→ Overnatting på Clarion Hotel The Hub i Oslo
→ Eksklusiv Åge-kabaret
«Ett tilbakeblikk», fredag 18. oktober kl 20.00:
Åge forteller om livet og karrieren på Hotel The Hub med bespisning.
Åge og Gunnar Pedersen vil spille en del sanger
→ Konsert Åge & Sambandet 3570
Lørdag 19. oktober i Oslo Spektrum kl 19.30.
Gjesteartister: Hanne Boel, Ingebjørg Brattland og Mari Boine

Arrangør og
samarbeidspartner:

PRISER: Kr 8.000,- pr pers i dobbeltrom, kr 10.000,- i enkeltrom
PÅMELDING: Send navn, mobilnummer og e-postadresse til: hroar@koment.no.
Påmelding er bindende etter mottatt bekreftelse.
Leserturen er et tilbud til alle lesere av:

Slik gjør du det:
1

2

3

!

Gå til
snåsningen.no
og «Logg inn» til
høyre i menyen
øverst.

Velg «Opprett
bruker», legg inn
din e-post og velg
et passord.

Du mottar en e-post
fra Schibsted. Klikk på
lenken i e-posten for å
aktivere brukeren din.

NB! Har du bruker
hos Trønder-Avisa eller
VG fra før logger du
inn med samme e-post
og passord som du
bruker her.

Trenger du hjelp?
Ring vårt kundesenter
– Vi hjelper deg gjerne!
Telefonnummer:
74 15 15 10
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et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Utgivelse:
Torsdag 13. juni
2019

meravisa
meravisa

Avisa distribueres til lle husstander i Steinkjer, Grong,
Namsskogen, Røyrvik, Lierne, Høylandet og Snåsa.
Avisa distribueres til lle husstander i Steinkjer, Grong,

Ønsker du annonse?

Namsskogen, Røyrvik, Lierne, Høylandet og Snåsa.

Ta kontakt med Rune Wasshaug tlf. 982 99 275 eller på mail til rune@snasningen.no innen torsdag 6. juni.

Ønsker du å få med ditt arrangement i Det skjer-kalenderen i Sommeravisa?
Ta kontakt med Øyvind Bones tlf. 920 11 362 eller epost oyvind@snasningen.no innen utgangen av mai.

Tlf
66 54
05598
/ www.snasningen.no
Tlf 953
41 26
/ www.snasningen.no

Tlf 953 66 055 / www.snasningen.no

Følg oss
på Facebook

Følg oss
på Facebook

