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SIDE 3: Ordføre-
ren avduket min-
nesmerket etter 
Harrans store 
skikonge.

Avduket 
skikonge

SIDE 10: Ung-
dommer som bor 
på hybel gjen-
nomførte praktisk 
matlagingskurs. 

Kostholds-
kurs

SIDE 9: 30. juli 
starter Namsen 
laksefestival som 
feirer 50 år. 

Festival- 
jubilant

Byggingen av Skolebygg med regionalt kulturhusfunksjon blir 
historiens største utbygging i Grong kommune. 

Historisk utbygging
Side 5

nytt
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt er produsert av:

SIDE 4: 
Valglistene til 
kommune- og 
fylkestingsvalget 14. sep-
tember er klare. Klar er også 
listen til kirkevalget 2015. 

Valglistene klareGrongnytt 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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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

Vi har handlet inn noe nytt utstyr 
og driver med treninger/aktivite-
ter ca 1 gang per mnd. Vi har base 
i gymsalen på Grong barne- og 
ungdomsskole.  Da holder vi på 
med ulike aktiviteter som frisbee, 
matte curling, liten ball, fotball 
med mere.
Vi har også kjøp inn nye flotte adi-
das jakker som hver enkelt fikk 
utlevert på første trening. Målet 
med aktivitetene er fysisk aktivi-
tet og å ha det artig.
Miljøarbeidertjenesten/Grong 
helsesportslag

Grong
helsesportslag

Samarbeid om
skadefelling  

Grong kommune er positiv  til 
å samarbeide med Høylandet 
om skadefelling av rovvilt og 
organisering av skadefellings-
lagene . Formannskapet i Grong 
har gitt rådmannen fullmakt til å 
utforme og godkjenne en avtale 
om samarbeid. Forutsetningen 
er at Høylandet kommune tar sin 
del av utgiftene . Bakgrunnen for 
at man nå ønsker å formalisere 
et samarbeid er at det har vært 
et økende uformelt samarbeid 
mellom jaktlagene i Grong og 
på Høylandet. I tillegg har det i 
perioder vært mangel på jaktle-
der på Høylandet. 

Konsesjon for salg
av fallrettigheter

Kommunal støtte til
Namsen Laksfestival 

I forbindelse med at Namsen 
Laksfestival i år arrangerer fes-
tivalen for 50. gang har Grong 
formannskap vedtatt å innvilge 
deres søknad om støtte på 
50.000 kr til gjennomføring av 
årets jubileumsarrangement. I 
år legger man opp til en større 
satsing enn tidligere og blant 
annet planlegges det å arran-
gere festivalgate over to dager. 

Lars Åsmulom er kan-
skje den likaste skilau-
paren som folk veit å for-
telja om i desse bygdene. 

Det finst mange forteljingar om 
renninga hans, og her skal ei av 
dem forteljast.
Han Hall Fuglår var en rik mann 
i Overhalla, og han hadde ein 
Gudbrandsdalshest som vart 
kalla Fuglårblakken og var ein 
reint makalaus tråvar, i all fall 
fanst det ingen hest her i bygda 
som fylgde honom. Så var det ein 
gong han Hall kom frå Namssko-
gan, han hadde vore der og henta 
eit taklass.
Då han kom på Aunfossen, kom 
han Lars på ski og helsa «god 
dag». «God dag igjen,» sa han 
Hall
«No fær eg selskap,» sa Lars. «Å, 
det blir no vel ikkje så langt eit 
selskap,» meinte Hall.
Han Lars svara ikkje noko på 
det, og så gjekk det no godt oppi-
gjennom Fossdalane medan det 

var i mot. Men då dei kom opp 
på «solesmyrån», bukka ha Hall 
og sa: «Ja, no fær du ha farvel 
då,Lars».
Dermed slo han på Blakken, og 
så bar det i veg.
Han Lars skreid attom litt i fyrst-
ninga, men det varte ikkje lenge 
før han seig innpå igjen, og sidan
heldt han seg i laget heile tida. 
Ute i «Fesjesgålåm» kvilte han 
Hall ei stund, men då han kom 
på Tørrisdalbakkan og skulle 
legja ned til åt isen, var han Lars 
i laget igjen. Då tenkte Hall med 
seg sjøl, at no skulle han då bli 
for sein, men Lars heldt seg på 
sida av honom heile isen utover, 
og det var ikkje fritt at Hall tykte 
med kvart at det var eit skrømt 
som rende i lag med honom 
utetter isen. Då dei så kom åt 
«Væresstøa», rende han Lars 
opp der og sa takk for laget.
Ein sundagsmorgon i fyrste 
helvti av mars månad fekk han 
Lars Åsmulom hug til å ta ei len-
gre kirkreis. Han batt på seg skia 
og strauk avstad i grålysinga. 

Lars Åsmulom
- forteljing frå Harran

SKULPTUREN: Lars Åsmulen. Foto: Bo Pettersen.

Varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid – Røn-
ningentunet II.
I henhold til Plan- og bygnings-
lovens § 12-8 varsles med dette 
oppstart av reguleringsarbeid 
for ovennevnte Rønningentunet 
II, Grong kommune. 

Planlagt  t i l tak medfører 
endret plassering av parkerings-
plass, bebyggelse og adkomst i 
gjeldende plan.

Planarbeidet omfatter regule-
ringsendring av detaljregule-
ring Rønningentunet II, Plan ID 
2011001A

Spørsmål i forbindelse med 
reguleringsarbeidet kan innen 
tre uker rettes til:

Namdal Byggservice Entre-
prenør AS | Grong Næringspark 
| 7870 Grong

tore.ravlo@norgeshus.no | 74 
60 17 00

Rønningentunet II

■   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.

■ Neste Grongnytt kommer 11. september. Frist for innlevering av stoff
 fra lag og foreninger blir 28. august. 
■   Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre 

notiser/kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/noti-
ser 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 til 
Snåsningen, på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste man-
dag 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.

Informasjon om Grongnytt 2015 

Grong kommunestyre avholder møter 16. juni, 3. sep-
tember, 22. oktober (konstituerende møte), 26. novem-
ber og 17. desember. Kommunestyrets møter starter 
kl. 19.00, og holdes i kommunestyresalen på Grong 
kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste for møte-
ne 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

Møter i Grong
kommunestyre

Han tok vegen ut gjennom Har-
ran og Grong til Jørum, for så 
tvert over fjellet til Stod og kom 
åt Kvamskirka, då presten kom 
inn og skulle ganga alteret. Dett 
vegstykkje skal vera kringom 8 
mil. Ein kald vinterdag sa kjer-

ringa hans Lars: I dag fær du 
taka på deg skia,Lars, og renn 
ut på Øisletta med barselgraut. 
Han Lars så gjorde og kom endå 
dit medan grauten var varm.
Kilde: Martin Bjerken, Grong 
Bygdebok

RØNNINGENTUNET II

Tor Arild Elstad får nå anledning 
til å fradele sine fallrettigheter 
tilknyttet  Knutfoss kraftverk 
etter at han fikk medhold på en 
klage til fylkesmannen og deret-
ter ny behandling i formannska-
pet i Grong . Med 4 mot 3 stem-
mer vedtok formannskapet at 
NTE energi AS gis konsesjon 
for erverv av fallrettighetene 
i Elstadelva fra eiendommen 
Elstad.

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,

så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra 
«gammeltida» med leserne av Grongnytt. 

Historiske Grong
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Tusen takk til alle som har bidratt 
med klær og andre gaver til bar-
nehjemmet i Narva, Estland.  
Hilsen 10. klasse ved Grong bar-
ne- og ungdomsskole.

Oppstart skole 
og barnehage
Barnehage: Første barnehagedag 
for barna er mandag 17. august 
2015.

Skole: Første skoledag for 
elevene er mandag 17. august 
2015

Årsberetning
for 2014
Grong kommunestyre behandlet 
årsberetning for 2014 den 21. 
mai 2015, i sak 41/15, og fattet 
slikt enstemmig vedtak:

1. Kommunestyret finner 
Grong kommunes årsberet-
ning for 2014 som oversiktlig og 
informativ, hvor mål og målopp-
nåelse for kommunens virksom-
het er tydelig beskrevet. 

2. Kommunestyret vil gi ros til 
administrasjonen for det arbei-
det som er utført i 2014.

3. Kommunestyret tar Grong 
kommunes årsberetning til ori-
entering. 

Hele årsberetningen kan leses 
på Grong kommunes nettside 
www.grong.kommune.no. For 
papirutgave av årsberetningen, 
ta kontakt med servicekontoret 
på kommunehuset.

Skoletur
9.klasse ved Gbu arbeider frem-
deles med inntekt til skoletur. 
Derfor vil vi igjen komme på flas-
keinnsamling. Hvis noen har dug-
nadsoppdrag, tar vi gjerne imot 
det. Ta kontakt med elever eller 
foreldre knyttet til 9.kl. 

Hilsen 9.klasse ved Gbu

Tusen takk fra
10. klasse

AVDUKING: Ordfører Skjalg Åkerøy stod for avdukinga i 
Harran 17. mai . Foto: Namdalsavisa

Torsdag 21.mai hadde 
Rønningen barnehage 
ordnet i stand til den 
årlig seljefløytespik-
kedagen for besteforel-
drene og foreldrene.

Til tross for ruskete vær, så 
var det mange som kom for å 
være sammen med oss denne 
formiddagen. Store og små fra 
mange forskjellige land og kul-
turer møttes til ei trivelig stund 
sammen, i sammenkomster som 
dette ser vi at vi har lyktes med 
å skape en flerkulturell barne-
hage, hvor de minioritetsspråk-
lige har blitt godt integrert. 
Sammen har vi alle skapt et fel-

lesskap som rommer alle språk, 
kulturer og religioner – vi lærer 
så mye av hverandre, og dette er 
en av de viktigste ressursene vi 
har her på barnehagen! De som 
kunne lage fløyter, tok seg tid 
til å lære bort til de som prøvde 
dette for første gang, og de som 
hadde prøvd mange ganger før, 
men aldri fått lyd i fløyta. Barna 
satt ivrige sammen med de voks-
ne og ventet spent på at deres 
fløyte skulle bli ferdig, og etter 
hvert så kunne vi høre en vak-
ker symfoni av 30-40 seljefløyter 
i hele barnehagen! Underveis i 
spikkinga så var det servering 
av kaffe, saft og nystekte sveler. 
Det ble en minnerik dag for alle 
sammen, og selvfølgelig skal vi 
gjenta det neste år også!

Seljefløytespikking på 
Rønningen barnehage

AKTIVE: Det var full aktivitet i skogen med ivrige 
unger og voksne.

Harrans store skikonge 
gjennom tidene, Lars 
Aasmulen, har fått sitt 
velfortjente minnesmer-
ke gjennom den statuen 
som ble avduket i Harran 
sentrum 17. mai. 
Det var ordføreren som sto for 
avdukinga i nærvær av rundt 100 
personer. En statue som er laget i 
tre av kunstneren Øystein Viem 
som også bor i kommunen. 

Opptakten til å få på plass en 
slik statue ble tatt i 2013 da Har-
ran idrettslag utfordret Grong 
historielag til å reise en skulp-
tur av bygdas kjente skiløper. Nå 
ble det slik at utviklingslaget i 
bygda tok «ballen» videre og rea-
liserte prosjektet sammen med 
en rekke sponsorer.

Skulpturen er laget i furu som 
ifølge årringene var 80 år da 

Aasmulen ble født i 1790. Lars 
Aasmulen var selv både skogsar-
beider og lensmann og initiativ-
takerne fant det naturlig å få på 
plass en skulptur i tre. 

– Litt artig er det å tenke på at 
det treet som skulpturen er laget 
av har nok Aasmulen selv pas-
sert flere ganger, sier leder i Har-
ran Utviklingslag, Bo Pettersen, 
som er svært glad for at man nå 
har fått på plass statuen. 

Det går mange historier om 
Aasmulens bravader på ski. Fle-
re hevder også at han ikke bare 
var Namdalens første kjente 
skiløper men også Norges første 
etter birkebeinerne. 

Ei av historiene som forteller 
om hans imponerende innsats 
i skisporet dreier seg om en 
tur fra heimgården og ned til 
Øysletta med barselsgraut. Det 
fortelles at da Lars kom fram var 
grauten fortsatt varm. 

Lars Aasmulen minnesmerke

KUNSTNER: Kunstneren Øystein Viem har brukt mange 
timer på å utforme skulpturen som skal minnes Lars 
Aasmulen. Foto: Namdalsavisa

KOMMUNAL INFORMASJON

MYLDER: Myldring i barnehageskogen.SVELESJEF: I dag var det Bergljot som var svele-
sjef. Det var stor omsetning på varme sveler med 
syltetøy og rømme.

KONSENTRERT: Alle er opptatt og dypt konsentrert. Det er prestisje å få lyd 
i fløyta!
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Listeforslag
Fristen for innlevering av liste-
forslag til høstens kommunesty-
revalg var 31. mars. Forslagene 
er godkjent av valgstyret.  Her 
finner du hvilke partier som 
stiller valgliste ved kommu-
nestyrevalget i din kommune. 
(Valglistene til fylkestingsvalget 
kunngjøres særskilt.) Iht. valglo-
vens § 6-8 må klage med krav om 
endring av valgstyrets vedtak 
om å godkjenne eller forkaste 
et listeforslag, fremsettes innen 
7 dager etter offentliggjøring av 
de godkjente valglistene. Kla-
gen sendes til valgstyret i Grong 
kommune, postboks 162, 7871 
Grong.
Følgende valglister er god-
kjent:
■ Arbeiderpartiet
■ Høyre
■ Miljøpartiet De Grønne
■ Senterpartiet
■ Sosialistisk Venstreparti
■ Venstre

Valglistene er lagt ut til gjen-
nomsyn på følgende steder: 
Grong kommunehus, service-
kontoret.

Tidligstemmegiving
Velgere som ønsker å stemme i 
perioden 1. juli til 9. august kan 
henvende seg til kommunen og 
avtale tid for å stemme. Henven-
delsen kan skje til hvilken som 
helst kommune i Norge. Husk å 
ta med gyldig legitimasjon når 
du skal avgi stemme.

Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens 
valg til kommestyre- og fylkes-
tingsvalget må du stå i manntall.
Du kan undersøke om du står i 
manntallet i kommunen der du 
bor, når det blir lagt ut til etter-
syn på de stedene som er oppgitt 
under.
Hvis du har flyttet til en annen 
kommune og melding om flyt-

ting ikke er mottatt i folkere-
gisteret innen 30. juni, står du 
fremdeles i manntallet i den 
kommunen du flyttet fra. Da kan 
du enten forhåndsstemme, eller 
avgi stemme på valgdagen i kom-
munen der du er manntallsført.
Når du får tilsendt valgkort 
(valgkort sendes ut i løpet av 
sommeren, innen 10. august) vil 
det der stå i hvilken kommune 
du er manntallsført, og det står 
hvilken krets du tilhører, og 
åpningstidene i kretsen. Det at 
du mottar valgkort betyr at du 
står i manntallet. Hvis du ikke 
har mottatt valgkort innen 10. 
august, bør du ta kontakt med 
kommunen for å sjekke at du 
står i manntallet. Husk å ta vare 
på kortet og ta det gjerne med 
deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står 
i manntallet, eller du mener det 
er andre feil i listene, kan du 
klage. Klagen skal være skrift-
lig og den skal være begrunnet. 
Klagen sendes til valgstyret i 
kommunen. 

Klage på samemanntallet skal 
sendes til Sametinget.

Manntallet blir utlagt til 
ettersyn på følgende steder:
■  Coop Grong, Bergsmo, 7870 
Grong,
■  Coop Marked, 7873 Harran,
■  Grong kommunehus, service-
kontoret, Mediå, 7870 Grong.

Sametingets valgmanntall lig-
ger også ute til ettersyn på sam-
me sted og i samme tidsrom.
Klage over feil i manntallet sen-
des til valgstyret i Grong kom-
mune.

Valgstyret i Grong kommune, 
postboks 162, 7870 Grong.

Forhåndsstemmegivningen
Forhåndsstemmegivningen star-
ter 10. august

Mandag 14. september (noen 
steder også søndag 13. septem-
ber) er det kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. I Grong holdes 
valgting mandag 14. september.
Hvis du ønsker det, kan du stem-
me på forhånd. Du kan forhånds-
stemme i den kommunen du selv 
ønsker. Hvis du forhåndsstem-
mer i en annen kommune enn 
der du er innført i manntallet, 
må du gjøre dette så tidlig at 
stemmen din kan nå fram til rett 
kommune innen valgdagen  14. 
september.

Ta med legitimasjon når du 
møter fram for å forhåndsstem-
me. Hvis stemmemottakeren 
ikke kjenner deg, vil du ellers 
ikke få avgi stemme. Hvis du har 
fått tilsendt valgkort, bør du ta 
med dette også, selv om det ikke 
er noe krav for å få forhånds-
stemme.

Her kan du forhåndsstem-
me alle hverdager mellom kl. 
09.00 og kl. 15.00 fra 10. august og 
til og med 11. september 2015:
■  Grong kommunehus, Service-
kontoret, 7870 Grong

I tillegg har Grong kommu-
ne, Servicekontoret, utvidet 
åpningstid følgende dager:
Lørdag 5. september, kl. 10.00 - 
13.00, mandag 7. september, kl. 
15.00 - 18.00 og fredag 11. septem-
ber, kl. 15.00 - 18.00.

For beboere på Grong Helse- 
og Omsorgstun vil det også bli 
muligheter for å forhåndsstem-
me på Grong Helse- og Omsorgs-
tun onsdag 9. september, kl. 10.00 
- 13.00.       

Hvis du på grunn av sykdom 
eller uførhet er forhindret fra 
å møte på valglokalet eller for-
håndstemmelokalet, kan du søke 
om å få avgi stemme hjemme 
eller der du oppholder deg. Det 
er ikke nødvendig å søke hvis du 
oppholder deg på Grong Helse- 
og Omsorgstun, hvor det arran-
geres forhåndsstemmegivning.
I henvendelsen må du oppgi fullt 
navn, fødselsdato og -år, samt 
hvilken adresse du befinner deg 

Informasjon om valg

Grong og Harran sogn er 
vedtatt sammenslått fra 
kommende nyttår, og det 
skal velges menighetsråd 
for det nye sammenslåtte 
sognet.

Følgende liste er satt opp til menig-
hetsrådsvalget 14. september 2015: 

1. Trude Svarva Smalås
2. Audun Storli Fiskum
3. Hilde Handelsby Elstad
4. Sigve Hallager
5. Sissel Solum Nordlund
6. Marit Storstenvik
7. Odd Magne Lund
8. Astrid Bye
9. Beate Bjørhusdal
10. Margareth Mulstad
11. Johanne Veium

Grong menighetsråd skal 
bestå av 8 medlemmer og inntil 
5 varamedlemmer, med funk-
sjonstid 4 år fra 1. nov. 2015.

De åtte som får flest stemmer, 
velges til medlemmer, og de 
neste blir varamedlemmer. 

Grong menighetsråd skal ha 
ansvaret for både menighets-
rådssaker og fellesrådssaker.

Kirkevalget omfatter også 
valg  t i l  bispedømmeråd.  I 
Nidaros skal det velges sju leke 
medlemmer (ikke prester eller 
kirkelig ansatte). Bispedøm-
merådets medlemmer er også 
medlemmer av Kirkemøtet, 
som har en viktig rolle i den 
norske kirke.  For første gang 
er det to lister å velge mellom 
ved bispedømmerådsvalget. 
Det blir lagt ut informasjon om 

kandidatene på www.kirkevalg.
no.  Kirkevalget skjer samtidig 
med Kommunevalget mandag 14. 
september kl. 10-21, i møterom 1 i 
underetasjen på kommunehuset, 
og på Nordtun, Bergsmo (storsa-
len), og på Harran kro. 

Alle medlemmer av Den nor-
ske kirke som fyller minst 15 
år innen utgangen av 2015, har 
stemmerett. Unntak: Den som 
er fradømt stemmerett i offent-
lige anliggender, har ikke stem-
merett. 

Det er anledning til forhånds-
stemming på Grong kirkekon-
tor på kommunehuset fra og 
med mandag 10. august til og 
med fredag 11. september. Der-
som det ikke er noen til stede 
på kirkekontoret, kan forhånds-
stemming skje på servicekon-

Kirkevalget 2015

GLØSHAUG KIRKE. FOTO: Mikael Rutberg

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

toret. Velkommen til å være 
med å velge inn dem du vil ha i 

Grong menighetsråd og i bispe-
dømmerådet!

på den siste uka før valget. Du 
må også oppgi telefonnummer 
som vi kan nå deg på. Ta kontakt 
med din kommune hvis du har 
spørsmål eller ønsker hjelp til å 
søke om å få stemme hjemme.

Frist for søknad er 8. septem-
ber. 
Søknaden sendes til Valgstyret i 
Grong kommune, postboks 162, 
7871 Grong, eller epost: postmot-
tak@grong.kommune.no.

Her kan du stemme valgdagen
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 valg-
dagen eller er statsborger i et 
annet nordisk land og blitt folke-
registerført som bosatt i Norge 
senest 30. juni valgåret.

I tillegg har noen kommuner 
forsøk med nedsatt stemmeretts-
alder til 16 år. (Dette gjelder ikke 
Grong kommune).

Tid og sted for stemmegivning 
i din kommune finner du i over-
sikten under.

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, sokke-
letg. 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.

Valginformasjon vil også bli 
lagt ut på Grong kommunes nett-
side, www.grong.kommune.no 
og som oppslag i Namdalsavisa.

Valgstyret i Grong kommune 

GODKJENTE VALGLISTER.
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I september er det klart 
for det største utbyg-
gingsprosjektet i Grong 
kommunens historie.

Da blir spaden satt i jorda for 
realisering av skole- og kultur-
bygget til 141,8 mill. kroner. Det 
har vært en del fram og tilbake 
på hvilket utbyggingsalterna-
tiv en skulle velge , men etter at 
anbudene kom inn var det  stort 
flertall i kommunestyret for 
å gjennomføre en total utbyg-
ging.
Byggeperioden er beregnet til 
rundt 1,5 år og dagens fram-
driftsplan tilsier at bygget skal 
være ferdig i april 2017. Da kan 
Grongs innbyggere glede seg 
over at et flerbrukshus er på 
plass med bl.a nye moderne 
skolelokaler, kombinert skole- 
og folkebibliotek, en større 
konsertsal/festsal   med plass 
til 330 personer, nye kino og 
amfisal for 70 personer  , ny 
gymnastikksal/flerbrukssal  
og ikke minst nye garderober 
og dusjanlegg på hovedplanet.  

I utgangspunktet lå det an 
til en redusert utbygging som 
kommunestyret vedtok i okto-
ber i fjor med en øvre ramme 
på 132 mill. kroner. Dette utbyg-
gingsalternativet omfattet ikke 
ny gymnastikksal og nye gar-
derober og heller ikke ny kino/
amfisal. Etter at anbudene kom 
inn så en fort at en totalutbyg-
ging ville gi forholdvis liten 
økning i de årlige kapitalkost-
nadene. Totalt var det snakk 
om en økning på 365.000 kroner. 
Kommunestyret anså denne 
merkostnaden som liten i for-
hold til de økte kvaliteter og 
den merverdi en ville få ved å 
vedta full utbygging. 

Det som ikke blir med i denne 
utbyggingsrunden er innred-
ning av den nye sokkeletasjen 

under den nye gymnastikksa-
len. Dette også med bakgrunn i 
at romløsningene i denne delen 
av bygget bør gjennomgås og 
endres og at innredningen  blir 
utsatt inntil det er gjort. 

Under byggeperioden vil det 
bli noen utfordringer i forhold 
til skoledrifta, men i følge rek-
tor Grete Mo vil  ordinær klas-
seromsundervisning  gå som 
normalt.  Det som en må finne 
andre løsninger på er under-
visning i kunst og håndverk og 
kroppsøving. Dette må foregå 

utenfor de lokaler vi har i dag. I 
tillegg vil det ikke være mulig å 
benytte svømmehallen i utbyg-
gingsperioden, sier Grete Mo, 
som ser fram til at nybygget 
står ferdig . - Da får vi nye og 
tidsriktige undervisningsloka-
ler, to nye klasserom og flere 
grupperom, ny stor gymsal og 
nye garderober, ny kantine og 
nye lokaler for kunst og hånd-
verk samt  mat- og helse. I til-
legg vil vi kunne benytte både 
amfisal og  konsertsal i under-
visninga, sier rektoren. 

BYGGING: Vedtatt totalutbygging til 142 millioner

Oppstart av skole- og 
kulturbygg i september

BYGGESTART: Kommunalsjef Stig Moum, ordfører Skjalg Åkerøy og rådmann Svein Helland ser fram til byggestart utpå høsten.

FASADE: Kommuneledelsen studerer fasaden på nybygget.

Fra 1. september i år er 
Namdal brann- og red-
ningsvesen en realitet.
Samarbeidet omfatter kom-
munene Grong , Høylandet og 
Overhalla med  Grong er verts-
kommune. Arne Jørgen Påsche 
er tilsatt som brannsjef  og Geir 
Idar Freland som varabrannsjef.
Samarbeidet  innebærer at 
dagens brannstasjoner og utstyr 
videreføres men at alle de tre 
«gamle» brannvesenene får fel-

les ledelse. I dag har de tre kom-
munene til sammen 50 brann-
mannskaper. Organiseringa og 
bemanninga framover vil vurde-
res gjennom den nye brannord-
ninga. 
Når det gjelder forebyggende 
arbeid forutsettes det også her 
at en tar utgangspunkt i samme 
ressursbruk som i dag. En del av 
det forebyggende arbeidet består 
av feiing og tilsyn av boliger. Fel-
les for det forebyggende arbeidet 
er at dagens ordning videreføres 

i startfasen men det vil være 
naturlig at også her tilpasses 
dette i den nye brannordninga, 
heter det i saksutredninga . 
Totalbudsjettet for det nye 
brannsamarbeidet er beregnet 
til vel 4 mill. kroner. I tillegg vil 
hver kommune ha egne kostna-
der knyttet til sine brannstasjo-
ner, kjøretøypark, brannvernut-
styr og sambandskostander. For 
Grong kommune medfører den 
nye brannordninga en merkost-
nad på ca. 240 000 kr. 

Felles brannvesen fra høsten

BRANNSAMARBEID: Arne Jørgen Påsche blir brannsjef i Namdal brann- og 
regningsvesen.

KOMMUNAL INFORMASJON
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Etter 1. juli kan flere til-
tak kan gjennomføres 
uten søknad og nabo-
varsling. Her gis det en 
oversikt over de viktigste 
endringene.

Tiltak uten søknad;
■  Frittliggende bygning inntil 50 

m2 kan oppføres 1,0 meter fra 
nabogrensa. Maksimal møne-
høyde er 4,0 meter og gesims-
høyde er 3,0 meter målt fra 
ferdig planert terreng. Kjeller 
tillates ikke. Bygningen kan 
brukes til f.eks garasje, verk-
sted, uthus, veksthus og ikke 
inneholde beboelsesrom.

■  Tilbygg inntil 15 m2 til bolig, 
fritidsbolig og andre bygg. Til-
bygg uten søknad gjelder for 
altan, bod, overbygg inngangs-
parti o.l, men ikke beboelses-
rom. Avstand til nabogrensa 
skal være min. 4,0 meter.

■  Levegger med høyde inntil 1, 8 
meter og lengde inntil 10 meter 
kan oppføres inntil 1,0 meter 
fra nabogrensa.

■  Levegger med høyde inntil 
1, 8 meter og lengde inntil 
5,0 meter kan oppføres Inntil 
nabogrensa.

■  Støttemur med høyde inntil 1, 
0 meter kan oppføres inntil 1, 0 
meter fra nabogrensa.

■  Støttemur med en høyde inntil 
1, 5 meter kan oppføres inntil 
4, 0 meter fra nabogrensa.

■  Mindre fyllinger i områder 
med tett bebyggelse kan anleg-
ges med en høyde på inntil 1,5 
meter. Avstand fra fyllingsfot 
til nabogrensa skal min. være 
1, 0 meter. Fyllingshøyden på 
eiendommer med rekkehus 
kan ikke overstige 0, 5 meter.

■  Mindre fyllinger i områder 
med spredt bebyggelse kan 
maksimalt avvike 3,0 meter fra 
opprinnelig terreng.

■  Reparasjon av bygningstek-
niske installasjoner som for 
eksempel ventilasjonsanlegg, 
sanitæranlegg og heis, samt 
varme- og kjøleanlegg. 

Nye regler for nabovarsling
Nabovarsel kan sendes via epost. 
Der dispensasjonen berører nabo-
ens interesser, skal begrunnelsen 
for dispensasjonssøknaden ved-
legges nabovarselet. 

Dersom det går mer enn ett år 
fra nabovarsling til søknad sendes 
kommunen, må naboer varsles 
på nytt såfremt det ikke er sendt 
varsel ved behandling av regule-
ringsplan. 

Tiltakshavers ansvar                                                                                                   
Tiltakshaver har selv ansvar for 
at tiltaket ikke strider mot plan- 
og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter, kommuneplanens 
arealdel, reguleringsplaner og 
gitte tillatelser herunder dispen-

Byggeregler forenkles

GRONG KOMMUNE

Innen utgangen av 
november i  år  vil  de 
fem IN-kommune ta 
stilling til om det vil 
være aktuelt  å inngå 
en intensjonsavtale om 
kommunesammenslå-
ing mellom to eller flere 
av kommunene. 

Dette vedtok ordførerne i de 
fem kommunene på en møte 
i styringsgruppa nylig. Også 
rådmennene anbefalte at Indre 
Namdal er et reelt alternativ å 
jobbe videre med i sammenslå-
ingsprosessen.
Det som nå skjer videre er at 
man anser at utredningsarbeidet 
er ferdig og at hver kommunene 
må begynne å konkludere på om 
hvor mange alternativer man 
skal ta med seg videre i proses-
sen. De fleste vil ta en avklaring 
av dette på kommunestyremø-
tene i juni.  I tillegg gjenstår det 
mye arbeid knyttet til innbygge-
rinvolveringa som blir en kon-
tinuerlig prosess fram mot jul. 
Framdriftsplanen som ordfø-
rerne  ble enige om innebærer at 
et evt. sammenslåingsalternativ 
skal forankres både hos det sit-
tende og det nye kommunestyret.

Demokratisk styring
I den prosessplanen som det 

nå jobbes videre med foreslås det 

KOMMUNEREFORMEN: Veien videre

IN-kommunene avklarer 
innen november i år 

TILBYGG

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

sasjoner. Tiltaket må heller ikke 
komme i konflikt med annet regel-
verk.

Veglovens krav til frisiktsoner 
og avstand til veimidte må over-
holdes. Tiltaket kan ikke oppføres 
i byggeforbudssonen etter jernba-
neloven § 10. Bygningen må hel-
ler ikke plasseres over vann- og 

avløpsledninger. Tiltakshaver 
skal informere kommunen om 
bygningens plassering når den 
er ferdigstilt, slik at plasserin-
gen kan føres inn i kommunens 
kartgrunnlag.

Evt. spørsmål kan rettes til 
Grong kommune, v/avd.ing Otto 
Mogstad, tlf, 74 31 21 55

at  målet for en strukturendring  
skal bidra til å etablere en livs-
kraftig og attraktiv kommune 
i Indre Namdal. Det må sikres 
god demokratisk styring av en 
ny kommune. I tillegg må en 
videreutvikle kvalitet og tilgjen-

gelighet i tjenestene til innbyg-
gerne . En må også ha som mål 
at en ny kommune er i stand til 
å påta seg de nye oppgaver kom-
munene fårframover.

I Grong har man kommet godt 
i gang med å involvere  kommu-

nens innbyggere i prosessen. 
Det er avholdt to folkemøter der 
det også hadde gått ut spesiell 
innbydelse til lag og foreninger 
samt næringslivet. I tillegg 
vil det bli et større opplegg 
opp mot både videregående 

skoleelever og 10. klassin-
gene gjennom et møte i regi 
av Ungt Entreprenørskap 
og ungdomsrådet i Grong  
21. august. Her innbys alle 
10. klassingene i regionen 
sammen med eleven ved GVS. 
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Organisasjonen MOT 
besøker Grong med sin 
Norgesturné mandag 
15. juni. 

MOT skal besøke 55 "Lokalsam-
funn med MOT" gjennom hele 
turneen, og besøke over 22.000 
ungdommer. Turneen er støttet av 
Gjensidigestiftelsen. 

Gleder seg til å møte ildsjelene
- Vi gleder oss til å besøke masse 
til å besøke Grong. Vi håper de 

lokale ungdommene får en fantas-
tisk opplevelse både på scenen og i 
salen, og at lærere og voksne blir 
inspirert til å skape et enda var-
mere og tryggere samfunn, sier 
turnéleder Tore Sandnes.

MOT-ambassadør og The Voice 
finalist Adrian Jørgensen spiller 
på konserten. (Foto av Adrian: 
http://adrianjorgensen.com/) 
Lokale ungdommer bidrar også 
med innslag på scenen. I tillegg til 
konserten, så gjennomfører MOT 
et faglig opplegg med årsmøte 
og lærerforedrag. Kort om MOT: 

MOT er en holdningsskapende 
organisasjon som jobber for og 
med ungdom. MOTs mål er å bidra 
til robuste ungdommer og trygge 
ungdomsmiljø. MOTs resultater 
viser at det er færre elever som 
mobbes og mistrives på MOT-sko-
ler. Praktisk info: Oppmøtested 
Gronghallen kl 1230 den 15. juni 
2015. For ytterligere kommentarer 
eller mer informasjon

MOT leder i Grong kommune, 
Håkon Nervik Kolstrøm 93042466

Turnéleder MOT, Tore Sandnes 
(Tlf: 91 11 79 57)

Norges største ungdomsturné til Grong

Grong kommunes 
økonomiske utfordrin-
ger ble omtalt i forrige 
nummer av Grongnytt.

Kommunestyret behandlet 
budsjettutfordringen på hele 
kr 5.784.000,- i sak 43/15 i møte 
den 21. mai. Bakgrunn for belø-

pet fremgår av samme sak. Les 
hele saken ved å gå inn på  www.
grong.kommune.no. Som det 
fremgår av tiltakslisten så har 
en forsøkt så langt det er mulig å 
skjerme de ulike tjenestetilbude-
ne særlig innenfor oppvekst og 
familie og helse og omsorgstilbu-
det. Avdelingsledere, tillitsvalgte 
og verneombud har vært med i 

prosessen for å finne frem til 
nødvendige tiltak. Formannska-
pet har flere ganger vært inne i 
prosessen og kommunestyreved-
taket bygger på innstillingen fra 
formannskapet.  Budsjettet for 
2015 er nå svært stramt og det 
vil derfor være nødvendig med 
et sterkt fokus på løpende øko-
nomistyring utover i året. 

Tiltak for
budsjettbalanse

KOMMUNAL INFORMASJON

Korpsprosjekt på gang – korp-
sopplæring i SFO-tida! 

Dette er et samarbeidspro-
sjekt mellom MiNT, Grong sko-
lemusikk og Grong kommune  
v/ musikk- og kulturskolen. 
Oppstart vil være allerede høs-
ten 2015!

Mer info om prosjektet og 
egen påmelding kommer før 
skoleslutt i år!

Prosjektleder er rektor v/ 
Grong musikk- og kultursko-
le, Kari A. T. Sivertsen (74 33 08 
07/ 993 13 561).

Følgende tiltak vil bli iverksatt for å hente inn beløpet:
Ramme 1 – Administrasjon. 
Innsparing drift kantine  Kr 60.000,- 
Generell innsparing på flere konti  Kr 97.000,- 
SUM  Kr 157.000,- 

Ramme 2 - Oppvekst og familie 
Innsparing Bergsmo skole, div. små poster Kr 80.000,- 
Økt tilskudd flyktningbarn i barnehage Kr 196.000,- 
Økt statstilskudd voksenopplæringen  Kr 50.000,- 
SUM  Kr 326.000,- 

Ramme 3 – Helse og omsorg 
Endring organisering frisk i friluft Kr  40.000,- 
Redusert bemanning på helg ved avd. F  Kr 76.000,- 
Bosetting to ekstra enslige mindreårige Kr  406.000,-
SUM  Kr 522.000,- 

Ramme 4- Næring, miljø, kultur og teknisk 
Redusert stilling vaktmester og renhold  Kr 256.000,- 
Reduserte utgifter GIS  Kr 50.000,- 
Permisjon i bemanningen på boligadministrasjon Kr 100.000,- 
Brøyteutgiftene lagt på 2014 nivå Kr 500.000,- 
Landbruk – red. utgifter, div. små poster Kr 42.000,- 
Miljø- økte inntekter, div. små poster Kr  19.000,- 
Næring – red. utgifter, div. små poster Kr 15.000,- 
Kultur – reduserte tilskudd, div. små poster Kr 35.000,- 
Stenging basseng oktober – desember Kr 50.000,- 
Redusert vedlikehold grøntområder  Kr 40.000,- 
Periodisering snøbrøyting  Kr 600.000,- 
SUM  Kr 1.707.000,- 

Ramme 6 – Styring, kontroll og fellesutgifter 
Div. reduserte poster ordfører  Kr 36.000,- 
Formannskapets disponible reduseres  Kr 10.000,- 
Utgifter vennskapskommune tas ut  Kr 7.000,- 
SUM  Kr 53.000,- 

Diverse fellestiltak 
Innsparing på kontiene inventar og utstyr 
osv. på alle avdelinger  Kr 1.000.000,- 
Innsparing kurs- og oppholdsutgifter 
alle avdelinger  Kr 400.000,- 
Strøm, telefon, faglitteratur, kjelkraft, 
Fyringsolje settes ned til regnskapstall 
2014  Kr   619.000,- 
Reduserte avdrag i 2015 Kr 1.000.000,-
SUM  Kr 3.019.000,-

Som det fremgår av tiltakslisten så har en forsøkt så langt det er 
mulig å skjerme de ulike tjenestetilbudene særlig innenfor oppvekst 
og familie og helse og omsorgstilbudet. Avdelingsledere, tillitsvalgte 
og verneombud har vært med i prosessen for å finne frem til nødven-
dige tiltak. Formannskapet har flere ganger vært inne i prosessen og 
kommunestyrevedtaket bygger på innstillingen fra formannskapet. 
Budsjettet for 2015 er nå svært stramt og det vil derfor være nødven-
dig med et sterkt fokus på løpende økonomistyring utover i året. 
 

Korpsprosjekt
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Lørdag 5. september 
arrangeres årets 
Bygdadag på muse-
et.

Mat, underholdning, og for-
skjellige aktiviteter blir det 
denne dagen. Har dere for-
slag på nye aktiviteter, så er 
det bare og ta kontakt med 
kulturkontoret på
tlf. 74 31 21 57. 

Bygdadag
HER ER NOEN GLIMT: fra tidligere Bygdadager. Alle foto: Jorunn Lilleslett

1. Etablering
For å kunne gi psykososial omsorg og 
støtte ved ulykker og alvorlige kriser 
har vi for en del år tilbake etablert ei 
krisegruppe i kommunen. Krisegrup-
pa inngår som en del av kommunens 
beredskapsplan, og kan opprettes uav-
hengig av om kommunens kriseledelse 
opprettes.

Det er viktig å skille mellom kom-
munens kriseledelse og krisegruppa. 
Kriseledelsen har egne prosedyrer for 
etablering og har ansvaret for koordi-
nering av innsats ved større ulykker, 
mens krisegruppa er spesielt rettet mot 
å gi omsorg til mennesker som rammes 
av ulykker.

2. Formål
Gruppa skal ha ansvar for å sikre og 
organisere psykososial støtte til men-
nesker som har vært involvert i ulyk-
ker, krisesituasjoner eller katastrofer 
hvor påkjenninger for enkeltperso-
ner, familier og/eller lokalmiljøer 

bør bearbeides av personell med psy-
kososial fagkompetanse. Gruppa har 
utarbeidet egne rutiner og organise-
rer seg etter å ha mottatt varsling om 
behov for støtte i en krisesituasjon. 

3. Varslingsrutiner
Krisegruppas tjenester kan rekvireres 
fra lege, politi, ambulanse, brannve-
sen, legevaktsentral, kommunens kri-
seledelse eller andre som har sentrale 
funksjoner i en krise. Varslingen skal 
i hovedsak gis til lederen for krisetea-
met, men dersom denne ikke er tilgjen-
gelig kan varsel gis til nestemann på 
lista. Ved beskjeder som går til sentral-
bordet i kommunen, skal de ta i mot 
beskjed og varsle krisegruppa.

4. Medlemmer
Krisegruppa minner om at de fleste 
kriser håndteres best av de berørte, 
pårørende og nettverket. Krisegruppa 
er kun et supplement når dette ikke er 
tilstrekkelig.

Psykososial krisegruppe i 
Grong kommune Grong kommune har nå sendt ut 

brev med vegadresse til alle med 
bolig i hele kommunen, bortsett 
fra langs noen parseller der veg-
navn ikke er vedtatt enda.

Dette gjelder tre veger med Medjå i navnet og 
en veg med Fiskes i navnet. Der er skrivemå-
ten til behandling i Kartverket. Vedtak der 
kommer forhåpentligvis i løpet av sommeren.

I tillegg er det noen områder/strekninger 
som ikke er gitt vegnavn enda. Det gjelder veg 
fra Fylkesveg 401 ned til Seem Arena, veg til 
Formogårdene, veg fra Fv 391ved brannstasjo-
nen opp til Grong stasjon, veg til boliger vest 
for Fiskeselva og veg til boliger langs gamle 
E6 nord for Harran sentrum. På disse parsel-
lene vil navn bli vedtatt i løpet av høsten 2015. 

Fritidsboliger utenfor regulert område skal 
også få tildelt adresse. Arbeidet med dette vil 
starte til høsten.

Feil adresse?
Etter overgangen til vegadresser opplever 
noen at de får post med annen adresse enn 
den adressen de har fått oppgitt av kommu-
nen. Årsaken er at de er folkeregistrert på 
annen adresse enn der de bor. Dersom du har 
flyttet innenfor Grong kommune, men ikke 
meldt flytting til folkeregisteret, vil ikke folke-
registeret bli oppdatert med din nye adresse. 
Så husk å meld flytting også innad i kom-
munen. Flyttemelding kan gjøres på net-
tet via altinn.no. OBS! Krever innlogging.
I en del tilfeller har det manglet gårds- og 

bruksnummeradresser (matrikkeladresser) 
på bygninger eller eiendommer med flere 
boenheter. Da har alle som bor på eiendom-
men vært tilknyttet samme adresse. Ved inn-
føring av vegadresser har det blitt opprettet 
adresser for alle boenhetene. I disse tilfellene 
er ikke personene som bor der registrert på 
den nye vegadressen i folkeregisteret, men på 
den adressen som opprinnelig hørte til eien-
dommen. Også i dette tilfellet kan man logge 
inn på altinn.no og legge inn riktig adresse.

Adressetilleggsnavn
Kommunen har fått inn en del søknader om 

adressetilleggsnavn på landbrukseiendom-
mer. Slike søknader skal vurderes mht. eien-
dommens alder (kulturhistorisk verdi) samt 
iht. «lov om stadnamn». Kommunen vurderer 
om søknaden oppfyller kravet til «eiendom-
mens alder» før saken sendes over til Statens 
Kartverk for en tilråding i forhold til «Lov om 
stadnamn».  Pga prioritering med å få sendt 
ut melding om vegadresse til alle er ikke disse 
vurdert enda, men det vil skje i løpet av som-
meren og melding vil bli sendt til søkerne så 
snart navn og skrivemåte er godkjent.

Gatenavnskilting
Grong kommune vil sette i gang arbeidet med 
å sette opp gateskilt langs kommunale veger i 
løpet av høsten.

Husnummerskilt
Vi oppfordrer alle som har fått endelig vega-
dresse om å sette opp husnummerskilt så 
snart som mulig. Dette vil lette arbeidet med 
med å finne fram til riktig adresse.

Informasjon om adressering

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold
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En av Namdalens eldste 
og største festivaler har 
vært arrangert uavbrutt 
siden 1965. I år arrange-
res festivalen 30. juli til 
1. august.

Namdal Reiselivslag sto som 
arrangør av den første festivalen. 
De knyttet på slutten av 60- tal-
let til seg Grong Musikkforening 
som medarrangør. Musikkfore-
ninga er fortsatt med som arran-
gør og styrelederen kommer som 
så mange ganger før derfra. Opp 

gjennom årene har også mange 
andre vært innom festivalen 
som medarrangører. Her nevnes 
Hotell Vertshuset Grong og Grong 
Fritid.

Grong Jeger og Fiskeforening 
er den andre organisasjonen som 
har vært med så godt som i alle 
årene festivalen har vært arran-
gert. De er selvsagt også med for 
fullt i jubileumsåret. De gjør en 
fantastisk innsats for fiskekon-
kurransen som er selve kjernen i 
laksfestivalen.

Som i alle år skal det også i år 
kåres Namsens Gladeste Laks 
noe som har vært en tradisjon i 

alle 50 år. De første 11 årene ble det 
også kåret Årets Lakseprinsesse. 
Denne kåringa opphørte i 1975 da 
kvinnesaken kom for fullt.

Fest og underholdning har vært 
tradisjon på festivalen i alle år. På 
det meste samlet festen på lørdag 
2000 deltakere. I svært mange år 
samlet festen mellom 1500 og 2000 
deltakere.

Mange kjente band har spilt på 
festivalen gjennom årene. Det som 
blir huske best(?) er nok festen 
med Prudence på idrettsplassen 
på Grong med 2000 ungdommer i 
øsende regnvær med festivalcamp 
og stor stemning hele helga. Som 
seg hør og bør likte politiet ikke 
utviklinga med så mye fest og 
bråk stod det i pressen etter festi-
vitetene.

Navn som Erik Bye, Gjermund 
Eggen, Stein Ingebrigtsen, Tore 
Torell, Øystein Sunde blant mange 
mange fler kan nevnes blant artis-
ter som har underholdt på festiva-
len. På 80- tallet gjestet verdens-
artisten Bonnie Tyler festivalen. 
Resultatet ble en økonomisk fiasko 
og på toppen av alt ble den kjente 
skinnjakken hennes stjålet og his-
torien gikk landet over i media.

I år feirer festivalen 50 år og sty-
ret i samarbeid med mange gode 
krefter legger opp til en skikkelig 
feiring som skal være opptakten 
til mange nye år med Namsen 
Laksfestival. Grong kommune har 
støtte festivalen med tusen kroner 
per år, det sammen med mange 
andre sponsorer gjør at festivalen 
har et solid økonomisk fundament 
i jubileumsåret.

Den store festen på festiva-

len kommer tilbake i år med 
Thomas,Brøndbo, Dag Inge-
brigsen med solid backing av 
Grannes fra Namsos. Festen blir i 
idrettshallen. Nytt av året er også 
en stor festivalgate med utstil-
lere, servering og mange tilbud til 
hele familien. Styret håper mange 
lokale bedrifter og organisasjoner 
benytter anledningen til å delta i 
festivalgata.

De siste årene har «Ta sjansen» 
blitt en suksess unde festivalen. 
Det blir arrangert også i år og det 
gjelder å være ute i god tid med 

påmelding. En kreativ gjeng som 
kaller seg " Attglatt" står for arran-
gementet. Se ellers programmet 
for festivalen og følg med i media 
og på Facebook framover.

Namsen Laksfestival har lange 
tradisjoner i Grong og i år håper 
styret bygdefolket slutter opp om 
festivalen og 50- års jubileet. Det 
vil legge grunnlaget for mange 
nye år med festival første helga i 
august.

Velkommen!
For Namsen Laksfestival 

Erik Seem, leder.

Namsen Laksefestival 50 år

FESTIVALGATA UNDER LAKSEFESTIVALEN 2014. FOTO: Grong kommune

PETTER VENNES MED STØRSTE ENKELTFISK I 2014. FOTO: Grong kommune

KOMMUNAL INFORMASJON

BÅT: Meld dere på «Ta sjansen», start å bygg «båt»!
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I overgangen april /mai 
arrangerte frisklivssen-
tralen i Grong, i samar-
beid med videregående 
skole og flyktninge-
tjenesten, et praktisk 
matlagingskurs for 
ungdommer som bor på 
hybel.

Bakgrunnen for dette var at vi 
tenkte at det å gi mer informa-
sjon om kosthold og viktigheten 
av å spise sunt i hverdagene, 
ville være svært gunstig i et fore-
byggende perspektiv. I Grong er 
det mange ungdommer som bor 
på hybel, og enkelte bor også så 
langt hjemmefra at de ikke rei-
ser hjem i helgene. 

Selve kurset ble arrangert 
over 4 kvelder, og ungdommer 
fra BEEM og landslinja for lakse-
fiske ved GVS deltok. For å holde 
kurset og inspirere ungdom-
mene fikk vi med oss kokk og 

ungdomsarbeider, Rune Sandø, 
som bla er kjent fra arbeidet 
med barn og unge i Fiskesprell. 
Målet med kurset var å gi ung-
dommene mulighet til å lære om 
et sunt kosthold, i tillegg til at de 
selv fikk lage sunn og god mat 
som verken var vanskelig, tok 
for lang tid, eller var for kostbar. 

Ungdommene var svært enga-
sjerte og positive til å prøve nye 
varianter, og de viste seg å være 
dyktige matlagere! Det ble laget 
mange gode retter på kantina på 
videregående disse kveldene, og 
forhåpentligvis vil noen av hur-
tigmiddagene på hybelen etter 
hvert bli byttet ut med et litt sun-
nere alternativ.

Det er første gang vi arrange-
rer et slikt kurs for ungdommer 
som bor på, eller skal flytte på 
hybel. Tilbakemeldingene fra 
ungdommene som deltok var 
positive, og kanskje kan vi få til 
et slikt kurs i løpet av neste sko-
leår også.

Frisklivssentralen i Grong,  
v/Kristin J. Østerås

Kostholdskurs for ungdom

UTVALG: Suschi, lakseburgere, mosaka, kjøttkaker og foccasia-brød.STEKER: Mats Fjeldstad og Håvard Holm Andersen.

MAT: Fnan Debas og Yazdan Ibrahimi lager mat. 

SUSHI

Aldersheimens venner 
i Grong er viktige støt-
tespillere for de som bor 
på sykeheimen. 

Vennene arrangerer bingokvel-
der og mange andre arrange-
ment i forbindelse med hverda-
ger og høytider.  Det årlige jule-
bordet er et stort arrangement 
som skjer i nært samarbeide 
med personalet på sykeheimen 

og kjøkkenet.  Mange av ven-
nene har deltatt i dette arbeidet 
i en årrekke, og selv om flere er 
kommet godt opp i åra, er det 
ingenting å si på innsatsviljen.  
De har organisert sitt tilbud 
gjennom «ansvarsgrupper» for 
de enkelte arrangement.  Hele 
innsatsen til aldersheimens ven-
ner er finansiert gjennom  min-
negaver og bidrag gitt av innbyg-
gerne i Grong. Uten den støtten 
hadde det ikke vært mulig å 

gi beboerne på sykeheimen og 
nærliggende omsorgsboliger de 
aktivitetstilbudene som vennene 
står for i dag. 

I nær framtid vil det komme 
en giroblankett til alle husstan-
dene i Grong hvor man ber om 
støtte til vennenes aktivitet.   De 
som ønsker å gi et bidrag direkte 
inn på vennenes bankkonto kan 
gjøre det på konto nr. 4448 47 
63752. Vi takker på forhånd for 
alle bidrag.

Aldersheimens venner i Grong

LEDER: Randi Bergin i Aldersheimens venner.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold
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Årsmøte og 30-års 
jubileum i Grong
badmintonklubb

St.Hansfeiring
på Gartland.
I år som tidligere år feires 
St.Hans med bål,  skotthyllkas-
ting, svartkjel og smørbukk-
karameller.

Tid og sted:  Fra kl. 18.00 ved 
Namsen nedenfor Gartlands-
nesset.

Vel møtt!
Gartland Sportsklubb.

Pensjonisttur

Takk til alle som møtte opp på 17 
mai arrangementet på Nordtun.
Det ble en trivelig dag for både 
store og små. 

Velkommen tilbake neste år!
Hilsen årets komité.

17. mai på Nordtun

Grong Frivilligsentral har fått tilskudd fra 
Nord-Trøndelag fylkeskommune til «Søndags-
tur med fagtema», i tilknytning til Friluftslivets 

år. For alle turene gjelder følgende: Vi sørger 
for felles kaffekoking, men ta med egen niste-
mat. Oppmøte klokka 10.30, fortrinnsvis ved 

Grong Frivilligsentral eller ved oppstartsted. 
For flere opplysninger, ring 74331077 eller 
99441347.

Søndagstur med 
fagtema

SØNDAGSTURER

Familiefiskedag
Søndag 9. august blir det igjen 
familiefiskedag ved Fiskløysa i 
Nessådalen. Det blir friluftsgudstje-
neste kl. 11.30, fiskekonkurranse, 
natursti, pilkasting og andre aktivi-
teter, og servering av grillmat, saft 
og kaffe.  Namdal Bruk AS sponser 
arrangementet med gratis kjøring til 
Fiskløysa, og gratis fiske i Fiskløysa 
i forbindelse med arrangementet. 
Ellers dekker Grong-kortet fisking 
i Fiskløysa, og barn under 16 år fis-
ker gratis.  Folk i alle aldre ønskes 
velkommen til familiefiskedagen. 
Frivillig deltakeravgift. Ta gjerne med 
stol eller sitteunderlag og kopp. Husk 
redningsvest for deltakerne i fiske-
konkurransen.

Hvis noen trenger skyss, kan de 
ringe til Grong kirkekontor, tlf. 74 31 
21 83.

Arrangører:
Grong Jakt- og fiskeforening 

og Grong kirkelige råd.

Det er fortsatt plasser igjen på 
pensjonistturen til Frosta og 
Tautra torsdag 25.juni.

Påmeldingsfristen utvides 
derfor til 18.juni. Alle pensjonis-
ter kan melde seg på, ikke bare 
medlemmer i  foreninga.

Avreise fra Vertshuset kl 
08.00. Betaling skjer ved påstig-
ning på bussen.

Påmelding t i l  Jan Arne 
Haugen tlf 92214470.

Velkommen på tur!
Grong og

Harran pensjonistforening.

Grong Badmintonklubb er 30 
år. I den forbindelse arrangeres 
årsmøte med «blåtur» mandag 
22.6.15.Sett av datoen. Nærmere 
info kommer. 

Styret

LAG OG FORENINGER

HLF Overhalla,
Grong og Høy-
landet på tur
Tur med Overhalla, Grong og 
Høylandet  hørsels lag  HLF 
Overhalla, Grong og Høylandet 
har tur til Rørvik/Vikna onsdag 
1.juli. Buss fra Skage kl.07,30. 
Via Nordgårdan og til Overhalla 
kl.07.50. Grong kl.08.30, Gartland 
kl.08,45 og Høylandet kl.09,15. Vi 
tar en stopp og nyter medbrakt kaf-
fe ved Åbogen/Kreklingan. Lunch 
på Leia Rørvik ca. kl.11,15. Valgfri 
deltagelse på kulturell vandring 
på kystmuseet kl.12,00 –13,00. 
(Bet.selv), ellers gjør en hva en vil. 
Kl.13,30 start guidet tur Vikna rundt 
med besøk på Vindmølleparken. 
Middag på Napoli Rørvik kl. 17.00. 
Retur via Salsbruket med innlagt 
kaffepause. Pris for medlem-
mer m/partner kr 500,- pr.pers. 
Ikkemedlemmer kr.600,-. I prisen er 
innkl.buss, mat, guide og ferje eks. 
passasjerbilett.  Påmeldingsfrist 
26.juni til Birger Havstein tlf. 
90517796 e l ler  Overhal la 
Frivilligsentral tlf,74281599. Vær 
tidlig ut med påmelding om mulig. 
Kan avbestilles.
Styret i HLF Overhalla, Grong og 

Høylandet.  

Tur til  
Austrått-borgen.
Lørdag 12. september arran-
gerer Grong historielag buss-
tur t i l  Austråttborgen, en 
Herregård siden 1000-tallet. 
Turen legges opp som rund-
tur om Osen–Roan–Åfjord-
Brekstad-Leksvik-Mosvik og 
Inderøy. Omvisning på bor-
gen, kjentmann på deler av 
busstrekningen, middag på 
Hovde Gaard, kaffe/forfrisk-
ninger mm på bussen inngår i 
turopplegget.

Påmelding til Brit Formo, tlf 
95862350, eller Vidar Nordhøy, 
tlf 95496694, innen 25. august. 
Pris ca kr 800 for medlemmer 
i historielaget og ca kr 950 for 
ikkemedlemmer. Eksakt pris 
fastsettes etter påmeldings-
fristens utløp og betales inn 
på kto 4448.1056788.

På m e l d i n g  s k j e r  e t t e r 
“Førstemann til mølla” prin-
sippet.

Bussavgang:  Gartland v. 
kryss E6/Høylandsvegen kl.  
07.45,  Mediå v. Hotel Grong kl. 
08.00.

Vel møtt til en spennende 
historielagstur!

Grong Historielag.

Historielagstreff i 
Øverbrauta. 
Søndag 21. juni, kl. 11.00.
Program: Historien om Øver-
brauta.
Orientering om gammelveien.
Kaffeservering, men ta gjerne 
med matpakke.
Parkering ved RV 760.
Mulighet for skyss opp til Øver-
brauta.

Arrangør: Grong Historielag

Medlemmer i 
Grong I.L. 
De som har betalt kontingent 
for 2015 kan nå hente G-Sport-
kortet i butikken, som gir 10-20 
% rabatt hos G-Sport.

Grong IL, styret



Bertnem 15. august  mellom klokka 10.00-18.00

Her vil det bli muligheter for å klatre i vårt nye 
klatrefelt. Vi kan friste med over 50 klatreruter,  
både enkle og vanskelige. #klatringensdag2015 
Det vil bli muligheter for å grille medbrakt mat. 

Velkommen til bertnem klatrefelt 
Hilsen Grong Klatreklubb

Klatringens dag  

Strandbua er åpen Strandbua er åpen 
lørdag 27. juni lørdag 27. juni 
kl. 10.00 - 15.00.kl. 10.00 - 15.00.

Assorterte kortreiste Assorterte kortreiste 
varer. Ka�e og skalker varer. Ka�e og skalker 
i Bakeriet.

Sammarbutikk 

på Bergsmo’n

www.diabetes.no

815 21 948

Spørsmål om diabetes?
Ring diabeteslinjen

kl. 09.00–15.00

www.diabeteslinjen.no

Ved henvendelse til diabeteslinjen kan du også be om svar på 
urdu, punjabi, arabisk, tyrkisk, somali eller engelsk.

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!

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

Tømmerås, 7870 Grong. tlf. 74 33 11 01

Velkommen

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

 

Telefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16

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

Elektriske installasjonerTelefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16

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

Elektriske installasjoner

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

 

Telefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16

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

Elektriske installasjonerTelefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16

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

Elektriske installasjoner

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

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!
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NAMSEN

DAG                          TIDSPUNKT                HVA SKJER

TORSDAG 30.07.                     17.00                             Åpning på Langnes med 
                                                                                        gratis laksefiske for barn 
                                                                                        og fiskeveiledning med 
                                                                                        GJFF. Salg av ka�e og 
                                                                                        kakerog musikk av GMF
                                                  
                                                  18.00                            Ta sjansen.
                                                                                        Salg av ka�e og kaker. 
                                                                                        Musikk av GMF

FREDAG 31.07.                         10.00–19.00                 Festivalgate, Grong sentrum

                                                  16.00                            Barnesykkelritt på grusbanen
                                                                                        i sports- og fritidsparken

                                                  17.00                             Apportkonkurranse og raseparade

                                                  18.00                            Triatlon, både individuelt og lag,
                                                                                        start fra Langnes, mål i miljøgata

                                                  21.00                            Konsert i Grong kirke

LØRDAG 01.08.                        10.00–15.00                 Festivalgate i Grong sentrum

                                                  10.00–15.00                 Laksefiskekonkurranse

                                                  12.00–13.00                 Hittegodsauksjon i festivalgata

                                                  15.00–17.00                  Familieshow med kåring av 
                                                                                        Namsens gladeste laks

                                                  21.00                            Laksfestivalfest

Trio M
edia 06/15
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FOR FULLSTENDIG PROGRAM OG FESTIVALCAMP:  

www.revy.no

NM I REVY  ÅSLEIK ENGMARK  BROADWAY IMPROSHOW  SEINKVEILL 
BYGDAFEST  STAUT  WILLYS WONDERLAND  POPZILLA

STAND-UP  TRINE LISE OLSEN  BARNEREVY

GØY PÅ LANDET!

HØYLANDET 1.-5. JULI 2015
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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

ANNONSØRER:
FØRSTKOMMENDE ONSDAG 1. OKTOBER 
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

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

Reagerer på 
økte kvoter

SIDE 15:

Knallhelg 
på Finsås

IKKE GJENVALG: Knapt noen har mer erfaring  
fra nordtrøndersk kommunepolitikk enn Vigdis 
Hjulstad Belbo (Sp). Neste høst gir hun seg. 

JAKT:  Dermed må Snåsa Sp starte jakta på ny 
ordførerkandidat til valget neste år, og Belbo 
slipper å risikere å  bli Snåsas siste ordfører. 

IKKE SKREMT: Belbo sier hun gir seg på tross 
av kommunereformen, ikke på grunn av den, 
og har lenge planlagt å gi seg i 2015.  

SIDE 4-5: 

Gir seg i Snåsas 
«skjebnetime»

SIDE 4-5:

Forarget over 
uflidd sentrum

AVIS NR. 35  -  ONSDAG 24. SEPTEMBER -  SNASNINGEN.NO

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
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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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AV-SPARK fest
Gruveteater ønsker alle i bygda og dalstroka 
innafor… og utafor, velkommen til startsalva for 
årets teateropplevelse i Verran!
FREDAG 15.08.2014 KL 18.00

Alle sammen inviteres til en fæststart ved gruvtårnet! 
Kanskje bli det og ein smaksprøve på årets sang/danse- 
nummer, og litt seinar fortsetter festen på Samfe. 
Veit itj kor læng vi heill på, men Skjønnitj spælle mens  
vi lure på det…

Arr. Gruveteater

RETTIGHETER:Ved Gruva, salg av øl å vin,
På Samfe, ikke salg av øl 
å vin. Aldersgrense 15 

år på festen på Samfe, 
ved Gruvetårnet ingen aldersgrense.

KOM OG SJÅ DET NYE TEATER-OMRÅDET!
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SIDE 6:

Vil gå til valg 
på ny-Namdal

SIDE 7: 

Bård (31) 
mot MGP

OPTIMISME: Lars Erik (37), Nils Erik (40) og Ole 
Bjørn (27) tar over hver sin gård og vil bygge ut 
Ålmogrendas felles samdriftsfjøs.  

SATSER: Samtidig får grenda både fiberbred-
bånd, hjortefarm med omtrent hundre mordyr, 
og ikke minst: En fin liten befolkningsvekst. 

BOLYST: Gode oppvekstforhold for barn og 
vakker natur er blant årsakene til at de ønsker 
å satse i hjembygda med familiene sine. 

SIDE 4-5: 

De gir grenda nytt liv

+ Indre 
Namdal

SIDE 14-15:

Kjent regissør 
skryter av Snåsa
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SIDE 9:

Vil ha færre 
på sykeheim

SIDE 6: 

Frustert 
over vei

SATSER: Unn M. Bomo (bildet) har spart opp 
tilskuddet hun får for å drive Bomoseteren til å 
ruste opp seteren. Hun er ikke alene. 

SATSER MYE: Siden 2007 har setrene i Snåsa 
blitt pusset opp for 8,5 millioner kroner - til 
tross for at de bare har tjent 2,9 millioner. 

PRESS: Norsk Landbruksrådgivning er glad for 
satseviljen, og sier den største utfordringen 
for drifta er tidsnød og stor arbeidsmengde.

SIDE 4-5:

Satser på setrene

CAN-AM DAGEN

ViViViViVinnnnn ttøtøføføføfffff
CaCaCann-n-AAAAmAmCaCan-n-AAAmAmAm 
ryryryyggggggggggseseseseeekkkkkk!!!

ONSDAG 4. JUNI 2014

brp.comTHE WORLD IS OUR PLAYGROUND

Stikk innom oss for en hyggelig prat. Vi byr på enkel 
servering og Quiz hvor du kan vinne Can-Am ryggsekk!

ÅPNINGSTIDER BUTIKK: 
Man – Fre: 0800 – 1600

Telefon: 741 51 240, E-post: js@hjelde.as

SIDE 10:

Anne-Marjas kofte 
imponerer lærerne

kredinor.no

Invitasjon til Næringslivsseminar
25. november kl. 10–16 på Rockheim

Tema: Fremtid og konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes?
Kredinor har gleden av å invitere trøndersk næringsliv til et seminar med interessante foredrag fra dyktige fag personer som: Ola 
Borten Moe fra SIVA, Grete Ingeborg Nykkelmo fra Veidekke, Johan E. Hustad fra NTNU, Svein Tore Samdal fra Sparebank1 SMN, 
Frithjof Riis fra Riis Bilglass og Tor Berntsen fra Kredinor. Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth. 
Program på kredinor.no under Næringslivsseminar i Trondheim. Påmelding til marked@kredinor.no snarest.
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SIDE 6-7:

Ble truet med 
tabberegning

SIDE 9:

Birger ny 
redaktør

SMART: Snåsa kommune posisjonerer seg for 
framtiden når de nå styrker landbruksforvalt-
ningen  med en person som kan jobbe for flere. 

FELLES: Ordfører Vigdis H. Belbo mener Snåsa 
kan få en mulig felles landbruksforvaltning 
med nabokommunene. Det liker bondelaget.

KLOKT:  – Vi ønsker mer kraft, og at vi rigger 
oss klokt for en eventuelt sterkere samhand-
ling med Steinkjer, sier leder Tom Erik Saur 

Vil ha større 
landbruksmiljø

SIDE 12-13:

Se lesernes
flotte høstbilder

SIDE 4-5:

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
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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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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 ka�e og kaker etterpå
Tale for dagen ved Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Talen er ca kl 14.00

Velkommen

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

Du finner oss i lokalene til Aasen Sparebank på 
Verdal og Levanger, og Grong Sparebank på Steinkjer.

IM og IBBL er samarbeidspartnere på megling, og gir gode 
medlemsfordeler på salg av bolig.

For mer info, samt oversikt over forkjøpsretter, se: www.ibbl.no

GODT VEDLIKEHOLDT/MODERNISERT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG BELIGGENDE LIKE VED BUTIKKEN PÅ BREIDE I SNÅSA Adr.: Granlund – Breide
P.areal:  Ca. 199 kvm. 
Bra.: Ca. 292 kvm.
Tomt: Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Festeavgift: Ca. kr. 300,- pr år. 
Byggeår:  Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.

VISN. TORS. 02.10 KL. 18.00

PRISANT:

1.190.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

51011656

NY PRIS
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SIDE 8-9:

Skjøt elg i 
åttende måned

SIDE 7:

Klar med 
Sp-topp

Orker ikke: Marius Rohde og Ragnar og Lars 
Johan Omli er de siste sauebøndene i Andor-
fjellet beitelag. Nå vurderer de å gi seg.

Rovdyr: Årsaken er rovdyrproblematikken.De 
har aldri hatt så store rovdyrtap som i år, men 
har flere ganger fått nei til å skyte bjørn. 

Omstilling: Så langt har det imidlertid vist seg 
å være vanskelig å slutte. Bøndene vil ha svar 
fra Fylkesmannen på hva omstilling betyr.

SIDE 4-5:

Snart kan beite-
laget være borte

SIDE 12-13:

Finsikter detaljene 
på nytt anlegg

+ Indre 
Namdal

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
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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.    

Ka�e og enkel servering.      

Arr. Snåsa viltnemnd

Inkasso er mer enn penger
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SIDE 7:

Frykter kutt i 
ungdomsklubb

SIDE 10: 

Sosial 
pendling

VOKSER: Arrangørene stråler etter årets 
Såmmårkauk i Krogsgården, som slår publi-
kumsrekord for femte år på rad.  

MINDRE: Nesten ni hundre billetter ble solgt 
lørdag. Det er drøyt hundre mer enn i fjor, til 
tross for at arrangementet ble kortet ned i år. 

HÅRETE MÅL: Arrangørene sier de setter seg 
mål om å vokse for hvert år som går, og setter 
ikke noen grense for når de er store nok. 

SIDE 8-9:

Besøksrekord – igjen!

SIDE 4-5:

Kajsa Stina (5) fikk 
starte på «ny» skole
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SIDE 7:

Vil legge plan 
om laks på is

SIDE 6:

Nytt blad
 i Grong

SIDE 8:

Bierna gir seg 
som sameprest

FRUSTRERT: Foreldregruppen i Sørbygda (bil-
det) trodde ikke det de hørte da de sist uke fikk 
beskjed om at deler av skoleskyssen kuttes. 

FARLIG: Til høsten skal skolebarn på det leng-
ste gå 2,2 kilometer langs en vei foreldregrup-
pen mener er ulykkesutsatt og farlig. 

FYLKESRÅD: Fylkesråd Tor Erik Jensen (H) for 
samferdsel sier  har full tiltro til at reglene om 
skoleskyss er fulgt i saken.

SIDE 4-5:

Frustrert over busskutt

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

På Snåsavatnet, Norges 6. største innsjø 4.-5. juli

Utefest med

SIE GUBBA

+ Indre 
Namdal

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

Du finner oss i lokalene til Aasen Sparebank på 
Verdal og Levanger, og Grong Sparebank på Steinkjer.

IM og IBBL er samarbeidspartnere på megling, og gir gode 
medlemsfordeler på salg av bolig.

For mer info, samt oversikt over forkjøpsretter, se: www.ibbl.no

GODT VEDLIKEHOLDT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG I SENTRUM PÅ SNÅSA Adr.: Støvra, 7760 Snåsa
P.areal:  Ca. 161 kvm. 
Bra.: Ca. 189 kvm.
Tomt: Ca. 1.235 kvm eiendomstomt. 
Byggeår:  Ca. 1973. Garasje ca. 1987.

VISN. TORS 20.11 KL. 17.00

Megler: Trond Unhjem

PRISANT:

1.520.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

53408820
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SIDE 6-7:

Vil granske 
helsesenteret

SIDE 13:

Stor dag 
for Robin

MÅ SPARE: Snåsa kommune får mindre inntek-
ter i 2015 enn i år. I går vedtok formannskapet 
sitt forslag til kommunebudsjett for neste år. 

KUTTERÅD: Der legges det opp til mange kutt, 
blant annet samling av ungdomsklubbene. Men 
det er ikke nok til å hindre underskudd i driften.

MER: Enhetene må også vente seg en stram-
mere hverdag. I tillegg kan det bli aktuelt med 
flate kutt, og den nye hallen skyves til 2016.  

SIDE 4-5:

Beintøft 
budsjett

SIDE 11:

Snåsahistorie i  
bilder samlet i ny bok

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
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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
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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

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

Du finner oss i lokalene til Aasen Sparebank på 
Verdal og Levanger, og Grong Sparebank på Steinkjer.

IM og IBBL er samarbeidspartnere på megling, og gir gode 
medlemsfordeler på salg av bolig.

For mer info, samt oversikt over forkjøpsretter, se: www.ibbl.no

SMÅBRUK MED BEHOV FOR RENOVERING. SJARMERENDE BELIGGENHET I SNÅSA Adr.: Berglia, snåsa
P.areal:  Ca. 60 kvm. 
Bra.: Ca. 80 kvm.
Tomt: Ca. 156 daa eiendomstomt. 
 Ca. 32 daa fulldyrka.
Konsesjon: Konsesjonsbelagt med 
 bo og driveplikt. 
Byggeår:  Ca. 1920.

VISN. ONS 08.10 KL. 17.00

PRISANT:

690.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

52101604

ONSDAG 8. OKTOBER 2014 
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SIDE 10:

Har funnet 
mulige kutt

SIDE 7:

Kostbar 
venting

TUNG TID: Det er tre år siden Semere (35) sist 
så samboeren og sønnen han måtte forlate da 
han flyktet fra myndighetene i Eritrea. 

FAMILIE: Sist fredag kunne den spente Snåsa-
flyktningen (bildet) endelig hente familien på 
flyplassen for å starte et nytt liv i Viosen. 

FØRST: Han er den første av Snåsas flyktnin-
ger som får familiegjenforening. På bildet ven-
ter han på å møte familien på Værnes. 

SIDE 4-5:

Semeres 
store dag

SIDE 8:

Trine vil toppe 
Sp-lista i Snåsa
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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

BEITSTAD STADION 
30. AUGUST 

Billetter: kortnebb.hoopla.no/sales

Sponsorer: 

Ditt naturlige stoppested på FV.17 
mellom Steinkjer og Namsos.

Benytt muligheten til å gjøre en god handel på ICA nær Sprova, 
og fyll opp tanken ved Best Stasjon på Beitstad.

SPROVA
Åpent 08.00 – 20(18)
Tlf. 741 49 128

STASJ 
BEITSTAD
Åpent 07.00- 23.00
(09.00-23.00)
Frist matbestilling 22.30 
Tlf. 741 48 660

Park 17 skal bli et område fullt av aktivitet med dyr, fugler, 
mennesker og et bo- og handelssenter med et trivsels- og miljøaspekt. 

Park17 skal tilby aktiviteter for hele familien og  være et naturlig stoppested på fylkesvei 17.

8 
leiligheter 
kommer snart 

for salg
Regionalt senter for Lokalmat, handel og trivsel i Nord Trøndelag

 www.park17.no

STASJ 

Benytt muligheten til å gjøre en god handel på ICA nær Sprova, 
og fyll opp tanken ved Best Stasjon på Beitstad.

SPROVA

Vi har fått inn ferske
HØGLANDSFE-produkter

i delikatessedisken.

Vareutbringing tirsdag 
torsdag og fredag 

Ring 74149128

Vi søker nye med-
arbeidere for kvelds- 
og helge arbeid, ta 

kontakt med Bjørnhild 
på 99482990

ADVENTSTILBUD!

STASJ-BURGER
med 0,5 l drikke

kr 69,-

• Periodisk Kjøretøy • Reperasjoner • Service  
• Dekk, deler og utstyr til alle biler • Bilglass  
• Air condition anlegg

Vi utfører:

Beitstad Bil AS
Tlf. 74 14 88 00
E-post: post@beitstadbil.no

Vi utfører:
• Periodisk Kjøretøy • Reperasjoner • Service
• Dekk, deler og utstyr til alle biler • Bilglass
• Air condition anlegg

Beitstad Bil AS
Tlf. 74 14 88 00
E-post: post@beitstadbil.no

Som totalentreprenør tar vi ansvar for alle fag og skal være en foretrukket og komplett partner 
som utbygger for private, næringsliv, landbruk og offentlig sektor. Vi jobber under prinsippene 
ærlighet, samarbeid og motivasjon internt og opp mot våre kunder og samarbeidspartnere. 

Vi er forhandler av Mesterhus, Norges mest solgte bolighus, og har prosjektledere som kan 
bistå deg med tegninger og søknader under hele byggeprosessen. 

Vi søker etter ærlig og motivert

TØMRER
med fagbrev/mesterbrev.

Søknadsfrist: 15.04.14. Send CV med referanser.

For mer informasjon om stillingen:
Daglig leder/byggmester Jørgen Binde tlf. 92874100, jorgen@byggmesterbinde.no

Dette sier to av våre ansatte:
Ståle Feragen, tømrer: “Byggmester Jørgen 

å jobbe i. Vi får forskjellige oppgaver og både 
kolleger og ledelsen sørger for stor trivsel.” 

Per Bjørn Hammer, lærling: “Det er
kjempetrivelig å jobbe i Byggmester Jørgen 
Binde AS. Jeg ble godt mottatt og får prøvd 

jeg kan tenke meg å jobbe i etter at jeg er 
ferdigutdannet.”

– det blir som avtalt

Ståle FeragenPer Bjørn Hammer

www.byggmesterbinde.no

6
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SIDE 6: 

Marit (90) 
sykler milevis

SIDE 15:

Vant VM 
i bridge

SIDE 8-9:

Historisk 
bjørnejakt

AKSJON: En foreldreaksjon har samlet inn mer 
enn hundre underskrifter mot denne høstens 
endringen i skolebussrutene.  

DOBLET: Ingvill og Ingeborg (bildet) har fått en 
time ekstra i buss hver dag, og har også kom-
met for seint til skolen på grunn av endringen. 

REGLENE FULGT: Fylkeskommunen vil imid-
lertid ikke endre rutene, og sier de mener 
barna har akseptabel reisetid. 

AVIS NR. 31 -  ONSDAG 27. AUGUST 2014 -  SNASNINGEN.NO

SIDE 4-5:

Store protester 
mot busstilbudet

AVIS NR. 24  -  ONSDAG 18. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8: 

Vil ha felles 
lønnskontor

SIDE 7:

Ja til 
Storåsen

SPESIELT: Bare 43 av 260 kommuneansatte er 
menn i kommunen med en av fylkets få kvin-
nelige ordførere.

FLERTALL: Kvinner er dessuten i flertall i både 
formannskap og ledergruppen. Det gjør situa-
sjonen i Snåsa spesiell, ifølge KS. 

BØR VÆRE GLAD: Einar Jakobsen i KS mener 
snåsningene bør være glad for at man har så 
mange kvinner i ledende posisjoner.   

SIDE 4-5:

Åtte av ti er kvinner 

SIDE 13:

Flyktninger ble 
ekstra-familie

 

 

Velkommen! 

VI ER TIL STEDE,  
OG STØTTER  

LOKAL AKTIVITETJulsjau på Snåsa
Fredag 28.nov. – Søndag 30.nov. 

AVIS NR. 44  -  ONSDAG 26. NOVEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 11:

Tog kan ende 
i Overhalla

SIDE 19:

Revyklar 
grongruss

SIDE 18:

Stor dag for 
Thomas (21)

OPPRØRT:  15-åringene (f.v) Bror,  Ingrid Hele-
ne, Emma, og ungdomsleder Bjørn Ness er skuf-
fet over formannskapets kutt i ungdomstilbudet. 

VIL BEHOLDE: Hvis kommunens to ungdoms-
klubber må samlokaliseres, bør tilbudene heller 
flyttes til Alfarstad, mener ungdommene.

IKKE AVGJORT:  I går kveld traff ordfører Vig-
dis Hjulstad Belbo ungdommer for å diskutere 
saken. Hun sier kuttet ikke er endelig avgjort.

SIDE 8-9:

Vil kjempe 
for @lfa 

+ Indre 
Namdal

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

AVIS NR. 4  -  ONSDAG 29. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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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

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

TJÏELKE • BOEREHKE • MAVVAS EKTE • RAUS • MODIG

TV –AKSJONEN SØNDAG 19/10-2014 I SNÅSA 
Kl 11.00 
Gudstjeneste i Snåsa kirke,  
ofring til TV-aksjonen 

Kl 15.00 
Oppmøte bøssebærere på   
Snåsa Herredshus, kommunestyresalen 

Kl 15.30 
Aksjonsstart,  
bøssebærerne drar ut til sine roder 

Kl 17.00-19.00
Mottak av bøsser i Sparebank 1 SMN  
sine lokaler i Snåsa sentrum 

På forhånd tusen takk til bøssebærere og til alle bidragsytere. Skulle du mot formodning være bortreist eller ikke få besøk av bøssebærer, kan bidrag til TV-aksjonen  gis på tlf 82044110 
Med hilsen kommunekomiteen for årets TV-aksjon 

AVIS NR. 38  -  ONSDAG 15. OKTOBER -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 6-7:

25 mill. – uten 
at noe er bygd

SIDE 8:

Mange 
hus ledig

MÅLING: Et snaut år før kommunevalget har 
Tone Våg og Arbeiderpartiet 48,5 prosent opp-
slutning i Snåsa, viser en meningsmåling.

FLERTALL: Det ville gitt partiet rent flertall i 
kommunestyret.  - Kjempeinspirerende, mener 
Tone Våg og John Kåre Knutsen (Ap, bildet). 

SP OG V FALLER: Også ordfører Vigdis Hjuls-
tad Belbo mener resultatet er inspirerende. Sp 
faller litt, mens Venstre stuper i målingen.

SIDE 4-5:

Nå har de rent flertall

SIDE 12:

«Loeve» (4 mnd) er  
nabolagets sjarmør

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

Fra 12.00 underholdning:
Konferansier Eivin Brøndbo                 
Sang og musikk av Chand, Therese 
Ulvan og Bernt Smestad                                    
Snåsagutan forteller om sin Grønland-
sekspedisjon

Gratis kaffe, saft og kake sponset av 
Hårr Snåsa betong

Aktiviteter:
Pil og Bue. 
Kasting av dupp med fiskestang på 
blink v/Snåsa JFF
Hesteskokasting. 
Lekeplassen. 
Museet åpner. 
Ridning på ponni.
Snåsagutan har aktivitet 
Kjøretur med Gråtass

Fri inngang.
Med vennlig hilsen Marte og Joralfs 
hjelpefond.

Joralfs barndomsheim 
Gjerstadhuset har åpent
søndag kl 15.00 - 18.00.

Velkommen til

Familiedag på Finsås kurssenter, Snåsa,
Søndag 7. september kl 12 – 16.

AVIS NR. 32 -  ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8-9:

Restartet livet 
i ukjente Snåsa

SIDE 10:

Lars ny 
laftesjef

URFE:Ni år etter oppstarten har Ola H. Langlei-
te (bildet) og Urfe AS endelig funnet sin form. I 
år kan de gå i pluss for første gang noensinne. 

DOBLET: I 2012 solgte de eksklusiv urfe-biff 
for 2,7 mill. I 2015 er målet 8 mill - et mål de 
når om veksten fortsetter som i fjor og i år. 

LOKKER: Med luksuskokk Heidi Bjerkan på 
laget vil de lokke flere bønder til å jobbe med 
urfe gjennom et seminar i Snåsa om to uker. 

SIDE 4-5:

Vil doble salget - igjen

+ Indre 
Namdal

SIDE 12-13:

Muskelsyke Gunn (51) 
gikk fra Lierne til Snåsa

AVIS NR. 25  -  ONSDAG 25. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 7:

Radon-rammet 
barnehage

SIDE  11: 

Optimistisk 
næringsliv

TUNG DAG:  Grete Tørring og ekte-
mannen Arne fikk livet snudd på hodet 
da Grete fikk Alzheimer og måtte 
slutte som lærer bare 62 år gammel. 

VIKTIG FORSKNING: Nå starter  pro-
sjektet«UngDemens i Trøndelag», som i løpet 
av et års tid vil forsøke å kartlegge forekomsten 
av ung demens i  blant annet Snåsa.

SIDE 4-5:

Gretes kamp mot 
glemselen

SIDE 15:

Seterkauk 
med stort trøkk

MINERALER: Sent tirsdag ettermiddag ble 
det kjent at Klima- og Miljødepartementet 
opphever vernet for Raudfjellet i Snåsa, 
stikk i strid med anbefalinger fra Miljødi-
rektoratet.  – En kjempegod nyhet, mener 
Snåsaordfører Vigdis H. Belbo.

AVIS NR. 45  -  ONSDAG 3. DESEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 12:

Se forslagene 
til nye vegnavn

SIDE 6:

Snur om 
@lfa

PENGER: I sitt forslag til budsjett foreslår 
formannskapet å gi 200 000 til ENØK-tiltak i 
Breide samfunnshus i neste års budsjett. 

GRENDEKAFFE: Det ble bestemt samtidig som 
samfunnshushusstyret holdt grendekaffe tirs-
dag for å feire oppussing av lissal og kjøkken. 

DUGNAD: Stig Fossli (bildet) og tredve andre 
har nemlig nettopp renovert huset på dugnad. 
Samtidig tar stadig flere i bruk skoledelen.  

SIDE 4-5:

Satser på samfunnshus

SIDE 8-9:

Rekordmange 
kom på Julsjau

SIDE 15:

Opphever vernet
i Raudfjellet

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

AVIS NR. 5  -  ONSDAG 5. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

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

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

Sparebankuka 2014

smn.no/sparebankuka

Invitasjon til alle barn
Velkommen til banken 27. oktober - 31. oktober

Vi inviterer alle barn til aktiviteter i våre kontor under sparebankuka. Kom innom og få sparegave,  
saft og “noe å bite i”. Husk å ta med sparebøsse, barnets kontonummer og ditt bankkort for bruk  
i innskuddsautomaten. 

Vi har utvidet åpningstid i Snåsa onsdag 29. oktober til kl 17.00

For øvrige åpningstider se smn.no

AVIS NR. 39  -  ONSDAG 22. OKTOBER - SNASNINGEN.NO

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 9:

Ber om at MOT 
vernes i Snåsa

SIDE 10:

Suksess 
for Kroa

PROFT: Tannlege Nicklas Andersson holder 
til i en av fylkets mest moderne klinikker, men 
sliter økonomisk på grunn av for få kunder. 

FLUKT: Tannlegen, som hadde et opphold i 
2012, håper kundene kommer tilbake. Hvis 
ikke trues tannlegepraksisen av nedleggelse. 

MÅ BRUKES:  Hva som da skjer med resten av 
klinikken i Snåsa, er ikke kjent. Ordfører Vigdis 
H. Belbo (Sp) ber folk hegne om tilbudet. 

SIDE 4-5: 

Ber om å bli brukt mer

SIDE 8:

Morten (23) tjener 
godt på aksjer

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

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

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

Godt vedlikeholdt/modernisert og innholdsrik enebolig beliggende like ved 
butikken på Breide i Snåsa
Adr.:  Granlund – Breide, 7760 Snåsa
P.areal:   Ca. 199 kvm.
Bra.:  Ca. 292 kvm.
Tomt:  Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Festeavgift: Ca. kr. 300,- pr år. 
Byggeår:  Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.
Prisant.:  Kr. 1.290.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Visning:   Søndag 14. september kl. 14.00
Finn-kode: 51011656
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SIDE 8-9:

Trakk familier 
til Finsås

SIDE 11: 

Spinnvill
villvin

UROLIG: En ferskundersøkelse viser at snå-
saungdom flest har det godt. Ruskoordinator 
Kari H. Alstad (bildet) er likevel bekymret.  

ALKOHOL: Det er nemlig fortsatt mye drikking, 
litt for mange liberale foreldre, og litt for mye 
plaging og erting blant ungdomsskoleelevene. 

GRENSE: Hun mener det er på tide å ta en ny 
diskusjon om 16-års aldersgrense på fest, ikke 
minst for å oppdra foreldrene i Snåsa. 

SIDE 4-5:

Bekymret for alkohol, 
mobbing og holdninger

SIDE 13: 

Sykkelglade 
damer med gir

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

På Snåsavatnet, Norges 6. største innsjø 4.-5. juli

Utefest med

SIE GUBBA
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SIDE 8:

Stine (13) ble 
kastet av toget

SIDE 10:

Selger 
camping

SIDE 24,25 OG 26:

Busser sikrer 
flere turister

FESTIVAL: Snåsavatnet fiskefestival satser 
på fiskekonkurranse både fredag og lørdag, og 
oppretter en ny veiestasjon på Sunnan.

REKORD: Arrangør Olav Hansen (bildet) tror 
det vil komme ekstra mange på årets festival, 
blant annet fordi Snåsadagan er avlyst i år.

UØNSKET: Gjedda og abborren i Lømsen, som 
kan bli en miljøkatastrofe for Snåsavatnet, 
legger dermed ingen demper på festivalen. 

SIDE 4-5:

Tror på rekordhelg 

+ Indre 
Namdal

GOD 
SOMMER

EKTE • RAUS • MODIG

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

• SNÅSAMÅLET - Mål og minne frå mellomkrigsårom – pris kr. 225,- 

• OPERASJON RYPE – Operasjonene Woodlark og Rype – Et 50-årsminne: pris kr. 50,- 

• SPELL LEVENDE! v/Marte Mona – Boka om Snåsa Orkesterforening 1898-1998. 

HVA MED EN BOK TIL JUL? – FLOTTE JULEGAVER! 
Snåsa kommune kan tilby disse bøkene: Minner også om at Snåsa Historielag har salg av Snåsabøker,  

pakke med 4 bøker, kr. 600,-. Snåsabøkene selges på Biblioteket. 

Historielaget og Snåsa Bygdamuseum har også nylig gitt ut boka  
«Snåsabilder – fotografier fra Snåsa 1850 til 1950». 
Boka kan bestilles fra historielaget. Kontakt Erik Gran, epost: erikgran89@gmail.com, tlf 91746351.

God Jul!
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SIDE 8:

Slurver med 
vannmåling

SIDE 10:

Vil ha ny 
hangar

NYE KUTT: Torsdag skal kommunestyret vedta 
neste års budsjett, og behandle flere nye kutt-
forslag, blant annet i kulturadministrasjonen.   

KUTT: Uten å ha diskutert det med kultursjef 
Kristin Østgård (bildet) foreslår formannska-
pet å redusere stillingen hennes i 2016. 

SNU!: Fagforbundet er rystet og ber kommune-
styret om å vrake kuttforslaget, som ordføre-
ren innrømmer at «er uheldig formulert». 

SIDE 4-5:

Ber politikerne 
snu om kutt

SIDE 7:

Kjersti lager 
julekort fra Snåsa

AVIS NR. 46  -  ONSDAG 10. DESEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO

«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.
- Ka�esalg-

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
TO

: 
AI

NA
 B

YE

AVIS NR. 20  -  ONSDAG 21. MAI 2014 -  SNASNINGEN.NO

ANNONSØRER:
ONSDAG 5. NOVEMBER 
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 7:

Spennende 
språktilbud

SIDE 12:

Gaver til 
gatebarn

DYRT: Halvannet år etter at Snåsa Helsesen-
ter sto ferdig viser det seg at prosjektet har 
sprukket med nesten fem millioner. 

OPPVASK: Kommunen er i tillegg saksøkt for 
ytterligere to mill. I torsdagens kommunesty-
remøte krever ordføreren en redegjørelse. 

ANTE IKKE: Rådmannen og sentrale politikere 
visste nemlig ingenting om søksmål og milli-
onsprekk før de fikk høre det fra Snåsningen.  

SIDE 4-5:

Fikk ikke høre 
om millionsprekk 

SIDE 10-11:

Mistet Bjarke (11), 
men reddet tre liv
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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

FORESTILLINGER
19. septeber

20. september
Få billetter igjen!

Ekstraforestilling:
søndag 21. september

KL. 19.30 ALLE KVELDER 
VED GRUVETÅRNET I MALM
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SIDE 8:

Skriver bok om 
samisk gjeter

SIDE 11:

Butikker 
får skryt

SLAKT: Snåsningen ble med da Isak Danielsen 
(bildet) og resten av samene i Skjækra gjorde 
årets første merking og slakting i helga. 

GODT ÅR: Mellom 600 og 700 dyr ble levert til 
slakt. Det er nesten like mange som i hele fjor, 
og fortsatt har de en slakterunde igjen. 

ROVDYR: Få rovdyrtap så langt i år og en vår 
med god kalveproduksjon er blant årsakene til 
at det kan bli et bedre slakteår enn på lenge. 

SIDE 4-5:

Håper på godt 
år for reindrifta

SIDE 6-7:

Stort oppmøte 
på minnecup
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SIDE 7:

Frykter skader 
i meieribygg

SIDE 4-5:

Sol ga 
rekord

FRUSTERT: Harald Hagnes (77) oppdaget nylig 
at svindlere hadde tappet bankkontoen hans i 
halvannet år gjennom smart nettsvindel. 

ADVARER: Nå advarer han andre mot å gå i 
samme felle ved å sjekke kontoutskrifter jevn-
lig og være forsiktig med kortinformasjon.

IKKE UVANLIG: Kortsvindel av denne typen 
er ikke uvanlig, men blir sjelden oppdaget så 
seint, ifølge Marit Sveine i Grong Sparebank. 

SIDE 6: 

Harald (77) 
svindlet for 
flere tusen

SIDE 8-9:

Snåsas ukjente krigshelt 
fra første verdenskrig

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

Vi ønsker velkommen 
til noen fantastiske  

skiløyper midt i Nord Trøndelag. 

Da er vi igang!!! 

Åpningskveld Torsdag 18. des.  18.00 - 21.00 

Fredag 19. des.    18.00 - 21.00 
20. - 21. des.    10.00 - 15.00 

2. - 5. juledag    10.00 - 15.00 

1. nyttårsdag.         10.00 - 15.00 
Fredag. 2. jan.        18.00 - 21.00 
3. - 4. jan           10.00 - 15.00 

ÅPNINGSKVELD, JUL OG NYTTÅRSPROGRAM. 

Kun 50 min fra Steinkjer!
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SIDE 9:

Mener ny hall 
er «uforsvarlig»

GREP: Ansatte ved Snåsa sykeheim (bildet) 
renoverte på dugnad en ny stue til beboerne, 
ved å redusere sykeheimsplasser.

NYTT: Det er første steg i en større satsing på 
demensomsorg i Snåsa: Snart åpnes en større 
demensavdeling og dagtilbud til demente.

SATSER: Samtidig sendes sykeheimsan-
satte på kursing i demens, og neste år starter        
byggingen av en splitter ny demensavdeling. 

SIDE 4-5:

Ny stue i julegave

SIDE 10:

Mat fra Snåsa
i ny kokebok

SIDE 6-7: 

Nytt skianlegg 
klart til bruk

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!
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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

Vi er til stede på IN-messa 8. og 9. november i 
Gronghallen til en hyggelig kjøkken prat. 
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SIDE 6-7:

Tar grep etter 
millionsprekk

SIDE 16:

Bursdag for 
bondelag

FABRIKK: Snåsavann AS har i rekordfart bygd 
en fabrikk i Snåsa nært grensen til Grong etter 
å ha sikret seg produksjonsavtale med Grans. 

STORT: Snart rulles vann fra Snåsa ut i alle 
landets Rema 1000-butikker  under butikkje-
dens eget merkevarenavn  «Bare». 

UVIRKELIG: Snåsavann-gründer Mohamed 
Sambou  (bildet) sier det hele er «uvirkelig», 
og håper å lansere eget produkt om kort tid. 

SIDE 4-5:

Endelig Snåsavann

+ Indre 
Namdal

SIDE 9:

Møtte opp på 
namdalstreff
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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

48 
grunner 
til å bli 
abonnent. 

Bestill på 
www.snasningen.no

1964 1965 1971 1973 1979 1997 2011 2014

2014: I år feirer Steinkjermartnan 50 år. Velkommen til jubileumsfeiring i august!

50 VELKOMMEN TIL
STEINKJERMARTNAN 2014

ÅPNINGSSHOW 6. AUGUST KL. 20.00 I RISMELEN
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SIDE 7:

Snåsning klar 
for nye eventyr

SIDE 8:

Dårlig  
kornhøst

OVERTAR:  Nå blir Øverbygg igjen lokalt eid. 
Bjørn Aunsmo (bildet) overtar selskapet han 
startet opp for 24 år siden fra Kjeldstad. 

GLADE: Både ansatte og gamle eiere er for-
nøyde med kjøpet, og mener det er positivt 
med lokale eiere som har tro på selskapet. 

VIL SATSE: De nye eierne vil nå ta grep for å 
bedre lønnsomheten i virksomheten, som de 
siste årene har vært preget av usikkerhet.  

SIDE 4-5:

Satser i Snåsa

SIDE 11:

Fikk prøve seg 
som filmskapere
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SIDE 4-5:

Hjorten kom til 
Snåsa til jul

SIDE 6:

Heder til 
ildsjel

SIDE 14-15:

Jul på fjellgården
JULESTEMNING: De er bare to igjen på Gjefsjøen, 
men jula kommer til fjellgården likevel. Snåsningen 
besøkte far og sønn Gjefsjø i juleforberedelsene. 

SIDE 10-11:

Steinar er på sporet 
av julegleden

FREDAG 12. JUNI 2015 15
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Åpningstider verksted: Mandag-fredag: 08:00 - 16:00 Torsdag: 08:00 - 18.00/
Åpningstider salg: Mandag-fredag: 09:00 - 17:00 Torsdag: 09:00 - 18:00
Grong Næringspark 7870 Grong • Sentralbord: 480 60 999
E-post: post@namsenauto.no • www.namsenauto.no

Perfekt pudder, sol og gnistrende snø-
krystaller. I Åre, Trysil, Hemsedal, Troll-
heimen og Alpene. Eller andre steder.
Med bobil kan du være tettere på de gode
opplevelsene, når og hvor det passer deg.

Hymers Norway Line-modeller er konstruert
og tilpasset slik at du enkelt kan nyte livet.
Godt isolert, solid bygget, velutstyrt, med
5 års Norgesgaranti og stort servicenett.
Velkommen til en hyggelig bobilhandel!

Se HYMER
Norway Line 2015 hos oss!

OVER 30 BOBILER PÅ LAGER!

Tid for service? Kontakt kundemottak på telefon 480 60 999.

Besøk

Lyst på ny bobil? Kontakt Geir Arne, tlf 481 49 999

Lyst på ny bil? Kontakt Erik Sørkilflå, tlf 95 859 999.

Ny
tt o
g

mo
der
ne
ver
kst
ed!

Me
r e
nn
80

bru
ktb
iler
på
lag
er!

Finansiering
fra DnB

Du får 5 års Norgesgaranti når du handler ny bobil hos oss.

Ny bil 
eller 

bobil?
Namsen Auto AS holder til i Grong 
i Nord-Trøndelag og har i løpet av 
kort tid blitt en av Trøndelags 
ledende forhandlere av brukte 
personbiler og bobiler.

Vi har til en hver tid inne over 
80 biler i alle prisklasser. 
Kom gjerne innom for en 
hyggelig bilprat og en 
prøvekjøring!

OVER 30 BOBILER PÅ LAGER!

Lørdagsåpent 10-14

Du får 5 års Norgesgaranti når du handler ny bobil hos oss.




