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Det er nå en enestående mulig-
het til å gjennomføre teknisk 
fagskole, fagretning for bygg og 
anlegg, som deltidsstudent med 
studiested Midtre Namdal.

Hvis det blir nok interessenter, 
vil Størdal fagskole gjennomføre 
teknisk fagskole, fagretning bygg 
og anlegg ved Olav Duun videre-
gående skole. Søknadsfristen er 
satt til den 1. juli. 

Dette er en fin anledning for 
personer i Grong som ønsker å 
gjennomføre teknisk fagskole 
som deltidsutdanning samtidig 
som de er i jobb.  

For mer informasjon kontakt 
olav-andreas.opdal@ntfk.no 

Grong kommune oppfordrer 
interesserte om å søke på stu-
dieplass og gjennomføre utdan-
ningen!

Teknisk  
fagskole-studie

For dem som ønsker trenings-
tider i Gronghallen sesongen 
2016/ 2017, kan det sendes inn 
ønske om dette på e-post til geir.
Ivar.hildrum @grong.kommune.
no innen 10. august.
Det vil bli tildelingsmøte tirsdag 
23. august Kl. 18:00 på kommu-
nehuset, møterom. II.
Geir Ivar Hildrum
Ansvarlig – Gronghallen

Treningstider 
i Gronghallen

Fylkesmannen har  
godkjent søknad fra  
Prosjektgruppa for 
skogbruksplanlegging  
i Grong og Høylandet  
om godkjenning av  
taktstoplegg. 

Fylkesmannen har innvilget 57 
prosent tilskudd til planer som 
gårdsskogeierne kjøper. 

Prosjektgruppa har videre 
inngått avtale med takstselska-
pet FORAN Norge AS om gjen-
nomføring av skogtakst med 

MIS-revisjon i kommunene. 
Det er avviklet informasjons-
møter med god oppslutning i 
begge kommuner; det er nå tid 
for bestilling av plan. Siste frist 
for bestilling er 15. september, 
men bestillinger som mottas 
før 1. juli er med på trekking av 
«planrelatert» premie (plan på 
GPS eller noe i den retning.)

Behovet for taksering av 
gårdsskogene er stort – svært 
mye har endret seg i skogene 
siden forrige takst i 1993. En ny 
skogbruksplan gir oppdatert 
oversikt over ressursene i sko-
gen og vil være et godt verktøy 

for planmessig forvaltning, 
skjøtsel og drift av skogen. Opp-
datere skogressursdata vil også 
være viktig ved ev. eiendoms-
salg, overdragelse, finansie-
ringssaker, eller annen skatte-
messig planlegging.

Skogbruksplanen inkluderer 
også revisjon av miljøverdi-
ene i skog (MIS). Kartlegging 
og revisjon av miljøverdier i 
skog etter MIS-metodikk er en 
del av skogbrukets miljøserti-
fiseringssystem. For fortsatt 
å være sertifisert etter ferdig-
stilling av de nye skogbruks-
planene må det være foretatt 

revisjon av miljøverdiene på 
eiendommen. De lokale virke-
skjøperne Allskog og SB-skog 
vil behandle eiendommer som 
ikke bestiller skogbruksplan 
med MIS-revisjonen som ikke 
sertifiserte. Dette betyr at det 
ikke lenger vil finnes kjøpere til 
tømmer fra slike eiendommer 
etter 2018! Det er derfor viktig å 
være med på denne runden nå. 
Alle skogeiere med mer enn 50 
daa produktivt skogareal har 
fått tilbud om å bestille ny skog-
bruksplan med MIS-revisjon.

Bestillinger leveres kommu-
nens skogbruksrådgiver.

Nye skogbruksplaner 
SKOGBRUKSPLAN: Prosjektgruppa for skogbruksplanlegging i Grong og Høylandet har inngått avtale med takstselskapet FORAN Norge AS om gjen-
nomføring av skogtakst med MIS-revisjon i kommunene.

n   Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,  
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune  
v/rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for  
den kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså w 
ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.

n  Første nummer av Grongnytt etter sommeren kommer 23. september.  
Frist for lag og foreninger er 12. september.  
  Neste Grongnytt kommer 11. november og 16. desember. 

n  Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken. 

n   Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/
kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og 
foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt 
Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no. 

n   Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og 
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis. 

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

Informasjon om Grongnytt 2015 

Første møte i Grong kommunestyre etter sommeren er 8. 
september kl. 18.00, neste møte er 20. oktober kl. 18.00. 
Kommunestyrets møter holdes i kommunestyresalen 
på Grong kommunehus. Møtene blir streamet. Sakliste 
for møtene er tilgjengelig på kommunens nettside www.
grong.kommune.no, ; i servicekontoret på kommunehu-
set, på bibliotekene i Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka 
før møtene. 

Skjalg Åkerøy, ordfører og 
Svein Helland, rådmann

Møter i Grong
kommunestyre

Alle faste  
legehjemler  
er nå besatt
Det er tilsatt to nye fastleger 
fra slutten av september. 
Begge er norske og har sterk 
tilknytning til Namdalen. For 
legetjenesten betyr dette at 
vi får ny kontinuitet og bedre 
oppfølging av listepasienter, 
og da særlig de med kroniske 
lidelser. Fram til de nye lege-
ne tiltrer, dekkes de ledige 
stillingene av legevikarer. 

Vi ser fram til et godt sam-
arbeid med de nye legene. 

Legekontoret i Grong og 
Namsskogan.
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De nye Grongturene var 
klare for publikum og i 
salg fra den 1. juni hos 
Coop Bergsmo, Coop 
Harran, Grong fritid og 
servicekontoret på  
kommunehuset. 

Bergsmo sanitetsforening hadde 
åpning av Grongturene på tur 
nummer 10 Stakaklumpen lør-
dag 4. juni med kaffeservering, 
saft og vokofuri. Det var litt 
vind, men flott turvær og hele 45 
personer var innom.

20 merka turmål
«Grongtur» er 20 merka turmål 
av ulik lengde og vanskelighets-
grad spredt rundt i kommunen 
som vil stå ute frem til 9. sep-
tember 2017. Brosjyren viser 
turene inntegnet på kart, GPS-
koordinater og turbeskrivelse. 
Kartet kan også lastes ned fra 
www.grong.kommune.no og 
videre inn på Grongtur. Etter 
endt sesong i 2017, blir det fore-
tatt en trekning av tre gavekort, 
hvert til en verdig av 2000 kro-
ner. Det er også et klippekort 
som fås kjøpt sammen med bro-
sjyren.

n Pris klippekort og brosjyre 
kr. 100,- for voksne

n Pris klippekort og brosjyre 
kr. 50,- for barn født 2001 og senere

n Kun brosjyren koster kr 20,-
Kor rig ering  ang ående 

Grongturene 2016-2017 fra 
sist utgave av Grongnytt:

n På tur nr 19 sto det i sis-
te Grongnytt Vinåsen. Det er 
fortsatt samme tur fra Leksås, 
men riktig navn på turen i bro-
sjyren er Speikantrappen. 

n Tur nummer 1 til Småse-
tran er det i siste Grongnytt 
oppgitt 7 km en vei. Riktig er 
5,7 km en vei. 

Åpning av Grongturene 
2016-2017 på Stakaklumpen

GRONGTUR: Skilt langs løypa. 

Det var stor suksess 
på «Sommerstarten» 
søndag 5. juni på Grong 
sports- og fritidspark 
med hele 124 deltakende 
barn, fint vær og god 
stemning.
Dette årlige arrangementet er gratis 
for barn og unge, og er et samarbeid 
mellom Grong IL, Grong badminton-
klubb, Grong klatreklubb og Grong 
kommune. Det var 11 ulike poster, og 
alle fikk diplom og deltakerpremie. Det 
var mange som var ute og koste seg i 
finværet denne dagen. Grong kommune 
vil rette en stor takk for det gode sam-
arbeidet med de frivillige lag og foren-
inger som gjorde det mulig å få gjen-
nomført dette flotte arrangementet.

Høytidelig åpning
TINE fotballskole hadde opplæring 

og trening både fredag og lørdag, 
og hadde turnering som en del av 
Sommerstarten søndag. Deltakerne 
fikk også prøvd skuddfoten og målt 
hvor hardt de skjøt. Grong musikk-
forening hadde høytidelig åpning av 
arrangementet og 9. klasse hadde 
ansvaret for kiosksalget. Alle nøde-
tatene var representert med brann-
bil, ambulanse og politibil, noe som 
var svært populært blant alle barna.

Rekord
Friidrettsgruppa hadde en artig 
og annerledes stafett, o-gruppa 
arrangerte orienteringsløp, og både 
badminton- og volleyballklubben 
hadde treff/servekonkurranse. 
Langrennsgruppa stilte med fullt 
utstyr med skisko, staver, rulleski 
og hjelm, og hadde rulleskirenn med 
skiskyting (erteposer). Grong kla-
treklubb hadde bruskassestabling, 
rekorden i år ble hele 23 kasser!

Sommerstarten 2016

SOMMERSTARTEN: Grong musikkforening hadde høytidelig åpning av arrangementet.
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4 FREDAG 24. JUNI 2016 

Kommunen er inne  
i en spennende og  
aktiv periode. Mye  
positivt er på gang.

På siste kommunestyre var en av 
sakene årsberetningen for 2015. 
Denne beretningen viser akti-
viteten i kommunen i 2015 og de 
resultater som ble oppnådd. Kom-
munestyret uttrykte enighet med 
rådmannen at måloppnåelsen var 
meget god i 2015. Gledelig er det 
også at kommunen kom ut med 
et mindreforbruk/overskudd på 
nærmere 8 millioner kroner.

Fere prosjekter
I formannskapsmøte i mai rede-
gjorde rådmannen for flere av 
de prosjekter som er på gang 
og som det arbeides med. Noen 
av disse er omtalt nærmere i 
juniutgaven av Grong Nytt, men 
under følger en stikkordmessig 
opplisting av noen av tiltakene/
prosjektene.

Ny plan
Internt i organisasjonen arbei-
des det med flere organisasjons-
gjennomganger. Ny planer er 
vedtatt for Indre Namdal barne-
vern- og PPT hvor Grong kom-

mune er vertskommune. Ny plan 
er også vedtatt for økonomisek-
sjonen. Gjennomgang er videre 
startet opp i forhold til organi-
seringen av overordnet admi-
nistrativ ledelse samt ledelsen 
av grunnskolen, musikkskolen, 
voksenopplæringen og barneha-
gene.

n Flere utbyggingsprosjek-
ter er på trappene i kommunen 
både i privat og kommunal regi. 
Av prosjekter nevnes:

n Oppgradering og utbygging 
av Nedre Fiskumfoss Kraftverk

n Sikringsarbeider i Tømme-
råssonen i forhold til kvikklei-
reproblematikk kan forventes 
oppstartet i år, forutsatt kom-
munestyrets godkjenning av 
kommunenes egenandel. 

n Bygging og etablering av 
driftsbase – Jernbaneverket

n Fylkeskommunen planleg-
ger snarlig oppstart av ombyg-
gingen i NTE- bygget i sentrum 
for ny tannklinikken

n Byggingen av boliger på 
Bergsmohaugen (8 leiligheter) 
og 1 enebolig på Sakrimoen er 
oppstartet

n Forventer snarlig oppstart 
bygging av 6 leiligheter Sand-
døla Panorama

Stor aktivitet i Grong kommune

STOR AKTIVITET: Kommunestyret på befaring ved det nye skole- og kulturhuset. 

Kommunestyret i Grong 
vedtok i møte den 26. 
mai en hovedregulering 
av driftsbudsjettet for 
2016.

Følgende hovedelementer ble 
regulert;

n Skatt- og rammetilskudd ble 
redusert pga. nedgangen i folke-
tallet ved årsskifte. 

n Konsesjonskraftsinntektene 
ble redusert da en ikke klarte å 
oppnå samme pris ved salg av 
krafta i 2016 som for 2015.

n Integreringstilskuddene ble 
økt noe. Dette med bakgrunn i økte 
satser og nye tilskuddsordninger 
som er opprettet i forbindelse med 
dagens flyktningsituasjon.

n I tillegg til disse hovedtallene 
oppsto det i starten av 2016 en del 
ekstra utfordringer på ramme-
området for helse og omsorg. Økt 
behov for tjenester, samt endringer 
og feil i tilskuddsberegninger med-
førte at rammeområdet manglet 
omkring 3 millioner for å oppnå 
budsjettbalanse inneværende år.

Starter til høsten
Ut fra forholdene ovenfor så man-
glet det kr 3.000.000,-for å komme i 
mål med hovedreguleringen i mai 
2016. Rådmannen var klar på at 
det å innhente et såpass stort beløp 
ville kreve omstilling og en god del 

jobbing ute på de enkelte avdelin-
gene. Arbeidstrykket, og da særlig 
med tanke på de nye utfordrin-
gene som har oppstått på helse- og 
omsorgssiden, tilsa at rådmannen 
ikke anså det som hverken fornuf-
tig eller forsvarlig å igangsette en 
stor prosess for å hente inn kr 3 
mill. på nåværende tidspunkt. Det 
ble ansett som mer fornuftig å job-
be mot et mål om å skape balanse 
i fremtidige budsjetter uten å sal-
dere disse med bruk av tidligere 
oppsparte fondsmidler, jf. pkt. 12 i 
budsjettvedtaket i desember 2015. 
En slik prosess skal igangsettes i 
sommer/høst. Dette er en vurde-
ring formannskap og kommune-
styre har sluttet seg til.  

Til disposisjonsfond
Det gledelige er at regnskapet for 
2015 ga en pluss på kr 7,9 millioner, 
noe som er et svært godt resultat 
og som gjør det mulig å kjøpe seg 
noe tid i forhold til å finne løsnin-
ger på de nye utfordringene som 
har oppstått. Rådmannen forslo 
og kommunestyret vedtok derfor å 
benytte kr 3 millioner av det regn-
skapsmessige mindreforbruket i 
2015 for å dekke opp ubalansen i 
hovedreguleringen for mai 2016. 
Resterende beløp av «overskud-
det» for 2015 på 4,9 mill ble avsatt 
til fritt disposisjonsfond. Dette er 
en vurdering som formannskap og 
kommunestyre slutter seg til.

Hovedregulering  
drift mai 2016

Grong videregående 
skole 31.8.2016 kl. 
8.30-16.00.

Ny forskrift med nasjonale 
bestemmelser om kontroll og 
omsetning av hjorteviltkjøtt 
ble gyldig 1. mars 2010. En per-
son på jaktlaget kan nå, etter å 
ha deltatt på kurs, kontrollere 

og gi erklæring på eget kjøtt. 
Kjøttet kan da leveres til lokal 
detaljist, i tillegg til sluttfor-
bruker og viltbehandlingsan-
legg. Mulighetene er nå til ste-
de for en enklere og billigere 
omsetning, som er samtidig er 
trygg og sporbar.

Kurset skal gi deltakerne 
kunnskap og holdninger i tråd 
med Mattilsynet sine krav til 

Feltkontrollør av hjortevilt-
kjøtt.   Målgruppen er erfarne 
jegere (min. 5 år hjortevilt-
jakt) med slakteerfaring (min. 
20 stk. hjortevilt). Kursavgift 
2000 kroner.

Mer informasjon og påmel-
ding på: www.skogkurs.no. 

Ved spørsmål, kontakt kurs-
leder Bjørn Øvereng, tlf. 
95097408 

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

n Norbolig AS vurderer byg-
ging av bolig på området mel-
lom folkehøgskolen og Grong 
Boligstiftelse sine boliger og 
Namdal Byggservice Entrepre-
nør AS vurderer oppsetting av 
nye leiligheter på Rønningen-
tunet

n Flere næringsaktører har 
også utvidelsesplaner, ikke 
minst noen av dem som er eta-

blert i Grong Næringspark (Vår-
ryggen)

n Grong sparebank har hatt 
og har en fantastisk utvikling. 
Banken har virkelig satt Grong 
på kartet.

n Handelsebygg AS har pla-
ner om etablering av bygg for 
utleie til handels/næringsvirk-
somhet på Sundspeten. Firmaet 
håper å få reguleringsplan ved-

tatt allerede i høst. Ved etable-
ring på den halvdel av gressba-
nen som ligger mot fjernvarme-
anlegget betinger det etablering 
av nytt anlegg for friidretten

n Skole- og kulturbygget med 
uteanlegg 

n I tillegg er det flere vann- 
og avløpsutbygginger som er 
under planlegging og gjennom-
føring.



5FREDAG 24. JUNI 2016 

PÅ PLASS: 43 år gamle Jamal Hayd har siden april hatt arbeids- og språkpraksis ved driftsavdelingen i kommunen. 

n Ny stor vannledning under 
Namsen fra Mediåmarka og over 
til Fossland er ferdigstilt og tatt 
i bruk.

n Ny stor vannledning fra 
Bergsmo sentrum og til Grong 
Næringspark i Vårryggen vil bli 
bygget like etter ferien. Oppdra-
get er tildelt Brødrene Brøndbo 
AS.

n Økning av vannkapasiteten 
ved Grong vannverk Farstøa og 
ny trykkøkningsstasjon i Medi-
åmarka er ute på anbud. Bereg-
net oppstart etter sommerferien. 
Dette prosjektet vil øke vann-
mengdene som produseres fra 38 

kbm til 52 kbm pr time. Vil bedre 
forsyningssikkerheten vesent-
lig i hele kommunen. Dette da 
Grong vannverk også leverer 
vann til Gartland, Elstad, Rosset, 
Harran og Moen, samt er reser-
veforsyning til Bergsmo, Jørem, 
Vie og Øyheim.

n Det gamle infiltrasjonsan-
legget for kloakk på Moum skal 
erstattes av et nytt infiltrasjons-
anlegg. Anbud ute i slutten av 
juni med planlagt byggestart tid-
lig på høsten

n Nytt infiltrasjonsanlegg som 
erstatning for Mediå kloakkren-
seanlegg skal ut på anbud etter 

sommerferien. Prosjektet er 
planlagt startet høsten 2016. 
Skulle vært igangsatt, men det 
har vært gjennomført omfat-
tende grunnundersøkelser med 
egen stabilitetsvurdering.

n  Det foregår arbeider på 
eksisterende ledningsnett foran 
Byggmakker på Mediå og på 
Bergsmo.

n  Anbud for brøyting og 
strøing av alle kommunale veger 
og plasser vil bli konkurranse-
utsatt nå i juni 2016. Anbudet vil 
gjelde for 5 år med mulig forlen-
gelse for inntil 2 år.

Hilsen teknisk seksjon

Vann- og avløpsprosjekter

Våren 2016 er HUNT inne i en 
ny og intensiv fase, og mange 
brikker skal på plass for å få 
i  gang HUNT-maskineriet 
høsten 2017. Verdens største 
helseundersøkelse skal gjen-
nomføres for 4. gang. Da invite-
res 100.000 innbyggere i Nord-

Trøndelag, i alderen 13–100 år 
til å delta i HUNT 4.

For mer informasjon om 
HUNT 4, finnes på HUNT sine 
nettsider, www.hunt.no. 

HUNT nyhetsbrev finnes 
på Grong kommunes nettside, 
www.grong.kommune.no.

HUNT 4 – den fjerde helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag

Informasjon fra flytkningstjenesten Nav Grong
I siste info viste vi for-
beredelsene før en 
flyktning  kommer  til 
kommunen. Nå tar vi for 
oss det som skjer fra 
ankomst fram til per-
sonen starter introduk-
sjonsprogram. Dette skal 
skje i løpet av 3 måneder 
etter bosetting.
Flyktningetjenesten tar imot 
personen i boligen, informe-
rer kort om boligen.  Så er det 

møte med boligkontoret, der 
husleiekontrakten gjennomgås 
og signeres. Den bosatte har 
ofte møter med flyktningetje-
nesten i den først tiden etter 
bosetting,  det er mye som skal 
være på plass. Melde flytting 
til kommunen, søke skattekort, 
søke bostøtte, søke om barneha-
geplass eller melde barn inn på 
skole. Flyktningetjenesten har 
samarbeid med helsetjenesten 
og ankomsten meldes til helse-
søster. 

Før personen starter å lære 
norsk, må alle brikker være på 

plass: det må finnes ledig barne-
hageplass, eller skoleplass, det 
må være plass på voksenopplæ-
ringa. Flyktningetjenesten star-
ter kartlegging av den bosattes 
behov for kvalifiseringstiltak. 
I denne perioden er det mange 
tema for informasjon: Info om 
boligen, om kommunen, om 
kommunale systemer, om intro-
duksjonsordningen, om eget 
ansvar og samfunnets ansvar. I 
denne perioden er det vanlig å 
bruke tolk. 

Neste info vil ta for seg tiden i 
introduksjonsprogrammet.

Han er flyktning fra det østlige 
Etiopia, og har bodd i Grong 
siden 2010. I heimlandet har 
han kone og fem barn.

Fra april og ut juni har han 
hatt praksisplass ved drifts-

avdelingen. Fra 1. juli og ut 
august er han ansatt i sesong-
stilling innen grøntområdet. 
Han blir stadig flinkere til å 
snakke norsk, eller skal vi 
si namdaling, og er blitt en 

godt respektert arbeidstaker. 
Det beriker både kollegaene 
og arbeidsmiljøet å ha fått en 
ny flink arbeidstaker fra en 
annen kultur. Jamal selv gir 
uttrykk for at han trives svært 

godt i Grong og håper på vide-
re ansettelser.

Til å vedlikeholde grøntom-
rådene i hele kommunen har 
vi nå både en fastansatt, en 
sesongansatt og skoleungdom 

gjennom hele sesongen. Vi 
ønsker Jamal lykke til i den 
videre integreringen i Grong.

Hilsen Grong kommune 
driftsavdelingen.

Jamal Hayd, 43 år,  
har siden april hatt 
arbeids- og språkpraksis 
ved driftsavdelingen i 
kommunen. Mange har 
sikkert sett ham i arbeid 
på grøntområder i  
Harran, Bergsmo og 
Mediå.

Jamal har  
arbeidspraksis  
på driftsavdelingen

Påminnelse:  
Teknisk vakt i Grong kommune
Kommunen minner om at alle 
henvendelser utenom arbeids-
tid vedrørende feil på tekniske 
anlegg, bygninger og kommu-
nale boliger kan meldes til tek-
nisk vakt. Er feilen av mindre 
alvorlig karakter, bes du varsle 
servicekontoret dagen etter.

Telefonnummer teknisk 
vakt: 743 31300 eller 91 30 80 80

Her vil du alltid møte en 
ansatt ved kommunens drifts 
og vedlikeholdsavdeling.

Her meldes feil utenom 
arbeidstid som kan ha betyd-
ning for innbyggerne. Dette 
gjelder kommunal vannfor-
syning, kommunale kloakk-
anlegg, slamanlegg, kom-
munale veger, kommunale 
overvannsanlegg, feil på 
kommunale formålsbygg og 
utleieboliger. I tillegg andre 
feil på kommunale bygnin-
ger og installasjoner.
Teknisk seksjon

KOMMUNAL INFORMASJON
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I løpet av juni vil det bli 
igangsatt bygging av 
første byggetrinn av 
Sandøla Panorama.

Byggetrinn 1 består av 6 leilig-
heter derav 4 nå er solgt. For 
dem som er ønsker seg leilighet 
i prosjektet er det dermed fort-
satt en mulighet. Dette er første 
byggetrinn av i alt 4 byggetrinn 
og flere byggetrinn vil bli aktu-
elt når alle leilighetene er solgt 

i første byggetrinn. 
Leiligheten vil ha være for-

delt over tre plan med heis og 
trappetilgang. Det legges opp 
til gode kvaliteter og høy stan-
dard på leilighetene, leilighe-
tene vil ha meget gode sol og 
utsiktsforhold. 

Byggherre er Grong Næring-
bygg AS, mens husene leveres 
av Overhallahus AS og oppfø-
res av byggmester Kjølstad og 
selges av Eiendomsmegler 1 
Namsos. 

Byggestart Sandøla Panorama

NEDRE FISKUMFOSS: Til høsten kan det bli avgjort om det blir en gigantisk oppgradering og utbygging ved Nedre Fiskumfoss kraftstasjon.

I løpet av høsten kan det 
bli avgjort om det blir en 
gigantisk oppgradering 
og utbygging ved Nedre 
Fiskumfoss kraftstasjon 
til rundt 600 millioner 
kroner.
Da vil Norges Vassdrag- og Elek-
trisitetsvesen (NVE) avgjøre om 
denne utbyggingssaken må gjen-

nom en konsesjonsbehandling 
eller at det gis fritak for dette. 
For Nord-Trøndelag Elektrisi-
tetsvesen (NTE) er det avgjøren-
de at man slipper konsesjonsbe-
handling dersom prosjektet skal 
la seg realisere.

Positive
Nylig var partene sammen ned 
Grong kommune, fylkesmann og 
Namsen elveeierlag på befaring 

Planlagt utbygging av  
Fiskumfossen til 600 millioner

BEFARING: Nylig var partene sammen med blant annet Grong kommune, 
fylkesmann, Miljøverndirektoratet og Namsen lakseakvarium på befaring 
ved Fiskumfossen der den planlagte utbygginga ble presentert. Her er det 
Tore Johan Flåm i NTE som orienterer. 

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

ved Fiskumfossen der den plan-
lagte utbygginga ble presentert. 
Utbygginga vil innebære at pro-
duksjonen kan øke med 111 GWh 
fra dagen 264 GWh. 

Både Grong formannskap, fyl-
kesmannen og Namsen Elveier-
lag har uttalt seg positivt til pla-
nene og gått inn for at NTE gis 
konsesjonsfritak. 

I uttalelsen fra Grong kommune 
framgår det at man er positive til 
at Nedre Fiskumfoss vannkraft-
verk rustes opp/bygges om, forut-
satt at man hensynstar de forhold 
som er vurdert i saksfremlegget 
og som er nevnt i nedenstående 
punkter. Formannskapet anbe-
faler at NVE ikke stiller krav til 
konsesjonsbehandling i saken.

Betingelser
De planlagte tiltakene er delvis 
i strid med reguleringsformål i 
gjeldende reguleringsplan, samt 
kommuneplanens bestemmelser. 
En utbygging vil betinge enten at 
det vedtas en ny reguleringsplan 
for området, eventuelt at det  
søkes dispensasjon fra arealbruk 
og bestemmelser, og at dispensa-
sjonssøknaden innvilges av for-
mannskapet.

Grong kommune ber videre 
om at følgende ivaretas ved 
detaljprosjektering av anleg-
get:  

n Det aksepteres ikke tørr-
legging ved anlegg av, under 
drift av eller ved feil ved kraft-
verket. b. Det bør stilles krav 
om stabil vasskjøring og forbud 
mot effektkjøring.   

n Minstevannføringen i fis-
kesesongen 1. juni–1. september 
settes til 50 m³/s. Minstevannfø-
ring resterende deler av året set-
tes til 40 m³/s.  

n Namsenvassdragets elve-
eierlag og Fylkesmannen må 
involveres i det videre arbeidet 
til det beste for laksen og vann-
miljøet.   
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Handelsbygg AS ønsker 
å bygge utleielokaler for 
handel og tjenesteyting 
i Grong sentrum. De har 
lang erfaring med slik 
utbygginger og har gode 
kontakter med mulige 
leietakere. 

Europris er en av dem som nå 
vurderer å etablere seg i Grong, 
og en slik etablering vil bety at 
Grong kan tilby et enda bredere 
vareutvalg til regionens inn-
byggere. I tillegg vil det medføre 
oppdrag for lokalt næringsliv i 
byggefasen og vil gi arbeids-
plasser tilknyttet de nye tilbu-
dene.

Enkeltstående bygg
I kommunedelplanen for Grong 
sentrum er arealet fra og med 
halve gressbanen og sørvestover 
langs riksvei 392 (se kartskisse) 
vedtatt brukt til næringsformål. 
Det er et stort område og Han-
delsbygg AS ser for seg utbyg-
ging i flere trinn. De ønsker å 
starte på den delen av tomta som 
ligger nærmest Grong barne- og 
ungdomsskole.  

Handelsbygg AS har laget en 
illustrasjon som viser hvordan 
første byggetrinn kan bli. Byg-
gene er tegnet til enkeltstående, 
større leietakere, det er ikke et 
kjøpesenter med fellesarealer 
osv. 

Idretten
Når dette området skal brukes 
til næringsformål, vil friidret-
ten trenge nye arenaer. Fotbal-
len fikk nye baner ved etable-
ring av sports- og fritidsparken. 
Valg av løsning for friidretten 
vil bli fastlagt gjennom proses-
ser med friidrettsgruppa, Grong 
idrettslag og Grong kommune. 
Det kan også bli aktuelt å se på 
andre idrettstilbud i sports- og 
fritidsparken, alt etter hvilke 
løsninger som velges. Handels-
bygg AS er innforstått med at de 
må betale et erstatningsbeløp til 
Grong kommune i forbindelse 
med at friidretten mister sitt 
anlegg, og erstatningsbeløpet er 
satt til  3.4 mill. kroner. Handels-

Handelsbygg AS ønsker å bygge nytt 
forretningsbygg i Grong sentrum

AREAL: På skissen utgjør de nye byggene 8000 m2 i bruttoareal.  Det vil 
kunne gi 30 – 40 arbeidsplasser alt etter type virksomhet. 

FØRSTE BYGGETRINN: Denne illustrasjonen som  andelsbygg AS har laget 
viser hvordan første byggetrinn kan bli. Byggene er tegnet til enkeltstående, 
større leietakere, det er ikke et kjøpesenter med fellesarealer også videre.  

NÆRINGSBYGG: Denne illustrasjonen viser planlagt næringsbygg.

Som tidligere omtalt i Grongnytt 
har NVE de siste årene jobbet 
med planer for sikringsarbeider  
på Tømmerås.

Sikringstiltakene vil bestå av steinsetting/
farsinering av hovedelver og sidebekker i Lit-
jådalen og Ekkerdalen, samt nedplanering av 
terreng ved Tømmerås gård. Grong kommu-

nes andel av arbeidene er beregnet til å utgjø-
re kr 5.287.500,- inkl. mva. I brev av 20.05.2016 
bekrefter NVE at de godkjenner planene.

Kvikkleiresone
Parallelt med NVE sikringsplaner har 
Jernbaneverket søkt om riving av gam-
mel, og gjenoppbygging av ny lokstall 
med tilhørende kontorplasser på Tøm-

merås. Arbeidene har medført krav om 
dispensasjonssøknad. Dette har vist seg 
å være en vanskelig sak, da lokstallen 
ligger i et område som er definert som 
utløpsområde for skred fra kvikkleireso-
ne Tømmerås. I forbindelse med dispensa-
sjonsbehandlingen har NVE varslet at de 
vil påklage vedtaket dersom sikringsar-
beidene på Tømmerås ikke bli igangsatt 

i løpet av 2016. Dette med bakgrunn i sik-
kerheten til Jernbaneverkets ansatte.

Kommunestyret
Kommunestyret har sluttet seg til rådman-
nen og formannskapets anbefaling, og fattet 
et utbyggingsvedtak for sikringsarbeidene 
på Tømmerås. NVE vil kunne starte med 
sikringsarbeidene allerede høsten 2016. 

Sikringsarbeider på Tømmerås høsten 2016

KOMMUNAL INFORMASJON

bygg AS starter nå med regule-
ringsarbeid og grunnundersø-
kelser, og håper at regulerings-

planen vil bli ferdig våren 2017 
med påfølgende byggestart. Slik 
ser de for seg at hele arealet kan 

utnyttes når det en gang fram i 
tid er ferdig utbygd. På skissen 
utgjør de nye byggene 8000 m² 

i bruttoareal. Det vil kunne gi 
30–40 arbeidsplasser alt etter 
type virksomhet. 
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Næringsprisen i 2015 
ble tildelt Traktorpi-
kene, hvem skal  
få den i år?

Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbeider 
om næringsprisen i Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 
og følgende har fått prisen så 
langt:
Prisvinnere fra 2006 til 2015: 
2006: Jon Ivar Moe

2007: Martin Kaldahl og Grong 
dyreklinikk
2008: Hilde og Øystein Osen
2009: Peter Brauten Eftf  AS
2010: Grong Fritidssenter BA 
og Skjalg Åkerøy
2011: Lornts Åstrand
2012: Svein Nordbakk 
2013: Otto Moe AS
2014: Jørum gård
2015: Traktorpikene AS

Gå inn på https://www.
g rong.kommune.no/sd/
skjema/GKO014/Nrings-
prisen_2016 og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor din 
kandidat bør vinne prisen.  

Frist:  1.oktober 2016

Næringsprisen – kom med  
forslag til kandidater for 2016

BEFARING: Hageeiere og fylkesmannen på befaring og orientering om fremmede og skadelige vekster. 

Mandag 13. juni hadde 
Hagelaget i Grong, Snåsa 
og Røyrvik besøk av 
Paul Harald Pedersen 
fra Fylkesmannen som 
orienterte om fremmede 
skadelige arter.
Fylkesmannen utgir om ikke 
lenge en handlingsplan for hvor-
dan man i Nord-Trøndelag skal 
håndtere de ulike artene som er 
utfordringer i fylket. Utgangs-
punktet er «Svartelista» over 
fremmede skadelige arter fra 
Artsdatabanken som har gjort 
vurderinger av potensialet man-
ge ulike arter har for å forville 
seg og bli såkalte «pestarter». 
Fra før så har Fylkesmannen 
hatt et prosjekt initiert av Veg-
vesenet som har registrert og 
bekjempet bl.a. hagelupin langs 
E6 og fylkesveiene.

Hageavfallet et problem
I tillegg har det i Nord-Trønde-
lag vært prioritert å bekjempe 
forvillede lokaliteter av artene 
kjempeslirekne/parkslirekne, 
kjempespringfrø, tromsøpalme/
kjempebjørnekjeks, skogskjegg 
og rynkerose. Det ble en rundtur 

rundt om i sentrumsområdene 
for å se på forvillede lokaliteter 
av alle de 4 første «artene», unn-
tatt rynkerose. De fleste av disse 
artene unntatt slirekneartene 
kan bekjempes i hagene ved å 
slås eller graves opp før de frør 
seg. Problemet oppstår ikke i 
hagene, men når man kvitter 
seg med hageavfallet og artene 
får mulighet til å spres videre 
derfra. Hageeiere kan ta ansvar 
for å hindre spredning, og hage-
avfall fra disse artene bør derfor 
enten leveres som restavfall eller 
brennes. Felles for alle artene 
unntatt skogskjegg og rynkerose 
er at de kan bli 2–3 m høye og 
utkonkurrerer det meste om det 
får et «urørt» areal eller det hug-
ges ut rundt.

Mange arter
Kjempespringfrø er en ettårig 
art, og kan derfor fjernes enklere 
enn de andre. Kjempebjørne-
kjeks og Tromsøpalme er to 
ganske like arter, hvorav vi har 
den førstnevnte en rekke lokali-
teter i Namdalen. Det startet som 
hageplante, men mye av spred-
ningen nå skjer ved massefor-
flytning og ved graving osv. Både 
Kjempebjørnekjeks og Tromsø-

palme må behandles med forsik-
tighet. Dersom man får plantesaft 
på huden kan man i sollys skjer 
det en kjemisk prosess som gjør 
at man kan få store brannska-
der/brannblemmer. Skogskjegg 
er fortsatt en vanlig art i hager, 
og er ikke så lett å se forvillet før 
den blomstrer med sine offhvite 
dusker når den blomstrer på 
seinsommeren. Slirekneartene 
er den arten som er mest spred-
ningsvillig, og har en ekstrem 
spredningsevne både ved frø, rot-
skudd og plantedeler. Mekanisk 
fjerning i form av slått, oppgra-
ving osv. kan derfor bare bidra 
til spredningen. Selv om man 
ønsker å unngå sprøyting, så er 
det beste alternativet for å fjerne 
denne arten og hindre spredning.

Ta kontakt
Dersom man har eller ser fore-
komster av spesielt slirekne 
eller de andre artene forvillet, 
så ta kontakt med kommunen 
v/Brit-Agnes Buvarp på mob 
48204908 eller brit-agnes.
buvarp@grong.kommune.no. 
Kommunen får midler fra Fyl-
kesmannen for å bekjempe disse 
artene, og bistår gjerne dersom 
grunneier ønsker det.

BEFARING: Hagelaget og fylkesmannen på befaring

Skadelig arter

HAGEN: Plantene i hagen er ikke problemet, men hagefallet som fraktes bort kan dermot spre uønskede arter. 

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

Lyst til å etablere egen bedrift?
Meld deg på  
etablererkurs! 

Der får du hjelp til å utvikle 
egen ide, du får mye nyttig lær-
dom som er viktig å ha med seg 
når du skal drive egen bedrift, 
samt at du får et godt nettverk 
med de andre deltakerne på 
kurset.  Mer informasjon om 
kurset finner du her: http://
etablereropplaering.no/

nordtrondelag/kurs/kurs-i-
namdal-hosten-2016/  

Du kan også ta kontakt med 
rådgiver næring, Inger Helland 
på tlf. 74312161 eller på epost: 
inger.helland@grong.kom-
mune.no 

Traktorpikene, som fikk 
næringsprisen i 2015, har 
deltatt på etablereropplæ-
ring og anbefaler den til 
andre etablerere. 

20. mai hadde dis-
triktskonservatorene 
Anna Ehrhardt og Stine 
Bjørntvedt fra Museet 
Midt museumsdag 
med 4.-klassingene fra 
Grong barne- og ung-
domsskole.

Tema for dagen var ull og ull-
bearbeiding, og det ble kar-
det ull og spunnet garn inne 
i Bergsmolåna. I smia ble det 
farga garn med ulike natur-
materialer. Og i bakarhuset ble 
det stekt «klappakaker». Olav 
Bergsmoen viste rundt i skole-
stua og hos skomakeren i Ferje-
mannsstu og på låven.

4.-klassinger på museumsdag

20. mai hadde distriktskonservatorene Anna Ehrhardt og Stine Bjørntvedt 
fra Museet Midt museumsdag med 4.-klassingene fra Grong barne- og 
ungdomsskole til Grong bygdamuseum. 
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Under en tilstelning 
ved Grong barne- og 
ungdomsskole nylig ble 
Michael Melhus Olsen 
hedret for sin rednings-
dåd med Carnegis  
Heltefonds medalje. 

Overraskelsen var nok stor da 
både fylkesmann, ordfører, råd-
mann og rektor troppet opp hos 
10. klassingene, og der fylkes-
mann Inge Ryan sto for selve 
medaljeoverrekkelsen.

Fikk problemer
Tømmeråshøla har alltid vært 
en populær badeplass i Grong. 
Men en augustdag i fjor sommer 
holdt det på å gå helt galt. Tre 
ungdommer var i ferd med å ta 
seg tilbake over elva nede ved 
Storberget da to fikk problemer 
ute i strømmen. Den ene av de 
tre, Michael Melhus Olsen var 

allerede kommet seg over til 
Storberget og ante ingen fred og 
fare da han hørte rop og så at de 
to hadde store vanskeligheter 
ute i elva. Han hoppet da umid-
delbart uti elva igjen og svømte 
mot de to som var i ferd med å 
drukne. Der klarte han å få med 
seg de inn til land. Uten hans 
fantastiske innsats kunne dette 
endt med katastrofe. 

Ta lærdom  
– Det er flott at vi kan sette pris 
på en sånn innsats. Vi kan ta 
lærdom av hendelsen ved å vise 
respekt for vannet, men også det 
å vise mot og dristighet, sa Ryan 
da han overrakte Michael både 
diplom og to medaljer. Ordføre-
ren fulgte opp med blomster fra 
Grong kommune. 
– Det er tredje gangen jeg deler 
ut en slik utmerkelse i mine sju 
år som fylkesmann og dette er en 
medalje som henger svært høyt, 
avsluttet Ryan. 

Hedret for heltemodig innsats

HEDRET: Michael Melhus Olsen ble hedret for sin redningsdåd med Carnegis Heltefonds medalje. Her sammen med 
ordfører Skjalg Åkerøy og fylkesmann Inge Ryan.

Grong formannskap har 
vedtatt å øke beman-
ninga i barnehagene fra 
og med oppstart av bar-
nehageåret etter som-
merferien. Formannska-
pet sluttet seg dermed 
til administrasjonens 
forslag om å øke beman-
ninga.

Vedtaket etterkommer også FAU 
ved alle barnehagene, som i brev 
til kommunen har bedt om at 
tidligere stillingsreduksjoner 
tilbakeføres. 

Kommunestyret vedtok alle-
rede i forbindelse med behand-
linga av årsbudsjettet for 2016 at 
det i forbindelse med første bud-

sjettregulering i 2016 ble vurdert 
muligheten av å øke bemanninga 
i barnehagene.

Gjenstående ressurser
I årsbudsjettet for 2013 ble det 
vedtatt stillingsreduksjoner ved 
alle barnehagene i Grong kom-
mune, men i etterkant er stør-
steparten av stillingsressursene 
tilbakeført. Imidlertid gjenstår 
det fremdeles noen ressurser å 
tilbakeføre før barnehagene er 
på opprinnelig bemanningsni-
vå.  Formannskapets vedtak om 
økning nå er derfor en tilbakefø-
ring av tidligere stillingsreduk-
sjoner.

Øker
Etter formannskapets vedtak 
økes stillingsressursen ved 

Bergsmo barnehage med 30% 
stilling, ved Ekker barnehage 
med 20% stilling og ved Rønnin-
gen barnehage med 35% stilling.

Når det gjelder Harran bar-
nehage, er situasjonen at det er 
færre barn f.o.m høsten etter 
hovedopptaket, noe som også 
påvirker bemanninga. Formann-
skapet har vedtatt at barnehagen 
i Harran får 0,44 årsverk mere i 
stillingsressurs enn barnetal-
let tilsier, noe som medfører at 
ansatte slipper å være alene med 
barna i perioder på dagen.

Bemanningsøkninga i bar-
nehagene gjelder foreløpig for 
høsthalvåret 2016. En eventuell 
videreføring f.o.m 2017 skal det 
tas stilling til i forbindelse med 
utarbeidelse av neste års bud-
sjett.

Økt bemanning i barnehagene

ØKER: Grong formannskap har vedtatt å øke bemanninga i barnehagene fra og med oppstart av barnehageåret 
etter sommerferien. Her er lager barna i Ekker barnehage Bidos. Arkivfoto. 

LEDIG: Flere barnehager har ledige plasser. Dette bildet er tatt i en av 
dem, Rønningen barnehage, som i vinter hadde temaet var "les høyt for 
meg" under barnehagedagen.

Det er fremdeles noen 
få ledige barnehage-
plasser i Grong kommu-
nes barnehager.

Selv om søknadsfristen for 
hovedopptaket er gått ut, vil 
det erfaringsmessig komme 
nye søknader utover somme-
ren og høsten.

Ved Harran barnehage er 
det flere ledige plasser. Også 
ved Rønningen barnehage er 
det fremdeles noen plasser 
ledig. Ved Ekker barnehage 

var det opprinnelig fullt, men 
etter at formannskapet har 
vedtatt at Grong kommune 
skal følge statens veiledende 
satser for leikeareal inne, er 
det noen få plasser ledig også 
der.

Bergsmo barnehage har i 
utgangspunktet ingen ledig 
kapasitet ledig fra høsten av, 
men her skal det i nærmeste 
fremtid foretas en ny gjennom-
gang av leikearealet inne, noe 
som med forbehold om ende-
lig konklusjon kan gi rom for 
noen få ledige plasser. 

Barnehageplasser 
etter hovedopptaket

KOMMUNAL INFORMASJON
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10. juni hadde 5. og 6. 
klasse på Grong barne- 
og ungdomsskole besøk 
av naturveileder Tone 
Løvold fra Kunnskaps-
senteret for Laks og 
vannmiljø hos Statens 
Naturoppsyn. 

Sammen med Ragnar Holm 
hadde de utedag i Litjåa på Tøm-
merås. 
Utgangspunktet for besøket er et 
prosjekt som heter «Hvem bor i 
elva di?». Målet for dagen var å 
leite etter bunndyr i elva, el-fiske 
etter laks- og ørretyngel, og lære 
mer om laksens livssyklus. De 
lærte forskjellen på laks- og ørre-
tunger og de ulike bunndyrene 
som lever i elva, og som yngelen 
lever av. Det var et kjempefint 
vær, og alle koste seg med gril-
ling på bålpanne i pausen.

Elever på utedag i Litjåa med SNO

STUDERER: Elevene styderer fisk 
ved bekken. 

SPENNENDE: Elevene studerer livet i vannet. 

GAPAHUKEN: Dette er en nye gapahuken barna i barnehagen på Harran 
oppvekstsenter har fått.

Ungene i barnehagen på Harran 
oppvekstsenter har fått ny gapa-
huk! Den er bygget på dugnad av 
foreldrene og ble veldig fin! Vi 

kommer til å bruke den mye. Tusen 
takk til den aktive foreldregruppa 
og spesielt til Knut Ivar Flått som 
sto for mye av bygginga!

Oppstart nytt barnehageår 2016/2017 er tirsdag 16. august 2016.  
Oppstart nytt skoleår 2016/2017 er tirsdag 16. august 2016.06.

Velkommen til nytt barnehage- og skoleår

Oppfølging av den  
historiske info om  
gravene på Formo.

Bautasteiner på Formo slik det ser ut 
I dag. Området er blitt mer synlig etter 
rydding av skog og kratt. Stien er mer 
synlig. No ser en også steinringene som 

omkranser bautasteinene. Og det er satt 
opp en opplysningstavle med norsk og 
engelsk tekst og kart over området.

Foto: Karstein Osen. Grong Historielag 

INFORMASJON: Denne informasjonstavla finner du ved gravene på Formo. 
Foto: Karstein Osen.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON

SMÅDYR: Elevene brukte en nøk-
keloppskrift for å bestemme hvilke 
arter av smådyr de fant. 

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

BAUTASTEINER: Bautesteinene ved 
gravene på Formo. Foto: Karstein Osen.

Ny gapahuk
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Tirsdagene kl. 12.00 har vi åpent hus 
med kaffe og vafler. Torsdagene kl. 
11.00 kastes det skotthyll med kaffe 
og vafler etter på Grong Bridgeklubb 
har sommerbridge hver torsdag kl. 
18.00. De ønsker gamle og nye spil-
lere velkommen. Ellers er det åpent 
hver dag fra kl. 8.15–16.45 med unn-
tak av uke 29 og 30, så da er det bare 
å stikke innom for en kopp kaffe og 
kanskje noe attåt.

Historiske Grong  
– Grong Historielag
Grong Historielag har til formål å 
værne om kulturminnene i bygda 
og spre kunnskap om fortida. Vi 
vil gjerne har flere medlemmer. 
Medlemskontingenten er kr. 150,-- 
pr.år. Som medlem får du tilsendt 
vårt Meldingsblad 3 ganger i året 
og får rabatt på historielagska-
lenderen. Ta kontakt med Olav 
Bergsmoen, mobil 97 71 17 56, 
olav.bergsmoen@ntebb.no eller 
Turid Gartland, mobil 97 15 61 77.

Grong Frivilligsen-
trals aktiviteter

Vi ber om at alle medlemmer som 
har data/internett – tilgang logger 
seg inn på www.minidrett.no for å 
betale kontingenter. Oppskrift for 
innlogging ligger på www.grongil.
no, sjekk svart menylinje. Du finner 
også informasjon her om hvordan 
du skal bruke Min Idrett.

For dem som ikke har datatil-
gang vil det med det første sendt 
ut papirfaktura.

NB! Medlemskap i Grong IL gir 
gode rabatter i G-Sport, Mediå.

Grong IL
Leder, Kåre Johansen.

Pensjonisttur 
til Ankarede og 
Skorovatn
Det er fortsatt plasser igjen på 
pensjonistturen til Ankarede og 
Skorovatn tirsdag 28. juni.

Alle pensjonister kan melde seg 
på, ikke bare medlemmer i for-
eninga. Avreise fra Vertshuset kl. 
08.00. Betaling skjer ved påstig-
ning på bussen. På grunn av at 
Steinfjelltunnellen er stengt, går 
turen oppover via Gäddede. Alle 
som bor i Harran, må derfor stå 
på i Grong. Påmelding til Jan Arne 
Haugen tlf. 92214470.

Velkommen på tur!
Grong og Harran pensjonistfore-

ning

Medlemskap  
i Grong IL

Innbygdele til tur til  
Jøa onsdag 29. juni 2016. 

Overfart med ferga kl 11.00, retur med ferga 
kl 17.45. Lunsj på Dalheim Gjestehus kl 11.30.
Rundtur på Jøa med besøk på Bygdemuseet 

og Olav Duuns barndomsheim, Rakkavika og 
Segel-loftet. Besøk avpasses etter tid til rådig-
het. Guide er Asbjørn Solum.

Middagsbuffet på Faksdal brygge kl 16.30. 
Pris alt inkludert kr. 400.-
Buss fra Grong evt. Harran v/behov.. 

Avganger varsles etter påmeldingsfrist.
Påmelding innen 15. juni til: 

Dagmar Lassemo tlf:  48 00 63 57 Eller 
Gunn Volden tlf  : 97 07 69 86

Turen er åpen for ALLE som har lyst til å 
være med. Velkommen til en trivelig tur. 

Namsskogan JFF arran-
gerte søndag 22.mai 
jaktfeltskyting på Flåttå-
dal skytterbane med 40 
deltagere. 

Alle skadefellingslagene for 
rovvilt i regionen ble invitert 
til en lagkonkurranse der de 
fem beste fra hvert jaktlag ble 

summert sammen. Vandrepo-
kalen gikk til Grong/Høylan-
det skadefellingslag fire poeng 
foran Namsskogan, og med 
Lierne på en god tredjeplass 
fire poeng bak der igjen. På den 
individuelle lista ble det delt 1. 
plass mellom Roar Hermanstad 
og Jon Inge Vik, med jaktleder 
Rune Flatås fra Høylandet på en 
god 3. plass.

KOMMUNAL INFORMASJON

Vandrepokal til skadefel-
lingslaget for rovvilt

LAG OG FORENINGER

PANG: Her konkurrerer skytterne om vandrepokalen.  Foto: Namsskogan JFF

POKAL: Leiv Fiskum mottar pokalen på vegne av Grong og 
Høylandet skadefellingslag. Foto: Namsskogan JFF

JØA: Brygga på Brakstad på Jøa. Foto: Ella Skjærvik

HLF-tur til Jøa



BILLETTAR:

MED VISA
www.namsensauge.no

MEDmCASH:

1. Last ned mCash app
2. Knytt til din konto
3. Scan QR-koden
4. Velg forestilling og kjøp billett.

GRUPPEBETALING PÅ FAKTURA
For grupper på 10 eller fleire som skal betalast sam-
la over faktura, ta kontakt via post@namsensauge.no/
99612998

BETALING PÅ SEEM ARENA
På Seem Arena kan du kjøpe billettar fram til det evt.
er fullt med kontantar, visa og mCash.

Seem Arena
Seem Arena er eit friluftsamfi med plass til
800 publikum per framsyning. Ta med klede
etter forholda og kom i god tid.
Det blir servert mat og drikke på arenaen
av Skjenkestova i Skorovas. På menyen står
«brennsnut» og på laurdag har vi rømmegraut
i tillegg. Skjenkeløyve med unnatak av syndag.
Seem Arena ligg ved Sørsivegen, den gamle
vegen mellom Grong – Namsos om lag 5 km
vest for Grong. Vi skal skilte. Finn vegskildring
via www.namsensauge.no

FRAMSyNINGAR:
22. juni - Arena opnar kl. 17 – framsyning kl. 19
24. juni – Arena opnar kl. 17 – framsyning kl. 19
25. juni – Arena opnar kl. 15 – framsyning kl. 17
26. juni – Arena opnar kl. 13 – framsyning kl. 15

Namsens Auge. Eit møte og
ein kamp ved Namsen. Lorden
og storbonden står mot fløyta-
rar og vaskertauser somma-
ren 1939 medan krigsskyane
heng over Grong og Europa.
Svik, lojalitet, fridomskamp
og kjærleik. Det spektakulære
friluftsspelet har Namsen som
scene, elvelandskapet som
arena og sørsida i Grong som
kulisse.

DRAMATISK PERSoNALE
Vertsskap
Per Arne Lynum:. . . . . . . . . Olaf Sjemsvoll, bon og valdeigar
Sonja Fossland . . . . . . . . . . Inga Sjemsvoll, bonkjerring

Besøkande
Inge Kristiansen . . . . . . . . . Lord Emmerson Sinclair
Lasse Lynum . . . . . . . . . . . Shawn, lordens tenar

Arbeidslause ungdommar
Johannes Børstad. . . . . . . . Toralf Haugen
Rune Moen . . . . . . . . . . . . . Frank Olsen
Håvard Smalås . . . . . . . . . . Roald Gartlandsmo

Vaskartauser
Terese Moe Dahle . . . . . . . . Ardis Hamlandsø
Maria Fiskum . . . . . . . . . . . Siri Vie
Kari Engen. . . . . . . . . . . . . . Stor-Magda

Elin Bjerken . . . . . . . . . . . . Beret
Marit Haugum Mo . . . . . . . Hjørdis
Anita Singsdal . . . . . . . . . . Gudlaug
Karin Søraunet . . . . . . . . . . Lotte
Marit Vedvik . . . . . . . . . . . . Andrea
Elin Anita Fornes . . . . . . . . Taus frå nabogarden
Mona Katrine Syrstad . . . . Taus frå nabogarden
Hilde Sofie Aune . . . . . . . . Taus frå nabogarden
Heidi Fløan Aune . . . . . . . . Taus frå nabogarden

Tømmerfløytarar
Thomas Brøndbo . . . . . . . . Perry Bjørhusdal
Hallgeir Modell . . . . . . . . . . Johan Snarvei`n, fløytarbas
Rolf Engen. . . . . . . . . . . . . . Kak-Simon
Gylve Fiskum. . . . . . . . . . . . Jørgen
Erik Seem . . . . . . . . . . . . . . Per
Tore Almåsbro. . . . . . . . . . . Jon
Mathias Vedvik Ekker . . . . . Pål
Pål Heia . . . . . . . . . . . . . . . Ekstra fløytar
Bjørn Olav Vist . . . . . . . . . . Ekstra fløytar

Tor Jørgen Heggum . . . . . . Ekstra fløytar
Arnulf Kjerkol . . . . . . . . . . . Ekstra fløytar

Øvrige folk på Seem
Halle Duun . . . . . . . . . . . . . Kårkaillj
Iselin Eriksen Moe . . . . . . . Taus
Anna Elisabeth Fiskum . . . Taus
Linnea Seem . . . . . . . . . . . Taus
Johannes Olaus Seem . . . . Gut
Sander Landstad . . . . . . . . Gut

Andre aktørar
Helge Formo . . . . . . . . . . . Konduktør
Liv Kristin Landstad . . . . . . Kusk
Blakken . . . . . . . . . . . . . . . . Hest
Anne Katrine Nyland . . . . . Tverrfløyte

Manus: Torvald Sund
Komponist: Asgeir SKrove

Regi: Ane Aass
Produksjonsleiar:

Trond Martin Sæterhaug

Hovud-
sponsor:

Hovud-
samarbeids-

partner:

Tusen takk for
overveldende respons!
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | KKranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Tømmerås, 7870 Gronggg. tlf. 74 33 11 01

Vellle kklkl ookok mmomo mmmmm eemem nneen

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

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!

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

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

AVIS NR. 29  -  ONSDAG 13. AUGUST 2014 -  SNASNINGEN.NO
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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

AVIS NR. 22  -  ONSDAG 4. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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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.

AVIS NR. 42  -  ONSDAG 12. NOVEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO
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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

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

AVIS NR. 36  -  ONSDAG 1. OKTOBER -  SNASNINGEN.NO
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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

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

Feiret skisport 
uten skiføre

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

Kaffe og enkel servering.      

Arr. Snåsa viltnemnd

Inkasso er mer enn penger

AVIS NR. 30 -  ONSDAG 20. AUGUST 2014 -  SNASNINGEN.NO
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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

AVIS NR. 23  -  ONSDAG 11. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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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

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

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

7
03

87
30

00
00

31

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.
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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
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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.
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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
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SIDE 9: 

Protest mot 
anlegg i Grong

SIDE 18: 

Sørsamisk 
stjerneshow 

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

15/2  PIZZABUFFET 
KL 15-17

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

+ Indre 
Namdal

SIDE 8-9: 

Grong VGS i gang med 
unikt snøscootertilbud
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SIDE 8: 

Spiller inn TV 
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til 
ungdom

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stiller krav om tog 
før sammenslåing

SIDE 7:

Bare halvparten 
vil studere

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

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

SIDE 12-13: 

Naturverneren

+ Indre 
Namdal

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
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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.
- Kaffesalg-

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

Velkommen!
Arr. UKM – komitèen

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

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

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

SIDE 4-5: 

Savner ikke snøen
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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

: A
IN

A 
BY

E

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

AVIS NR. 34  -  ONSDAG 17. SEPTEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 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. 

AVIS NR. 41  -  ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 6-7:

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 24. JUNI 2016 15

SOMMERENS BESTE DAG!
Opplev fart og spenning! Vær dyrepasser for en dag!
Møtmagiske Rebella Hex! Overnatt i parken!

Åpent hver dag!
familieparken.no

Foto:Kristin
Sm

estad
/Tore

Viem

- størst på norske, ville dyr



til ny frisørsalong
i grong i starten

av mai.

mediåvollan 27 (torget)

Velkommen!
TIL NY 

FRISØRSALONG
I GRONG 


