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Fjerdeklassingene ved Harran skole leste i  
snitt 10 000 sider hver. Det er best i Trøndelag. 

Best til å lese 
i Trøndelag

LESEHESTER: Kontaktlærer Elin Granli sammen med kommuneledelsen represen-
tert ved ordfører Skjalg Åkerøy, rådmann Svein Helland ,kommunalsjef oppvekst 
Ola Agle  og 4.-klassingene som vant lesekonkurransen.  Foran fra v Aksel 
Østerås, Emma Steen, Nora Bjørhusdal Solum, Anna Formo Fornes, Iselin Anti, 
Birk Fiskum, Ane Fiskum Flått.

HUNT 4 ble avsluttet i Grong, Lierne og Namdalseid etter  
18 måneder med undersøkelser i 23 kommuner. 

1228 deltok på 
HUNt 4 i GroNG

VANT: Faren Roger Lona mottar el-sykkel på vegne av datteren Elen Kristine Lona. 
Ordfører Skjalg Åkerøy og prosjektleder HUNT4 Vigdis Hjulstad Belbo deler ut.

Løype 7 fra Harran sentrum  
er nå godkjent lagt om. 

Rekreasjonsløype  
lagt om

UKM Regionfestival  
til Grong

Suksessen i 2018 var så stor  
at Grong har fått fornyet tillit til  

å arrangere regionfestivalen igjen. 

Valg 2019
Frist for å levere lister til  

kommunestyrevalget  
er 31. mars. 

Musikk- og  
kulturskolen  

med nytt tilbud
Det blir seks kvelder med  

dans etter påske. 
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2017 ble et godt regnskapsår  
for Grong kommune.

Omlegging av måltider ved  
helse- og omsorgstunet.

Vi gratulerer Svein Nordbakk  
med det nye flotte bygget.

TOMTER: Bjørgan Fritid AS kan presentere et flott og sørvendt tomteområde som blir klart  for bygging i løpet av året. 

Vi ønsker alle våre ledere  
en riktig god påske!

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
med plass til tre er klar til bruk på Grong 
sykeheim. 

SAMMEN PÅ SYKKEL 
Kuben: Offisiell  
åpning og kulturuke
Side 5: Hold av uke 38. Da er det 
kulturuke og offisiell åpning av 
Kuben. 

Side 3: Du får også i år opp-
leve suksessen traktor- og 
veteranopptog på Bygdadagen 
som bli 2. september.

Forbereder 
Bygdadagen 2017

nytt
INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE 23. juni 2017 / UKE 25 / NR. 3

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

9. mars 2017 / Uke 10 / Nr. 1 
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Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
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Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

HYTTEBOOM PÅ BJØRGAN
Bare i løpet av fjoråret ble det bygget 17 
nye hytter. Totalt er nå nå over 200 hytter 
og et 20-talls leiligheter i området. SIDE 9 

??? ??? ??? ???
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MNA sine 
åpningstider  
på Vårryggen
Gjenvinningsstasjonen 
på Vårryggen har nå 
åpen både tirsdag og 
torsdag kl. 14.00-18.00 
hele året.

Grong kommune har  
siden 2009 mottatt  
enslige mindreårige  
flyktninger.
Vi ønsker nå å utfordre 
Grongsamfunnet ved å bli støt-
tefamilier til noen av disse gut-
tene.

For at guttene skal bli best 
mulig selvstendig og integrert i 
det norske samfunnet hadde 
det vært ønskelig å få lokalsam-
funnet på banen i dette viktige 
arbeidet. Støttefamilier er ment 
å være en ekstra ressurs for 
guttene, da får de snakke norsk 
for på den måten lære språket 
bedre, og bli kjent med en van-
lig norsk familie. Det kan være 
å be de hjem til seg, be de på 
middag, ta de med på turer- det 
en familie vanligvis gjør på friti-
den. Dette er et frivillig og uløn-
net arbeid. Er dette noe for 
deg/dere? Ta da kontakt med 
Bente Fiskum på tlf. 954 73 979 
for mer informasjon.

Støttefamilier

4.-klassingene ved Harran  
oppvekstsenter har gått til topps  
i Norli juniors lesekonkurranse.  
Hver elev leste i gjennomsnitt 
10.000 sider og dermed vant  
de i konkurranse med 144  andre 
skoler i Trøndelag. På landsbasis 
oppnådde Harran-elvene en hederlig 
7. plass der 2107 skoler deltok.

Vi har lest rundt 100 bøker hver og syntes 
dette har vært en morsom konkurranse 
forteller elevene som nylig fikk besøk av 
både ordfører, rådmann og kommunal-
sjef oppvekst. Kommuneledelsen syntes 
elevene fortjente en oppmerksomhet for 
sin gode innsats og overrakte de 7 eleve-
ne ei stor fruktkorg. – Det er all grunn til 
å hedre elevene for en slik innsats. Samti-
dig gjør dette oss både glad og stolt sier 
ordfører Skjalg Åkerøy. – Lesing er viktig 
tidlig i grunnskolen og er med på å gi 

skole-elvene en viktig basis for videre læ-
ring, sier ordføreren.

Lesekonkurransen har pågått fra skole-
start i fjor høst og fram til årsskiftet. Læ-
rer Elin Granli forteller at det har vært lett 
å motivere elevene til lesinga. Mye har 
foregått på skolen men det er også lagt 
ned utallige timer med lesing hjemme, 
forteller Elin Granli. Vinnerne fikk en 
klassetur til Steinkjer der de ble overrakt 
både medaljer og pokal. I tillegg fikk de 
også servert pizza og en tur til Lykkeland.

 •4.-klassingene ved Harran skole best i Trøndelag.

Hver elev leste 10 000 sider

LESEHESTER: Vinnerelevene sammen med kontaktlærer Elin Granli  ordfører Skjalg Åkerøy .Foran fra v. Aksel Østerås, Emma 
Steen, Nora Bjørhusdal Solum, Anna Formo Fornes, Iselin Anti, Birk Fiskum, Ane Fiskum Flått.
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Nytt tilbud, 6 kvelder med dans starter  
opp på torsdager igjen etter påske!
FØRSTE KVELD BLIR TORSDAG  
25. APRIL, UKE 17. INNHOLD: DANS.
Grupperes avhengig av påmelding: småskole – mellom-
trinn/ ungdomsskole.

Sted: Kuben kulturhus – scenen i kultursalen.
Tidspunkt: torsdager kl. 16.00–16.45 (de yngste)  
kl. 17.00–17.45 (de eldste). (Gjelder følgende datoer:  
25.04, 02.05, 09.05, 30.05, 06.06 og 13.06)
Pris: 500,- kr (6 kvelder). Faktura sendes i april,  
samlet fakturering av elevavgift i kulturskolen,  
400,- kr for elever som allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen torsdag 11. april,
Påmelding via hjemmesida til Grong kommune.
Noe uklart, ta kontakt:
Kari A.T. Sivertsen (mobil 993 13 561)  
kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no  
eller Danselærer er Tanja Strand  
(mobil 46739939010) tanstr7@hotmail.com

Dansetilbud i musikk- og  
kulturskolen våren 2019

2

Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.
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nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
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din kandidat bør vinne pri-
sen.  
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sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Møter i Grong kommunestyre
1. halvår 2019 avholdes følgende møter i Grong 
kommunestyre kl. 18.00: 21. mars, 11. april, 23. 
mai og 18. juni. Kommunestyrets møter holdes 
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene er 
tilgjengelig på kommunens nettside www.
grong.kommune.no; i servicekontoret på 
kommunehuset, på bibliotekene i Grong og 
Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene. Skjalg 
Åkerøy, ordfører

3. mai.

Rema 1000.

22. april.

POSTADRESSE:
Granvegen 1, 7870 GRONG
ÅPNINGSTIDER KOMMUNEHUSET:
Man. - fre. 09:00 - 15:00
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Grong kommunes regnskap for 
2018 viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk /overskudd på kr 
9.913.077,11.
Dette er en kort redegjørelse i forhold 
til regnskapsresultatet for Grong 
kommune for 2018 og hva som er 
årsakene til resultat. Nærmere presen-
tasjon vil komme i forbindelse med 
årsberetningen. Resultatet er meget 
positivt og merinntekten/mindrefor-
bruket fordeler seg som følger på de 
ulike rammeområdene;

Ramme 1. Administrasjon og 
fellesområder, merinntekt på 1,1 
million.

Hovedårsak: Styret i Gusli skog har 
fordelt utbytte til eierkommunene og 
for Grong utgjør dette kr 690.000,-. 
Summen var planlagt satt av direkte til 
bundet driftsfond, men dette ble ikke 
godkjent fra revisjonen. Dermed må kr 
690.000,- inntektsføres 2018 på ansvar 
1000 og går inn i kommunens over-
skudd. Dersom kommunestyret ønsker 
å følge opp intensjonen til styret i Gusli 
skog, må kommunestyret i etterkant 
avsette tilsvarende midler på fond med 
et bestemt formål.

Videre er posten refusjon sykepenger 
større enn budsjettert på flere ansvar 
innenfor ramme 1 – totalt kr 110.000,-. 
Det ble foretatt en budsjettregulering av 
denne kontoen høsten 2018. Refusjon 
sykepenger hører derfor til fravær de 
siste månedene av året, hvor det ikke er 
tatt inn vikar, jf. mål om innsparing.

Ramme 2. Oppvekst og familie 
overforbruk på kr 900.000.

Hovedårsaken til overforbruket 
gjelder voksenopplæringen som viser 
et overforbruk på 2,1 millioner. Dette 
overforbruket skyldes i all hovedsak at 
man ikke har mottatt tilskudd fra IMDI 
som man forventet. Det viste seg at det 
har blitt gjort en feil ved utbetaling av 
tilskudd til voksenopplæringen i 2017, 
som ble belastet, gjennom å ikke 
utbetale tilskudd i 2018. Dette utgjør 
knappe ca. kr 1.900.000,- i inntekt for 
voksenopplæringen. Det har blitt 
gjennomført samtaler med IMDI 
vedrørende dette, da dette har vært et 
vedvarende problem fra 2016. En får 
håpe og tro at IMDI har rutiner på plass 
for fremtiden, slik at en ikke får disse 
utfordringene fremover.

Flere andre ansvar på rammeområ-
det viser også noe overforbruk. «Inn-
kjøpsstopp» høsten 2018 medførte at 
en klarte å hente inn en stor del av 
varslet overforbruk. I tillegg til dette ga 
områdene PPT og Barnevernstjenesten 
innsparinger da utgiftsfordelingen skjer 
etter medgått tid. Tidsforbruket på 
Grong kommune i 2018 ble mindre enn 
budsjettert noe som gir en innsparing 
på 1,4 mill. Sistnevnte forhold var 
umulig å forutse ved siste budsjettregu-
lering. 

Ramme 3 Helse og omsorg, 
merinntekt/innsparing på kr 5,8 
millioner.

Rammeområdet viser innsparing på 
en rekke områder. Lønn inkl. sykepen-
geref. gir en

innsparing/merinntekt på 3 millio-
ner. Innsparingen skyldes Omsorgs-
lønn, avlastning og støttekontakter, og 
her er det utfordrende å forutsi beho-
vet i forveien. Man kan bare anslå ut 
ifra det man har kjennskap til kan 
komme. Videre har det vært en utfor-
dring med å få tak i avlastnings- og 
besøksheimer. Samt at det er vedtak 
som ikke har gitt så stor uttelling 
økonomisk, som det ble antatt ved siste 
budsjettregulering. 

I tillegg har stillinger blitt holdt 
vakant og vikar innleie redusert til et 
minimum når det gjelder både avdeling 
for enslige mindreårige og avdeling for 
funksjonshemmede. 

Videre så viser pensjon KLP en 
innsparing på kr 1,5 million. Reduserte 
lønnsutgifter gir automatisk en reduk-
sjon her, men ut fra størrelsen så ligger 
det nok inne en feil i det opprinnelige 
budsjettet på dette tallet. 

Vederlagsinntektene på GHO gir en 
mer inntekt på 900’. Dette skyldes 
stort belegg gjennom hele året, samt at 
gjennomsnittsbetalingen har økt noe. 
Denne posten ble økt med 1 000 000,- 
ved budsjettreguleringen i oktober. 
Dette viste seg å være for lite. Totalt er 
det en økning på 1 900 000,- i forhold 
til opprinnelig budsjett 2018.

Det er mottatt kr 730’ mer i statstil-
skudd enslige mindreårige enn budsjet-
tert. Det skyldes at det ble en høyere 
sats på tilskuddet enn budsjettert. 

Videre så er familiebasen er inne i to 
store prosjekter med tilførte prosjekt-
midler, hvorav 2018 var første år. Dette 
medfører en omfordeling av ressursene 
og noe endret fokus og prioriteringer. 
Dette vil påvirke den daglige driften, 
noe som igjen påvirker enkelte bud-
sjettposter med mindreforbruk. Dette i 
tillegg til stram drift ga en total innspa-
ring på familiebasen på kr 860.000,-. 

Ramme 4 Næring, miljø, kultur, 
teknisk, merinntekt/innsparing på 
kr 2,5 millioner.

Mye av årsaken til besparelsen 
skyldes beskjed om å redusere forbru-
ket utover høsten. 

Videre hører det med til historien at 
ble det en gunstig start på vinteren 
med lite snø før årsskiftet.

På grunn av brukbar byggeaktivitet, 
først og fremst på Bjørgan, ble inntek-

ter på oppmåling., bygge-
og plansida bedre enn budsjettert.
Innenfor ramme 4 har det også i 2018 

vært redusert bemanning (herunder 
AFP) og sykefravær uten at det er 
innleid vikar.  

Ramme 6. Styring kontroll og 
fellesutgifter viser en innsparing på 
kr 670.000.

Hovedårsak: Formannskap har brukt 
kr 127.000,- mindre enn budsjettert, 
herunder kr 30.000,- reservert tilleggs-
bevilgninger. I tillegg var det satt av kr 
288.000,- på reservert tilleggsbevilg-
ning på ansvar 6900. Denne posten er 
ikke benyttet. Premieavviket ble også 
noe større enn opprinnelig budsjettert, 
noe som ga en merinntekt på kr 108’. 

Ramme 8 Skatter og rammetil-
skudd inkl. tilskudd flyktninger 
viser en merinntekt på kr 900.000.-

Denne merinntekt gjelder i all 
hovedsak integreringstilskudd flyktnin-
ger. Det er mottatt mer enn opprinnelig 
budsjettert. Dette ble vi klar over i 
løpet av året, men usikkerhet omkring 
evt. krav fra andre tilflyttingskommu-
ner (kommuner hvor bosatte i Grong 
har flyttet til i løpet av 2018) gjorde at 
beløpet var for usikkert til at vi ønsket å 
foreta en budsjettregulering i 2018. 

Generelle kommentarer;
Et mindre forbruk på 9,9 millioner i 

2019 er et svært bra resultat. Resultatet 
viser at signaler om tøffer tider og 
utfordringer både i 2018 og fremover 
blir tatt på alvor på de ulike avdelinger. 
Gledelig er det at vi også i 2018 kan vise 
til et positivt resultat. Må helt tilbake til 
2002 for å finne sist det var regnskaps-
underskudd.  

Det vi derimot ikke er fornøyd med, 
og som vi tar selvkritikk på, er at vi i 
månedsskiftet oktober/november 
signaliserte et regnskap i balanse og 
hvor vi antakelig ikke fikk mulighet til 
avsetning til fond tilsvarende budsjett. 
Disse signalene ble gitt på bakgrunn av 
de rapporter som kom fra avdelingsle-
derne. Når det viser seg at resultatet 
faktisk ble som det ble, er det først og 
fremst forhold innen pleie- og om-
sorgssektoren som er årsak til det. Det 
er helt klart at enkelte forhold er svært 
vanskelig å forutse og følgelig budsjett 
regulere. Derimot viser gjennomgan-
gen at vi helt klart har et forbedrings-

potensial når det gjelder å forta 
budsjettreguleringer i løpet av året. 
Dette er et punkt vi administrativt må 
ha større fokus på i 2019. Det er helt 
klart slik at det er viktig med budsjett-
reguleringer også i de tilfeller hvor 
budsjettene viser positive tall og ikke 
bare i de tilfellene en forventer over-
forbruk. Dette er noe rådmann og 
økonomisjef vil ta opp med avdelings-
lederne på førstkommende mellomle-
derforum. 

Nærmere analyse av resultatet;
I regnskapsresultatet på 9,9 millioner 

så ligger det inne et forbruk av frie 
fondsmidler på 5,4 millioner. Regn-
skapsreglene er slik at disse må 
inntektsføres selv om resultatet viser 
en pluss. Videre så mottok kommunen 
2 millioner i kriseskjønn i 2018, samt 
tilføring fra Gusli skog på kr. 690.000. 
Videre så viser forholdet mellom 
premieavvik og amortisering av 
tidligere premieavvik en inntektsføring 
på kr 1,5 millioner i 2018. Dette er et 
beløp som er svært vanskelig å forutse 
og som ikke har noe med den reelle 
driften av kommunen å gjøre. 

Summeres disse elementene opp 
mot regnskapsresultatet synliggjør det 
hvor skjør budsjettbalanser er.  

Netto driftsresultat ligger på 6,6 
millioner i 2018 eller 1,91 %. Korrigerer 
vi for kriseskjønn, premieavvik og 
bundne fond så har vi et driftsresultat 
på 2 millioner i 2018, noe som viser at 
det er tilnærmet balanse mellom 
kommunens inntekter og utgifter.  

Hvordan påvirker resultatet veien 
videre. 

Administrasjonen er i gang med å 
analyserer regnskapet 2018 opp mot 
budsjett 2019. Foreløpig konklusjon er 
at budsjett 2019 allerede er tatt ned slik 
at det kan ikke forventes at det er mulig 
å redusere 2019 tallene noe vesentlig. 

Vi ser at de økonomiske utfordrin-
gene fremover i svært stor grad er 
knyttet til bosetting flyktninger og 
kommunen inntekter/utgifter vedrø-
rende dette. Denne utfordringen er 
fremdeles like aktuell.

I tillegg så vil trolig endringene i 
regelverket omkring eiendomsskatt gi 
oss utfordringer i forhold til å opprett-
holde dagens nivå på eiendomsskat-
teinntektene. Dette er noe vi vil måtte 
analyserer nærmere i løpet av 2019. 

Fra rådmann og økonomisjef vil vi 
avslutningsvis poengtere viktigheten av 
å ha et langsiktig perspektiv i økonomi-
styringen. En analyse av resultat for 
2018 og ikke minst det som ligger av 
utfordringer i vedtatt økonomiplan, 
viser klart at det er nødvendig å foreta 
beslutninger som sikrer er løpende 
balanse i framtidige budsjett uten bruk 
av fondsmidler. 

Det gode resultatet for 2018 gjør det 
mulig å styrke kommunenes fondsmid-
ler. Bruk av fond på 5,4 millioner i 2018 
kan tilbakeføres til disposisjonsfondet 
slik at vi vil ha disse midlene tilgjenge-
lige i årene som kommer. 

Grong, 15. februar 2019 

Svein Helland, rådmann 
Tone Røttesmo, Økonomisjef   

Regnskap 2019 – notat

GRONG KOMMUNE HAR SKOLEFRITIDS- 
ORDNINGER VED KOMMUNES SKOLER.
Det kan søkes plass i skolefritidsordningen ved Harran opp-
vekstsenter og ved Grong barne- og ungdomsskole.Det kan 
søkes på følgende tilbud:
  • 100 % Alle dager  
  • 80 %. 4 dager i uka 
  • 60 % 3 dager i uka 40 % 
  • 2 dager i uka
  • «Ettermiddagsplass» 
  • «Korttidsplass» 

Nærmere informasjon ved den enkelte skole. Felles elek-
tronisk søknadsskjema for SFO finnes på Grong kommunes 
hjemmeside: www.grong.kommune.no
Søknadsfrist 1. april 2019. Betalingssatser SFO
  • Helplass kr 2 289 
  • 80 % plass kr 2 088 
  • 60 % plass kr 1 686 
  • 40 % plass kr 1 225 
  • Ettermiddagstilbud kr 1 831
  • Korttidstilbud kr 685 
  •  Kjøp av enkeltdager kr 216. Dagspris i  
skoleferier kr 216. For sein henting kr 210. 

  •  Søskenmoderasjon 1. søsken: 30 %  
moderasjon 2. søsken: 50 % moderasjon

Skolefritidsordning
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I 2019 skal det gjennomføres kommunesty-
re- og fylkestingsvalg, og valgdagen er 
 fastsatt til mandag 9. september 2019.
Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Frist for å levere listeforslag
I hht. Valglovens § 6–1 er fristen for å levere listeforslag til 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i val-
gåret. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen 
forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn 
til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommu-
nen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers ansvar å påse 
at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget 
sendes pr. e-post innen 1. april 2019 kl. 12.00, anses listen 
for levert innen fristen, men det er en nødvendig forutset-
ning at liste med originale underskrifter sendes i posten/le-
veres umiddelbart. 
Grong kommunes besøksadresse er: Grong kommune, Granve-
gen 1, 7870 Grong.
Grong kommunes postadresse er: Grong kommune, postboks 
162, 7871 Grong.

Lister til fylkestingsvalget leveres/sendes til Trøndelag 
fylkeskommune.

Krav til utfylling av listeforslag  
(valglovens §§ 6–1 og 6-2)
Valgdirektoratet har laget maler som kan brukes for utar-
beidelse av listeforslag. Det er ikke et krav om at Valgdirek-
toratets maler brukes, men for å sikre korrekt utfylling 
anbefales det at malene brukes.

I hht. Valgloven, må et forslag til valgliste fylle følgende 
krav for å kunne godkjennes:
  •  Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket 
parti eller gruppe forslaget utgår fra. Utgår forsla-
get fra et registrert parti, skal partibetegnelsen 
være enslydende med partiets registrerte navn.

  • Det må tydelig framgå hvilket valg det gjelder.
  •  Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på 
lista, og kandidatene må være oppført med fullt 
navn og fødselsår. I tillegg kan også kandidatenes 
stilling eller bosted opplyses.

  •  Ved kommunevalg skal listeforslaget være utfylt i 
rekkefølge med minimum 7 kandidater. Forslaget 
kan maksimalt inneholde det antall kandidatnavn 
som tilsvarer antall representanter som velges til 
kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre 
navn. I Grong kommune består kommunestyret av 
17 representanter, dvs. at listeforslaget kan 
inneholde 23 navn i rekkefølge.

Underskrift av listeforslag (valglovens § 6-3)
  •  For partier registrert i Partiregisteret, som ved forrige 
stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 
stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i 
hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er 
underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets 
lokalorganisasjon i vedkommende sin kommune (eller 
fylke). Underskriverne må ha stemmerett i valgdistrik-
tet.

  •  For øvrige forslagsstillere av liste til kommunestyreval-
get, skal listeforslaget være underskrevet av et antall 
med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent 
av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste 
kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et 
minimum være underskrevet av like mange stemmebe-
rettigede personer i kommunen som det skal velges 
medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 
personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

Vedlegg til listeforslag (valglovens § 6-4)
Listeforslagene skal ha følgende vedlegg: En oversikt over 
fødselsdato for alle kandidater, en oversikt over fødselsdato 
og bostedsadresse til de som har underskrevet lista. For å 
være valgbar til kommunevalget, må kandidaten være fol-
keregistrert i kommunen 30. juni valgåret, og være valgbar 
på valgdagen.

Tilbakekalling av listeforslag (valglovens § 6-5)
Innleverte listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. 
Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 
12.00 den 20. april i valgåret. I 2019 er 20. april på en lør-
dag, og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i 
valglovene § 15–5 begynner fristen da å løpe nærmeste 
hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er 

derfor tirsdag 23. april. Nærmere opplysninger finnes i valg-
loven og valgforskriften, på lovdata sine nettsider, www.
lovdata.no.Veiledning og mal for utfylling av listeforslag fin-
nes på Valgdirektoratets nettsider, www.valg.no.

Forhåndsstemmer:
Valgstyret i Grong kommune vedtok i møte 26. februar 2019 
at forhåndsstemmemottak gjennomføres på følgende ste-
der:
  •  Ved kommunehuset, i lovbestemt tidsrom 10. august 
fram til siste fredag før valgdagen, dvs. 6. september (i 
kontortiden mandag-fredag). Ordningen med «tidlig-
stemme» for perioden 1. juli–10. august, gjennomføres 
ved samme sted. Det gjennomføres utvidet åpningstid 
på ettermiddag / kveld for mottak av forhåndsstemmer 
to dager den siste uka før valget. Tidspunkt kunngjøres 
som fastsatt i lov/forskrift.

  •  Ved Grong helse- og omsorgstun, 1 dag. Rådmannen 
fastsetter stemmetider i samråd med ledelsen på 
dette stedet, og foretar kunngjøring slik at tidspunkt 
blir kjent for aktuelle velgere

Valglokaler og stemmetider på valgdagen:
I noen kommuner avholdes valgting søndag 8. og mandag 9. 
september. I Grong har det vært en mangeårig tradisjon at 
valgting holdes én dag. Valgstyret vedtok at det også i år 
avholdes valgting én dag, mandag 9. september 2019, på 
følgende steder:
  •  Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo for 
Bergsmo krets

  • Kulturhuset Kuben for Medjå krets
  • Harran Kro for Harran krets.

Kommunestyret har vedtatt at stemmetiden settes til kl. 
10.00-kl. 21.00 ved alle de tre stemmestedene.

Mer informasjon om valget
Mer Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2019 vil bli kunngjort flere steder, bl.a. i lokalaviser, rikspresse 
og kommunens egen nettside, www.grong.kommune.no.

Ansvarlige for valggjennomføringen i Grong kommune er:
Tore Kirkedam, tlf. 74312112 / 91686453 
Britt Line Thomassen Wold, tlf. 74312113 / 97115336.
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Da er den 4.-runden  
med Helseundersøkelsen  
i Nord-Trøndelag, HUNT 4, 
ferdig og avsluttet i  
hele fylket.

Grong, Namdalseid og Lierne 
var de siste 3 kommunene, 
med mange deltakere også fra 
andre kommuner som ikke 
rakk delta i sin egen kommune. 
HUNT 4 har nå pågått i 18 må-
neder i 23 kommuner, med to-
talt 63 736 deltakere i HUNT 4 
og ungHUNT! Grong hadde 64 
% oppmøte under HUNT 4, 
godt over gjennomsnittet på 54 
prosent og på 8. plass i fylket.

1228 deltakere i Grong som 
har deltatt og fått nyttig infor-
masjon om egen helse, og bi-
dratt til viktig helseforskning 

og folkehelseplanlegging. En 
stor takk til alle deltakere, am-
bassadører og feltpersonellet!

Premieutdeling
Tirsdag 26. februar var det 
gjennomgang av de foreløpige 
resultatene fra HUNT 4 i Grong, 
med oppsummering av delta-
kelse og premieutdeling. Heldi-
ge vinnere var:

  • El-sykkel – Elen Kristine 
Lona
  • Reisegavekort – Iren 

Anita Pedersen.
  • Gavekort Kuben- Anny 

Helene Elverum, Kaja 
Færøy Staldvik, Leif Joar 
Kjelbergnes.
  • Gavekort Norsk 

Revyfestival – Dag Jørgen 
Fiskum, Stig Joar Moum, 
Erik Seem.

Resultater HUNT 4 i Grong
PRESENTASJON: Prosjektleder HUNT4 Vigdis Hjulstad Belbo presenterer resultatene i Grong. 

VANT: Faren Roger Lona mottar el-sykkel på vegne av datteren Elen Kristine Lona. Ordfører Skjalg 
Åkerøy og prosjektleder HUNT4 Vigdis Hjulstad Belbo deler ut.

Selv om HUNT4 nå er  
ferdig og vinnerne er  
trukket, så kan alle  
nye deltagere i HUNT4 
HJERNETRIM digitalt  
på nettet fortsatt  
vinne fine premier  
fram til mai 2019!

Alle HUNT4-deltakere kan 
være med på HUNT4 Hjerne-
trim ved å logge inn på https://
memoro.medisin.ntnu.no/
hunt4/#/login. 

BrukerID og pinkode fin-
ner du i resultatbrevet fra 
HUNT4, på http://www.hel-
senorge.no om du mottok 
resultatbrevet der, eller du 
kan sende e-post til HUNT-
administrasjonen  hunt@
medisin.ntnu.no.

HUNT 4 HJERNETRIM
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Grong videregående skole 
hadde størst deltakelse i 
UngHUNT med 92 prosent 
deltakelse, som hadde et 
gjennomsnitt på 75 pro-
sent for hele fylket.
Foreløpige data fra hele fylket vi-
ser at nesten ingen ungdommer 
røyker lenger, og at langt færre 
enn tidligere drikker alkohol.

92 % DELTAKELSE 
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

HUNT 4 - TABELLER 
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Nå blir det ny runde med 
etablereropplæring i 
Namsos.
Kurset starter 3. april og på-
går over 4 kvelder. Du får lære 
med om marked, markeds-

strategier, økonomi m.m. for 
mer informasjon og påmel-
ding, se nettsidene til Proneo, 
https://proneo.no/tjenester/
etablererkurs/ eller kontakt 
Inger Helland, tlf. 74312161, 
epost: inger.helland@grong.
kommune.no.

Lyst til å starte egen bedrift?

Grong kommune søker 
etter sommervikarer 
grønt/boliger/bygg.
Grong kommune teknisk av-
deling, søker etter sommer-
vikarer i tidsperioden 1. 
mai–31. august 2019 (st.nr. 
03/19).

Vi trenger folk i to forskjel-
lige kategorier.
  • 1. Vedlikehold av grønt 

anlegg, periode mai-august 
  • 2. Vedlikehold av kommu-

nale bygg og boliger, samt 
enkle vaktmesteroppgaver, 
juni-august. 
Det sendes felles elektronisk 
søknad for alle stillinger, men 
i søknaden må det oppgis 
ønsket arbeidssted:

  • Søkere må være forberedt 
å få arbeidsoppgaver etter 
behov. 
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter.
  • Søkere med førerkort og 

egen disponert bil oppfordres 
til å søke.
  • Søker med liftkurs oppfor-

dres til å søke, disse vil bli 
prioritert.
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden. 
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det fram-
komme av søknaden. 

Søker via elektronisk søknads-
skjema på www.grong.kommu-
ne.no innen 15.04.2019. 
Eventuelle spørsmål rettes til Sig-
ve Hallager på telefon 74 31 21 65.

Søker sommervikarer

Kommer for salg. Ved interesse ta kontakt med Sigve Hallager. Tlf 74 31 21 65.
Epost: sigve.hallager@grong.kommune.no

Folkehøgskolebakkan 1
TIL SALGS: Folkehøgskolebakkan 1 kommer ut for salg. 

Løype 7 fra Harran sentrum til Høylan-
det grense er nå godkjent omlagt i for-
bindelse med kryssing av jernbanen.
Kjøring gjennom kulvert under jernbanen viste 
seg å være en dårlig løsning. Løypa følger nå 

skogsbilvegen helt fram til Fiskumtrøa bolig-
felt, og videre ned til sentrum. Kjøring nær be-
byggelse blir regulert med nedsatt hastighet og 
krav om særlig hensyn til myke trafikanter og 
annen lokaltrafikk. For oppdatert informasjon 
vises til kommunes hjemmeside og til Grong og 
Harran snøscooterklubb sin facebookgruppe.

Rekreasjonsløype for snøscooter
LØYPER: Rekreasjonsløyper for snøskuter. FOTO: GUNNAR ELIASSEN
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Søknadsfrist er for 2019 sett til 20.03 
2019. I 2019 kan det søkjast elektro-
nisk om midlar til følgjande tiltak:
  • Tiltak som reduserer forureining 

kan vere utbetring og supplering 
av hydrotekniske anlegg, hydro-
teknisk anlegg, dvs. grøftesystem 
som leder bort vatn – men ikkje 
drensgrøfter (eiga tilskotsord-
ning). 
  • Spesielt fokus på tiltak  

i hydrotekniske anlegg i  
planerte leirjordsområder.
  • Erosjonssikring miljøplantingar, 

økologiske reinsetiltak. 
  • Omlegging til meir miljøvennleg 

og ekstensiv drift på spesielt 
erosjonsutsette areal, til døme  
frå korn til gras og med  
mindre bruk av gjødsel.
  • Skjøtsel av kantsone mellom 

åker og vassdrag.
  • Vegetasjonssoner.
  • Fangdammar og våtmark (for å 

auke vatnets sjølvrensingsevne).
  • Tiltak for å fremje biologisk 

mangfald og halde gammal 
kulturmark i hevd.
  • Tiltak for å overvinne og hindre 

spreiing av framande artar, 
spesielt kjempespringfrø. 
  • Tiltak for å fremje tilgjengeleg-

heit og opplevingskvalitet (stiar, 
benkar, skilt).
  • Bevare kulturminne og kultur-

miljø.
  • Tiltak for å bevare freda og 

verneverdige bygningar.
  • Områdetiltak. Planleggings-

prosjekt mellom fleire grunneiga-
rar for å forbetre miljøet.

Søknaden
Søknadsskjema finst elektronisk. 
Dette er nytt for 2019 via ordninga 
Agros på Alltinn eller på Landbruks-
direktoratet sine sider slf.dep.no.

Innlevert søknad skal ha med pro-
sjektbeskriving, teikningar der det 
trengst, kostnadsoverslag og plan-
kart. Legg gjerne ved bilete, både 
gamle og nye. Det er krav om at føre-
taket er berettiga til å søke om pro-
duksjonstilskot.

Behandling
Søknader vil bli prioritert på bak-
grunn av sak 18/7354 «Prioriteringer 
og tilskuddssatser 2019-2022» be-
handla og vedteke av Formannskapet 
28.11.2018.

Dersom du har eit aktuelt prosjekt, 
ta kontakt med saksbehandlar Berit 
Østevik, telefon: 74 31 21 25 eller på 
e-post: berit.ostevik@grong.kommu-
ne.no 

Du kan også finne informasjon på 
landbruksdirektoratet sine sider: htt-
ps://www.landbruksdirektoratet.no/
no/miljo-og-okologisk/spesielle-mil-
jotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-mil-
jotiltak-i-jordbruket 

 • SMIL.

Spesielle miljøtiltak i jord- 
brukets kulturlandskap 2019

SMIL: Hydroteknisk anlegg.

SMIL: Erosjon i grøft. SMIL: Gravhaug. 

SMIL: Kum. 

Søknadsfristen for tilskudd 
fra det kommunale viltfondet 
er 8. april. Søknaden skal 
inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger om 

søkeren.
Fondet kan etter § 5a brukes 
til bl.a:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om 
viltet, både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og 

nabokommuner gjennom 
samarbeid i regi av organi-
sasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 
  • Tiltak for å forebygge 

skader på landbruksnæring 
voldt av hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kom-
mune.no. Spørsmål kan ret-
tes til Brit-Agnes Buvarp på 
tlf. 74 31 21 58 eller e-post brit-
agnes.buvarp@grong.kom-
mune.no.

Søke det kommunale 
viltfondet i 2019?
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen og vi 
unngår å måtte snu folk i 
døra om det er fullt.
I vårt nye billettsystem vil ein 
på dei fleste arrangement også 
kunne velje kva for sete ein 
ønskjer å bestille. Vil ein ha 
dei beste plassane løner det 
seg å førehandskjøpe. Ein kan 
jamvel kjøpe på døra før sjølve 
arrangementet når det er ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne kan ein kjøpe billettar og ha 
dei lagra på telefonen. Det held 
då å vise billett på telefonen når 

du går inn på arrangementet. 
Du slepp også å nytte kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Formålet med slike tiltak er å  
vareta natur- og kulturminne-
verdiar i kulturlandskapet, og 
redusere forureining eller risiko 
for forureining frå jordbruket.
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UKM Regionfestival er tilbake i Grong

JUST JUMP: Johannes og Reza fra Steinkjer med innslaget Just Jump. FOTO: UKM TRØNDELAG

MUSIKK: Malin, Sigrid Amalie og Vilma fra Inderøy med innslaget Opportunity.  
FOTO: UKM TRØNDELAG

WORSKSHOP: Fra en av workshopene under UKM Regionfestival 
2018. FOTO: MALIN GREVSKOTT TØRRING, UKM TRØNDELAG

PUMPED UP: Andrea, Mabel, Margrethe og Nora fra Namsos med innslaget Pumped Up. 
FOTO: HÅKON RYBAKKEN, UKM TRØNDELAG

GATELYSET: Roger fra Røyrvik med innslaget Gatelyset.  
FOTO: MALIN REINHOLDTSEN, UKM TRØNDELAG 
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Målet er å få ferdig seterbok  
for Harran, som kan legges  
ut salg til IN- Messa i år.
Den omhandler alle setre for Gnr. 34 til 
og med Gnr. 48. Grong Historielag står 
ansvarlig for prosjektet, med underteg-
nede ansvarlig for befaring, registrering 
og skriving/redigering.

Det ser ut som antall setre trolig blir 
rundt 65, og mellom 90 til 110 sider. Det 
er ønskelig med bilder, da fortrinnsvis 

gamle i svart/hvitt, relatert til seter, folk 
og dyr på setra. Vi tar imot fargebilder, 
og bilder av nyere dato. Der hvor det er 
personer på bildet, er det ønskelig med 
opplysninger om hvem som er med, 
med navn på personene. Hvis det ikke 
det er mulig å framskaffe, tar vi imot 
navnløse bilder også. Nevnes kan det 
være også av interesse bilde av kyr, som 
eksempel «Godkua Fagerlin».

Alle bildene blir skannet av Grong 
Historielag, og levert tilbake etter utgi-
velse av boka. For å få en forsvarlig be-

handling av bildene må de legges i en 
konvolutt, med påskrift om hvilken se-
ter det gjelder og navnet på den som 
har levert. Vi har satt som mål å få 1 -2 
bilder av hver seter. For å ha mest kon-
troll, må bildene leveres til undertegne-
de eller at de hentes av personer fra 
Historielaget.

For å være sikker på at vi får utgitt 
boka til rett tid, settes en siste frist for 
levering av bilder innen 1. juni 2019.

Kontaktperson: Kåre Hallager, tlf. 
74331350/41088149.

Bilder seterbok for Harran

  • At personer med demens skal møtes 
med respekt.
  • At personer med demens skal få 

diagnose så tidlig som mulig.
  • At personer med demens skal få 

individuelt tilrettelagt dagtilbud.

  • At personer med demens og deres 
pårørende skal få kunnskap og 
informasjon om sykdommen.
Vi ønsker å gjøre en innsats for demente 
og deres pårørende gjennom informa-
sjon og være med å lage arenaer hvor 
demente kan få aktivisering og sosial 
omgang. Og andre arenaer hvor de på-
rørende kan få faglig påfyll og sosial 
omgang med andre i samme situasjon.

Vi arrangerer også flere ganger i løpet 
av året sosiale tilstelninger med under-
holdning for demente innlagt i institu-
sjon og deres pårørende.

Vi driver på frivillig basis og uten 
støtte fra det offentlige så vi er avhengig 

av å motta gaver eller skaffe oss inntek-
ter gjennom lotterier og andre tiltak. Vil 
du være med å gi et bidrag til driften av 
laget så kan du gjøre det ved å:
  • Melde deg som medlem.
  • Melde deg som aktivitetsvenn.
  • Gi en gave ved å betale et frivillig 

beløp til konto 4448.16.43543.
  • Gi en gave ved å vipps til Grong 

Demensforening til vipps-nr. 
541662.
  • Eller gi din «grasrotandel» i norsk 

tipping til Grong Demensforening.
  • Vi setter stor pris på alle bidrag.

GRONG DEMENSFORENING

Grong demensforening jobber for

Grong-bilder 

BIND 2
Vi er nå i gang med arbeidet med 
ei ny historisk bildebok, Grong-bil-
der bind 2.

I hovedsak bilder fra perioden 
1950 til 1990. Men også bilder 
før 1950 er av interesse for både 
kalender og bok. Vi har fått låne 
mange bilder, men vil gjerne ha 
flere. Bilder fra lag og foreninger, 
arrangement og andre bilder som 
viser folk, gamle kjøretøy og hus 
blant annet. Har dere bilder å låne 
oss for skanning så ta kontakt 
med våre komitemedlemmer: 
Rudolf Solum, Gunnbjørn Moa, 
Anny Hoddø, Jan Lyngstad, Bjør-
nar Heia, Sonja Steen, Bodil 
Strand Holvik, Leif Johs. Sklett, 
Marit Lovise Valskrå og Olav 
Bergsmoen.

GRONG HISTORIELAG

Fotpleie
Grong Sanitetsforening har fot-
pleie 25–28. mars på sykeheimen. 
Påmelding til Jorid Åstrand tlf. 
99276720.

Gartland Sports-
klubb informerer
  • Skiløype kjøres opp 

med snøscooter fra 
Mørkvedsetran på 
Rosset til Bryinntjøn-
ninjønninj og ev. 
Rabalskeheia, til hver helg 
fram til og med uke 15. Her serveres 
kaffe, solbærsaft og smørbukkaramel-
ler ved Bryinntjønninj hver søndag 
mellom kl. 12.00 – 14.00. Siste 
servering ”sprænglaudan” i uke 15.
  • Elstadrenn ved Haugen grendehus, 

Elstad, tirsdag 19. mars. Premier til 
alle. Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranseklassene.   
Start fra kl. 17.00.

Alle velkommen til klubbens akti-
viteter!

STYRET I GSK.

Grong hagelag med flere inviterer til 
temakveld om løker og knoller. Tid: 
9. april kl. 19.00. Sted: Breide skole 
på Snåsa. Foredrag ved Gerben Tje-
erdsma fra Gerberianska Trædgår-
den. Sjekk ut gerberianska.com. 
Gerben har lang erfaring og blant an-
net jobbet 18 år i Göteborg botaniske 
hage. Inngang kr 50,- for medlemmer 
i Hageselskapet. Kr. 100,- for ikke-
medlemmer. Servering inkludert. Du 
er velkommen til å melde deg inn 
denne kvelden og får da selvsagt 
medlemspris. I tillegg blir det «Grønt 
lotteri» så ta med loddpenger og vin-
nerlykke. Du finner Grong hagelag på 
Facebook for mer informasjon, f.eks. 
om eventuell samkjøring.
GRONG HAGELAG V/TRUDE GRAVSETH

Temakveld om  
løker og knoller

i Nordtun samfunnshus4 april klokka 
19.00. Vanlige årsmøtesaker.
HILSEN STYRET.

Årsmøte

Takk for støtte
Sverre Seem Musikkfond takker for 
bidragene som ble gitt i anledning  
Anne-Marie Seems gravferd!
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

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

FREDAG 23. JUNI 20172

31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

KOMMUNAL 
INFORMASJON

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold LAG OG FORENINGER

FREDAG 23. JUNI 20178

HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE
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EVIK
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
BESØK: 31. mai hadde 4.  klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra 
Museet Midt på Grong bygdemuseum. 

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

UTVIDELSE: Ansatte ved Indre 
Namdal PPT skal fra juni ha 
kontorer her på Rødekors-
huset i Grong.

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der 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:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

Ungene lærte om ull og de ulike 
prosessene fra ull til garn. De 
fikk prøve seg på karding av ull, 
spinning med håndtein, strik-
king med vanlig pinner og med 
kjempestore pinner, og laging 

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

UKM Regionfestivalen i 2018 
var en stor suksess! Grong 
har fått fornyet tillit, og skal 
igjen arrangere UKM for den 
nordlige delen av Trøndelag 
helga den 5.-7. april.

Da kommer det rundt 500 ung-
dommer til kommunen, og de vil 
vise fram det de kan på scenen, 
innen kunst eller på film. Det er 
lagt opp til 5 forestillinger, en åpen 
kunstutstilling og filmforestilling 
på KUBEN Kulturhus.

Crew
I tillegg er bortimot 40 ungdom-
mer engasjert som crew under 
UKM-helga, slik at hele arrange-
mentet er ungdomspreget. Under 
fjorårets arrangement imponerte 
kanskje disse som jobbet som crew 
aller mest, - stor innsats og stor stå-
påvilje hele helga igjennom.

Mye som skjer
UKM handler også om å se hva an-
dre driver med, møte nye mennes-
ker, lære noe nytt og skape noe 
sammen. Det vil bli mange aktivite-
ter og ulike workshops for de tilrei-
sende rundt om i Grong sentrum. 

Deltakere og ledere skal overnat-
te på Grong videregående skole 
denne helga.



IKKE GLEM
den årlige

helsekontrollen
,

det fortjener

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

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

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

SIDE 4-5: 

– Vi har fått til mye bra

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

Ildsjeler øyner
pengeknipe

SIDE 7: 

Rekordhøy 
erstatning

SIDE9: 

Feirer ju bileumsåret 
med bra sk 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
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7
0
3
8
7
3
0

0
0
0
0
3
1

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 Nord�ærn
Tlf: 952 81 798www.fasadeprodukter.no

MARKISER 
PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Bård Nord�ærn  tlf: 952 81 798   
eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

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

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

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

SIDE 4-5: 

Jubler etter boplikt-seier

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

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

SIDE 16-17: 

Sosiale 
gamere

SIDE 7: 

Skal møte 
næringslivet

SIDE 13: 

Hildegunn (14) 
debuterte med fullt hus

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

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

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

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

SIDE 4-5: 

– Snåsa bør ikke velge

AVIS NR. 2  -  ONSDAG 15. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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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 n ytt 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 påskegri lling

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,-

Tale for dagen ved Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Talen er ca kl 14.00

Velkommen

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

SIDE 7:

Møt Snåsas 
trillepatrulje

SIDE 12:

Studio 
på vent

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

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

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

Slipper unna skatten

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

Feiret skisport 
uten skiføre

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

Arr. Snåsa viltnemnd

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

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

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

SIDE 4-5: 

Vil få laksen tilbake
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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
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SIDE 10:

Vil avlyse 
Snåsadagan

SIDE 7:

Rebella 
vokser

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

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

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

SIDE 4-5:

Glitrende revyhumor

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

Velkommen også til nye medlemmer!

Styret i Snåsa Senterparti               Senterpartigruppa i kommunestyret

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

SIDE 14: 

Fikk iskurs i 
overraskelse

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

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

SØNDAG 9/2: MORSDAGSBUFFET KL 14-18

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

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

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

SIDE 4-5: 

Vil diskutere 
sammenslåing 

SIDE 9: 

Feiret tiårsdag 
med nytt navn

SIDE 6: 

Vinje kan bli 
kontorbygg

SIDE 10-11: 

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

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

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

16-åringer vil 
ha stemmerett

SIDE 13:

Fornøyd 
president

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stortrives på skolen

SIDE 8:

Møt Snåsas 
egen fugleforening

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

Tlf. 474 79 990 
www.boli.no

   Snåsa, Viosen - enebolig

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

Adresse: Viosen

Prisant.: 475.000,- + omk

Megler: Odd Bjørn Hofstad

Mob: 92 80 64 90

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Byggeår: 1880

Tomt: Ca. 241 m², Festet tomt

 / fritidseiendom
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SIDE 9:

Tegner nye 
scooterløyper

SIDE 8:

Klar med 
ny kafé

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

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

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

SIDE 4-5:

Åpner dyreklinikk i fjøset

SIDE 6:

Barna fikk lage  
sine egne lover

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

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

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

SIDE 4-5: 

Klar for premierefest
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SIDE 9: 

Protest mot 
anlegg i Grong

SIDE 18: 

Sørsamisk 
stjerneshow 

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

15/2  PIZZABUFFET 
KL 15-17

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

+ Indre 
Namdal

SIDE 8-9: 

Grong VGS i gang med 
unikt snøscootertilbud
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SIDE 8: 

Spiller inn TV 
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til 
ungdom

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stiller krav om tog 
før sammenslåing

SIDE 7:

Bare halvpart en 
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

SIDE 12-13: 

Naturverneren

+ Indre 
Namdal

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

Snåasen Tjielte 
Snåsa kommune

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

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

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

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

Vil lage film 
fra hjembygda

SIDE 18:

Kongelig 
avskjed

SIDE 12:

Vil satse på 
tegneserier

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

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

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

SIDE 4-5:

Naboer varsler protest

+ Indre 
Namdal

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

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

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

Velkommen!
Arr. UKM – komitèen

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

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

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

SIDE 4-5: 

Savner ikke snøen
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SIDE 6: 

Ragnar vant 
sydenturen

SIDE 11: 

Historisk 
stemmerett
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SIDE 4-5: 

Mener politikerne ikke 
vet nok i enkeltsaker
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SIDE 8:

Gründergeni 
når snart 1.mill.

SIDE 12:

Sterk 
seier

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

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

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

SIDE 4-5:

Frykter nye store tap

SIDE 6:

Historisk 
17.mai-feiring

FO
TO

: 
A
IN

A
 B

YE
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SIDE 10, 18:

Kartlegger 
gamle bakker

SIDE 11:

Bok om 
galskap

SIDE 16-17:

Med kroppen 
som lerret

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

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

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

SIDE 4-5: 

Krever nye mobbetiltak

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

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

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

– Vi har fått 
det så bra!

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

Forrykende 
UKM-sirkus 

SIDE 6: 

Politikerne 
kutter skatt

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

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

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

SIDE 7: 

Reiser fra hele Norge til  
stort data party 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
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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
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DET VIKTIGSTE I VERDEN 

SKJER DER DU BOR

BESTILL ABONNEMENT 
PÅ SNÅSNINGEN NÅ, 

3 MND FOR 360 KRONER
 Bestill på snasningen.no, send e-post til: 

firmapost@snasningen.no eller ring 74 15 15 10

Snåsningen – GLA I SNÅSA



PEUGEOT PRESENTERER:

SUV
FOR ALLE BEHOV

2008 SUV
PRAKTISK OG KOMPAKT.

FRA 235.900,-

3008 SUV
ET SPORTY ALTERNATIV
FOR AKTIVE FAMILIER.

FRA 299.900,-

NYE 5008 SUV
EN FLEKSIBEL BIL FOR FAMILIER

SOM TRENGER PLASS.

FRA 329.900,-

Pris er inkl . frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp fra 90-133 g/km.
Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,35-0,58 l/mil . Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.
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FREDAG 15. MARS 2019 ANNONSE16

Du blir aldri for gammel 
til å bli en livredder hos oss.

Din testamentariske gave redder liv

Du trenger ikke tjenestegjøre på en redningsskøyte for å redde liv på sjøen. Redningsselskapet er en humanitær organisasjon 
som er avhengig av støtte fra næringsliv, offentlige myndigheter og private. Det kan faktisk være ditt bidrag som sørger for at våre 
mannskaper når frem i tide, og at en nødstedt kommer trygt hjem til familien sin. Ønsker du å tilgodese  Redningsselskapet i ditt
testament, er du med å sikre beredskapen langs kysten. Og før eller siden med på å redde et liv. 
Les mer på rs.no/testamentarisk, eller kontakt rådgiver Solfrid Bøe (928 36 141) eller juridisk rådgiver/
styresekretær Eyvinn Rudjord Helgevold (900 36 960).
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