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Viktig at folk
engasjerer seg

SIDE 7: Arbeidet med kommunereformen er godt i gang
i Grong. Les om prosessen i
denne månedens Grongnytt.

Ordførerens
tilbakeblikk

SIDE 4-5: Ordfører Skjalg
Åkerøy (Ap) i Grong har mange
betraktninger om året vi nettopp la bak oss.

Lokker med
brukte varer

SIDE 10: Det er for tiden stor
aktivitet på Grong Frivilligsentral, noe du kan lese om under
«Lag og Foreninger».

Grong har fått
nytt ungdomsråd
SIDE 6: I denne utgaven av
Grongnytt kan du lese hvem
som representerer GBU og
Grong VGS i ungdomsrådet.

Tjønna med det
grufulle ryktet

SIDE 7: I spalten «Historiske
Grong» kan du denne uken
lese bygdebokas beretninger
om Håkkåstjønna i Grong.

Grongnytt utgis av Grong
kommune, og produseres i
samarbeid med Snåsningen
AS. Snåsningen AS og Grong
kommune tar ikke ansvar for
eventuelle feil i kunngjøringer
fra lag og foreninger.

Gründerspirer
imponerte
Det gror i Grong – også av gode gründerelever! Skolebarna på
Bergsmo og Harran oppvekstsenter vant nylig
fylkesdekkende gründerkonkurranse.
Side 3
– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt er produsert av:
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Sa ja til akuttdøgnplasser
Grong kommunestyre har vedtatt å
etablere et lokalt tilbud med kommunale akuttdøgnplasser som
innebærer at man har et ordinært
helsetilbud i egen kommune. Grong
kommune er også åpen for å ta imot
pasienter fra andre kommuner i
Indre Namdal dersom det skulle
være behov for dette. Døgnpris fastsettes i henhold til de satsene som
helsedirektoratet har lagt til grunn
ved utregning av tilskottsordningene. Alle kommuner er pålagt å ha et
tilbud på plass innen 1.1 2016.

Utvidet telefontid
Telefonen ved Grong legekontor er
nå åpen fra kl 08.20 til kl 11.30, og
fra kl 12.30 til 15.00. Vårt telefonnummer er 74312200. Det vil si at
telefonen er stengt mellom kl 11.30
og 12.30, og etter kl 15.00. Dersom
du har behov for øyeblikkelig hjelp i
tiden telefonen er stengt, ringer du
74331200. Ved en livstruende situasjon ring 113. NB! Ekspedisjonen har
samme åpningstid som tidligere, fra
kl 08.00 til kl 15.00.

Dirk Ohm vises
på Bjørgan
«Dirk Ohm – Illusjonisten som forsvant» har kinopremiere 27. mars.
På kvelden 6. mars er det førpremiere – i alpinbakken på Bjørgan.

Høyt vannforbruk om natta

Ved de kommunale vannverkene
registrerer vi via vannmålerne at
det brukes mye vann på natta. De
ansatte har utført lekkasjesøking,
og det registreres frost-tapping
eller andre lekkasjer i boliger.
Vannledningene i en bolig skal
være frostsikker, og vi ber om at
tapping for å unngå at vannet fryser opphører. Likeledes ber vi om
at toaletter som står å «renner»
må avstenges eller repareres.
Meld i fra til Kjell Brauten, 90 12
13 36, hvis det oppdages redusert
vanntrykk. Vi ber innbyggerne om
å hjelp til fortsatt å ha ei god vannforsyning. Teknisk seksjon, Grong
kommune

Ny trafikksikkerhetsplan
Ny trafikksikkerhetsplan
Grong kommune 20152018. Har du et innspill
til planen?
Grong kommune har startet
arbeidet med å lage ny trafikksikkerhetsplan. Alle innbyggere inviteres til å komme med
forslag til tiltak.
Trafikk og trafikksikkerhet
angår oss alle, enten vi ferdes
som myke trafikanter eller sitter bak rattet. Målet er at alle
skal føle seg trygge i trafikken.
Trafikksikkerhetsplanen skal
vise hvilke områder og tiltak
som skal prioriteres i kommunen de nærmeste årene.
Planen skal være ferdig til
politisk behandling i løpet av
mars/april. Vi ønsker at innbyggerne i Grong kommer med
innspill til trafikksikkerhetsplanen, og fristen for å komme
med innspill er 28. februar.
I Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøn-

delag 2014 – 2017 er målsetting å
bidra til å redusere antall trafikkulykker, og først og fremst
de alvorligste ulykkene som ofte
er møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister involvert.
Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal være et viktig verktøy for å få til et målrettet og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Målsetningen med å
lage planen er å redusere antall
ulykker, sette fokus på trafikksikkerhetsarbeid og utarbeide
og prioritere trafikksikkerhetstiltak.
I tillegg vil planen brukes ved
søknad om tilskudd til konkrete tiltak. Tiltakene kan berøre
både kommunale veger, fylkesveger og E6. I tillegg til
tiltak på offentlig veg kan følgende fysiske tiltak omfattes:
n Gang/sykkelveg
n Skilt
n Rekkverk
n Endring av fartsgrense
n Vegbelysning/gatelys

Ny arealplan på
gang i Grong
Formannskapet har
vedtatt å legge ut det
framlagte planforslaget
på høring fram til utgangen av januar.
En ny arealplan er nå under
utarbeidelse i Grong. Formannskapet har vedtatt å legge ut
det framlagte planforslaget på
høring fram til utgangen av januar. Planforslaget inneholder nye
boligområder på Nausthaugen
syd/Urstadjordet, Gartnerjordet
på Tømmerås, Sklinnteigen II ,
Opshaugen i Vårryggen og Seem
boligområde. I tillegg er det foreslått spredt boligbebyggelse i
området Dikkamoen-Homoneset,
i Harran fra Fiskumfoss til Nes

Møter i Grong kommunestyre 1. halvår 2015
1. halvår i 2015 avholdes det møte i Grong kommunestyre 12. februar, 26. mars, 23. april, 21. mai og 18. juni.
Kommunestyrets møter starter kl. 19.00, og holdes i
kommunestyresalen på Grong kommunehus. Sakliste
for møtene er tilgjengelig på kommunens nettside www.
grong.kommune.no, ; i servicekontoret på kommunehuset, på bibliotekene i Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka
før møtene.
Skjalg Åkerøy, ordfører og
Svein Helland, rådmann

bru og på Gartland øst og vest for
fylkesveg 775. Grongmyra grustak er foreslått lagt inn på Grongmyra. Når det gjelder nøscooterløyper for rekreasjonskjøring er
det foreslått to traseer. Den ene
ei rundløype fra Solemsmoen
– Møkkelvatnet – Rosset/ElstadSolemsmoen, med en avstikker
til Nyneset. Den andre traseen
som er lagt inn er fra Bjørgan
gjennom Lurudalen til Snåsa.
Tre strekninger er prioritert når
det gjelder nye gang- og sykkelveger. Førstevalget er fra Bergsmo
sentrum til Grong gård. Videre
følger fra gamle S-laget på Tømmerås ned til Tømmeråshøla og
3. prioritet er fra Grong sentrum
til Sørheim. Det forventes sluttbehandling i løpet av våren 2015.

ULYKKESUTSATT: Bildet er fra Vie-svingen og er et eksempel på en ulykkesutsatt strekning i Grong kommune.
n Rydding av vegetasjon for å
bedre siktforhold
n Merking av gangfelt
n Hastighetsreduserende tiltak

Eller det kan være opplæring
og holdningsskapende arbeid.
Holdningsskapende arbeid kan
for eksempel være:
n Fokus på regler og sikkerhet
for bruk av moped, ATV og snøscooter
n Bruk av refleks
nSikring av barn i bil

n Bedre trafikkopplæring

Det oppfordres til å komme
med mange innspill til trafikksikkerhetstiltak. Skriv gjerne
litt om hva problemet er og hva
som er ønsket løsning. Trafikksikkerhetsarbeidet er et viktig
arbeid - Vi har ingen å miste i
trafikken.
Innspill og evt. spørsmål
til planen rettes til kristin.
romundstad@grong.kommune.
no Tlf. 74 31 21 54.

Informasjon om Grongnytt 2015
n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av GRONGnytt, men det er Grong kommune v/
rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den
kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar
for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
n 1. halvår 2015 kommer GRONGnytt ut 13. februar, 27. mars, 15. mai og
12. juni.
n Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre
notiser/kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson
for GRONGnytt Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.
wold@grong.kommune.no. Fristen for innlevering av kunngjøringer fra
lag og foreninger er 3. februar, 16. mars, 29. april og 1. juni.
n Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til GRONGnytt for private/
lag og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til
Snåsningen, på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse. Disse annonsene er ikke gratis.
n Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres til
alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon.
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Rehabilitering på Namdal
Rehabilitering IKS, Høylandet

FIKK FELLESTUR: Elevene fra både Harran- og Bergsmo oppvekstsenter er svært glad over at de nå får en fellestur
til Stenkjer med både besøk hos Statens Vegvesen og bading i Dampsaga bad.

Fylkets flinkeste
gründerelever
GRONG: Elevene ved
Harran og Bergsmo
oppvekstsentre ble
hedret som de flinkeste gründerelevene
i fylket.
Elevene fikk seg en gledelig
overraskelse da de nylig ble
kåret som vinnere av prosjektet
«Smart trafikk « i regi av Ung
Entreprenørskap og Trygg Trafikk i fylket. I konkurranse med
flere skoler ble de hedret som de
flinkeste gründerelevene i fylket.
Det var Gisle Almlid-Larsen
fra Ung Entreprenørskap som
overrakte premien, som bestod
av en gratis tur til Steinkjer hvor
det var lagt opp til et besøk både
hos Statens Vegvesen og badetid
i Dampsaga bad.
– Vi fikk inn mange gode ideer
for å løse trafikale problemer
i lokalmiljøet og her var det

STOLTE ELEVER: Stolte elever som mottok premien på vegne av klassene:
Fra venstre Lovise Molberg Dahle, Tobias Leander Bostad Flatnes, Remy
Emilio Skogli Kvernø og Julia Grøtan Sørgård.
Grongelevene som gjorde det på
den beste måten, opplyser Almlid-Larsen.
– Det som gikk i favør vinnerne var at de hadde en ide
om egendesignete refleksvester
som i tillegg var svært «kul». De
ønsker nå å gå videre på ideen og
dette synes vi er svært positivt.

«De hadde en ide
om egendesignede
refleksvester som i
tillegg var svært kule»
- Gisle Almlid-Larsen

Framtidig SFO-ordning i Grong
SFO-tilbudet i Grong skal
gjennomgås. Bakgrunnen for gjennomgangen
er bl.a. at Grong kommunestyre har vedtatt å
legge ned Bergsmo skole
f.o.m. skolestart i august
2015.
I forbindelse med at kommunestyret i desember 2014 vedtok å
legge ned Bergsmo skole, ble det
også fattet vedtak om at organi-

sering av SFO-ordninga for elever som i dag sokner til Bergsmo,
skal legges fram som egen sak
for kommunestyret innen 1.
april 2015.
SFO-ordninga på Bergsmo er
litt forskjellig sammenlignet
med ordninga både i Harran og
ved GBU, bl.a. er det forskjellige
åpningstider. Det er derfor viktig å avklare foresattes behov for
SFO-plass fom høsten, særlig for
de som sokner til Bergsmo.
I prosessen frem til kommunestyrevedtak i april vil det bl.a.

bli invitert til møte med heimene
på Bergsmo for å avklare SFObehovet.
Når det først skal foretas en
utredning om fremtidig SFObehov, vil det være naturlig å ta
en gjennomgang av dagens SFOtilbud i hele kommunen, for så å
evt. fremme forslag til endringer
som skal behandles av kommunestyret i april.
Etter at kommunestyret har
gjort vedtak, vil det i løpet av
mai måned bli avholdt et informasjonsmøte med SFO-heimene.

SYKLING: Bildet viser aktivitet fra Namdal Rehabilitering. Foto: Steinar
Johansen, Trio Media.

Har du behov for rehabilitering for å bedre
ditt funksjonsnivå eller
for å klare å fortsette å
bo hjemme?
Namdal Rehabilitering IKS på
Høylandet har, i tillegg til avtale med Helse Midt Norge, også
avtale med eierkommunene om
generell rehabilitering etter
sykdom og skade, samt ved
ulike former for funksjonsfall.
Dette er altså en del av Grong
kommunes totale rehabiliteringstilbud.
Namdal Rehabilitering har
lege, spesialsykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, kulturarbeider, aktivitør
og idrettspedagog som arbeider
i tverrfaglige team for å gi sine
brukere et tilbud som er tilpasset den enkeltes behov. Hver
enkelt får en egen veileder som

følger brukeren i behandlingsopplegget. Namdal Rehabilitering har enerom med egne
bad. En velutstyrt treningssal,
varmebasseng, tilgang til flotte
friluftsområder og en bevisst
bruk av kultur og humor er noe
av det som Namdal Rehabilitering benytter i behandlinga.
Tror du dette kan være noe
for deg, ta kontakt med din
kontaktperson i Grong kommunes helse og omsorgsetat
eller med Evy Estil på Fysikalsk avdeling, tlf. nr. 74 31
22 32 for bistand til vurdering
og søknad.
Da dette er en del av Grong
kommunes rehabiliteringstilbud, skal søknader først
behandles av inntaksrådet i
Grong kommune. Tilbudet skal
med dette sikre god samhandling med de ordinære kommunale rehabiliteringsoppleggene
også i etterkant av behandlingsopphold.

Utbygging på anbud
Det planlagte byggeprosjektet med
restaurering og nybygging i tilknytning
til Grong barne- og
ungdomskole(GBU) er
ute på anbud.
Anbudsfristen er satt til 15.
april og med målsatt byggestart
innen 1. september dette år.
Kommunestyret vedtok årsb u d s j e t t o g ø ko n o m i p l a n
18.12.14.

Her ble byggeprosjektet innarbeidet.
Administrasjonen i Grong
kommune har derfor tidlig på
nyåret iverksatt anbudsinnbydelse. Tilbudsfristen er satt til
15. april.
Hvis anbudspriser samsvarer med kostnadsberegning vil
byggeprosessen bli igangsatt
tidligst mulig på høsten inneværende år.
Det er planlagt at byggeprosjektet skal være ferdigstilt
innen 1.april 2017.

Bli med på trimswing!
Hver mandag
kl 19.00-21.00
i kantina på
kommunehuset. Dette
er ett lavterskeltilbud
hvor alle er
velkommen, og man trenger
ikke være flink å danse for å
komme. Tilbudet er åpent for

alle som er interessert, uansett
ferdigheter og med eller uten
partner. Håper så mange som
mulig møter opp, slik at alle får
noen å danse med.
Bli venner med «Trimswing
Grong» på Facebook.
For spørsmål, kontakt Trude
Gravseth (99379995) eller BritAgnes Buvarp (48204908).
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Tilbakeblikk: Les ordførerens
betraktninger om året som gikk
Vi kan se tilbake på et nytt hektisk år med stor aktivitet på alle
områder og med et bredt politisk engasjement. Vi har vedtatt
kommuneplanens samfunnsdel
fram mot 2020 og dermed lagt et
grunnlag for ønsket utvikling.
Midt oppe i dette ligger det også
en stor utfordring knyttet til
ny kommunestruktur. 2015 vil
således bli et viktig år for hvordan kommune-Norge skal se
ut i framtida. Det at vi nå har
vedtatt å bygge ut Mediåskolen
samt innfri ønsket om en regional kulturhusfunksjon gjør at
vi vil stå enda bedre rustet i åra
framover.
Gledelig er det å registrere at
befolkningsutviklinga fortsatt
går i positiv retning. Ved utgangen av 3. kvartal var vi 2469
innbyggere som er ei økning på
20 personer så langt i år. Det at
vi klarer økt tilflytting skyldes
bl.a vår satsing på tilrettelegging for boligbygging. Gjennom
det nasjonale prosjektet ”boligetablering i distriktene” som
avsluttes dette året og som vi
har vært så heldig å få delta i ,
har dette medført en oppsving i
eneboligbygginga.
3 nye
eneboliger er under bygging på
det nye boligfeltet Mediåmarka
som ble ferdigstilt i vår , mens
det nye feltet på Bergsmo som
også stod klart i vår venter
på sitt første byggeprosjekt.
På Bergsmo har det imidlertid blitt bygd flere eneboliger
på ”eldre felt” den siste tida,
og vi er også i gang med oppføring av to nye flyktningeboliger. Grongs første Passivhus
ble ferdigstilt i vår. Dette var
et samarbeidsprosjekt mellom
en lokal entreprenør og elever
ved videregående skoler både
i Grong Namsos. Den nye boligblokka i sentrum ble tatt i bruk

tidlig på vinteren og inneholder
bl.a nye lokaler for barnevern
og PPT samt leiligheter i de to
øvrige etasjene.
Siste året solgte vi den gamle
aldersheimen i Harran til en
lokal næringsaktør som allerede har hatt stor respons på
utleie . I tillegg er det rom i
bygningen som er stilt til disposisjon for frivillig aktivitet i
grenda. Kommunen har vedtatt
å kjøpe NTE-bygget i sentrum
og her har vi allerede interessenter til de ledige lokalene i
bygget. Vi har en meget stor
portefølge av kommunale leiligheter . Et par boliger er siste
året solgt til private mens vi har
rehabilitert bl.a 4-mannsboligen på Bergsmo samt ”Signehuset” i sentrum. I tillegg er vi
nå i gang med oppgradering av
2-manns boligen på Bergsmo.
Vi er også i gang med energimerking av våre større kommunale bygg.
I Harran har det vært stor
aktivitet de siste årene og gledelig er det nå at både ny Nes bru,
ny E-6 trase , miljøgate gjennom
sentrum og ny gang- og sykkelveg fra sentrum til Fiskumfossen er ferdigstilt. Vegprosjektene har medført at lokale
bedrifter har fått gratis tilkjørt
overskuddsmasser som har
vært med å skape positiv utvikling for den enkelte . Området
rundt kroa og butikken har
gjennom et stedsutviklingsprosjekt gjort at sentrumsomsområdet har blitt kraftig oppgradert og framstår i dag som
svært attraktiv. Prosjektet har
også gitt et løft for Harran Camping og Statoilstasjonen.Det er
også lagt ut et nytt næringsområde i Harran sentrum. Totalt
for Harrasgrenda bør dette ha
bidratt til mer bolyst.

«Innenfor landbruket er det også
god utvikling og stadig flere foretar
bruksutbygging.»

ØVELSE: Bildet viser en øvelse i regi av Grong brann- og redningsvesen.

Bolystprosjektet i kommunen som har pågått sia 2012
ble avsluttet i april. Det har
vært gjennomført en rekke delprosjekt der hovedmålet har
vært å bidra til økt tilflytting
og bolyst gjennom satsing på
inkludering og trivsel. Det som
blir viktig framover er å dra
med seg erfaringene som ligger
igjen i rapportene i prosjektet.
Folkehelse er i skuddet som
aldri før og frisklivssentralen
har vært videreført med fokus
på områder som gjør at folk tar
bedre vare på egen helse enn
tidligere. Vi har fått på plass
merking av 15 friske turer samt
utgitt en ”vandreguide” som
beskriver hver enkelt tur. Videre er det merket 20 nye Grongturer som blir flittig brukt av
bygdafolk og tilreisende. Bruken av sang- og musikk innenfor demensomsorgen har vært
en suksess . Mange pleiere har
deltatt bl.a på gitarkurs for å
være enda bedre skolert til å
følge opp slike positive tiltak.
Grong har vært så heldig å få
til en avtale med helseforetaket
om tilrettelegging av et dialysetilbud. Så langt har en hatt en
prøveordning. Nå bygges dette
ut permanent med et tilbud til
6 pasienter samtidig. For de
ansatte betyr dette også at man
får en enda bredere kompetanse
for å møte de krav som ligger i
samhandlingsreformen . Også i
2014 har vi klart å ta imot alle
utskrivingsbare pasienter fra
sykehusene. Dette takket være
god organisering og stor innsats hos våre ansatte. Arbeidet
med å etablere et kommunalt
akuttdøgntilbud vil stå sentralt
neste år At vi nå har vedtatt å
tilrettelegge i egen regi gjør at
vi ligger godt an i løypa til å ha
et tilbud på plass innen utgangen av 2015 som er kravet fra
staten.
Som følge av høststor men
”Hilde” i 2013 ble det satt enda
mer fokus på beredskap i kommunene. Vi var allerede godt
i gang med utbygging av nødstrøm da ”Hilde” raste over
Trøndelag. Tidlig på nyåret
hadde vi nødstrøm på plass

både til helse-og omsorgstunet,
kommunehuset og fjer nvarmeanlegget. Vi er også i gang
med å bygge ut nødstrøm til
grunnvasskilden på Farstøa.
En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er nå også klar for
politisk behandling. I forrige
uke hadde vi beredskapstilsyn
fra Fylkesmannen og vi er både
glade og stolt over at det ikke
ble funnet noen avvik.
Grong er og blir en internasjonal kommune og i dag har vi
rundt 150 fastboende av utenlandsk opprinnelse. I år har vi
tatt imot tilsammen 15 flyktninger derav 5 enslige mindreårige. I tillegg har vi også hatt 4
familiegjenforeninger. Vi har
styrket introduksjon- og kvalifiseringsarbeidet for bosatte
flyktninger gjennom bl.a et
skogprosjekt i samarbeid med
SB-skog. 4 flyktninger fullførte opplæringa og i slutten
av august kom disse ut i arbeid.
Arbeidet er sesongbasert, og vil
derfor ikke gi arbeid hele året.
Flere av deltagerne er nå kvalifisert til å kunne gå inn i skogsarbeid igjen til våren.
Skogprosjektet som tidligere
har pågått i Indre Namdal ble
i år utvidet til å omfatte alle
namdalskommunene der fokus
har vært å øke aktiviteten og
verdiskapinga i skognæringa.
Hovedfokus har vært aktivitetspådriving og veiledning rettet
direkte mot den enkelte skogeier. Som følge av mye vindfall
etter stormene forrige høst og
siste vinter har det vært stor
aktivitet i skogen, også i Grong .
Landbruksnæringa utgjør en
betydelig del av privat næringsvirksomhet i kommunen og
melkeprodusentene står for en
stor del av verdiskapinga. Flere
har installert robot og i dag er
det 11 roboter i drift. Leveransen av melk har også økt betydelig og kommunen har bidratt
til dette gjennom støtte til kjøp
av melkekvoter.
Skole har vært et av hovedtemaene dette året. Ikke minst
knyttet til en framtidig skolestruktur, som nå er lagt på
plass. Dette medfører at vok-

NASJONALDAG: Bildet er fra feiringen i Gronghallen.

POSITIVT: Innenfor landbruket er det også
kommunen og melkeprodusentene står for
lig og kommunen har bidratt til dette gjen
senopplæringa som har hatt en
meget spredt tilstedeværelse nå
kan samles i skolelokalene på
Bergsmo. Utbygginga av sentrumsskolen kombinert med en
kulturhusdel har også preget
det politiske landskapet i år. Nå
kan vi glede oss over at spaden
stikkes i jorda i løpet av neste år.
Det er også gledelig å konstatere
at skolene i kommunen gjør det
godt på nasjonale prøver. I Trøndelag topper vi i faget engelsk
. Vi ligger også over nasjonale
resultater i lesing og matematikk. Innenfor plansia skjer det
mye for tida. Som nevnt har vi
fått vedtatt en ny samfunnsdel
i kommuneplanen. En ny arealplan legges nå ut på høring. Vi
er i gang med ny hovedplan for
vann og avløp, og en revidert
klima og energiplan er utlagt.
Videre har vi bidratt til å få på
plass en regional vannforvaltningsplan En kulturminneplan
er også nå lagt ut på høring . Flere reguleringsplaner tilknyttet
boligutvikling er under behandling .Dette gjelder Seem boligfelt

LADESTASJONER: Grong fikk ladestasjoner
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MILJØGATE: Det har skjedd mye i Harran. Bildet viser miljøgaten som ble
realisert i 2014.

god utvikling og stadig flere foretar bruksutbygging. Landbruksnæringa utgjør en betydelig del av privat næringsvirksomhet i
en stor del av verdiskapinga. Flere har installert robot og i dag er det 11 roboter i drift. Leveransen av melk har også økt betydenom støtte til kjøp av melkekvoter. Bildet viser Sklett samdrift.
og Sanddøla Panorama. Vi har
også vedtatt reguleringplan for
ny bru/vegtrase over Fjerdingelva på E6. I Region Namdal,
som består av alle ordførerne,
har vi blitt enig om en strategi
på infrastrukturområdet i regionen. Det er full enighet om å
satse på utbygging av E6 Grong
– Nordland grense og der førsteprioritet er parsellen Fjerdingen
– Grøndalselv. Når det gjelder
fylkesvegene er utbedring av
Viesvingene på FV 760 blant de
prioriterte tiltakene. Denne fylkesvegen forslås også oppklassifisert til A-veg.
Kommunen har brukt ca. en
mill. kroner i asfaltering av kommunale veger i 2014, og det har
blitt prioritert strekninger som
medfører ekstra vedlikehold ved
store nedbørsmengder. Ny gangog sykkelveg med belysning er
åpnet opp til det nye boligfeltet
i Mediåmarka. Et svært viktig
trafikksikkerhetsprosjekt for
boligområdene Trøahaugen/
Høgbakkan samt det nye boligområdet.

for Tesla i løpet av fjoråret.

Ladestasjon for Tesla el-biler
er på plass i sentrum og er et
positivt tiltak som vil gi ringvirkninger for handelsnæringa
i området.
Vi kan også glede oss over en
ny skatepark tilknyttet sportsog fritidsparken . Dette er et
tilbud som har blitt svært godt
mottatt og skapt enda mer aktivitet i parken.
I samarbeid med næringsaktører både i egen kommune
og utenfra har man fått sikret
framtidig drift av alpinanlegget .
Sammen med det nye langrennsog skiskytteranlegget som nå er
tatt i bruk, har man nå lyktes å
få til et kjempeløft for hele Bjørgan-området. Fra Grong idrettslag og Snåsa skiskytterlag er det
nedlagt flere tusen dugnadstimer for å realisere det nye anlegget og dette fortjener all mulig
ros. Det er stor aktivitet i Grong
næringspark. Dette året er det
bygd ny veg med belysning inn
i området. Vi har også fått til
en utvidelse av næringsarealet
gjennom en ny reguleringsplan.

Siste års næringspris gikk til
Jørem Gård, mens siste utdelte
kulturpris tilfalt
Per Arne
Lynum.2014 har vært et merkeår på mange områder. Ikke
minst har grunnlovsjubileet
preget landet og også Grong. Vi
hadde en fantastisk 17.mai feiring der alle i kommunen samlet
seg til felles feiring i Gronghallen . Gjennom året har jubileet
også vært markert gjennom flere
arrangement, bl.a en Namdals
kulturkveld på folkehøgskolen,
og en jubiluemskonsert på samfunnshuset.
I år er det også 50 år sia Grong
og Harran ble en kommune.
Spellaget Gauken markerte
dette gjennom sin humoristiske
forstilling «Gullbryllup Harran
– Grong 50 år. »
Gjennom de betraktninger og
oppsummering som jeg nå har
lagt fram viser dette at det er
all grunn til å være stolt over
aktiviteten i kommunen. Jeg
er den første til å gi stor ros og
honnør til alle i kommunen med
rådmannen i spissen for nok

SKOGPROSJEKT: Grong kommune har styrket introduksjon- og kvalifiseringsarbeidet for bosatte flyktninger gjennom bl.a et skogprosjekt i samarbeid
med SB-skog.

BETRAKTNINGER: I denne utgaven av Grongnytt kan du lese ordfører Skjalg
Åkerøys tilbakeblikk på 2014.

et meget godt gjennomført år.
Vi har arbeidstakere som står
på både seint og tidlig for å gi
kommunens innbyggere gode
tjenester. Ekstra gledelig er det
at nærværet ved 3. kvartal i år
nærmet seg 95 % som også er
målsettinga. Noe av dette positive resultatet tilskriver jeg prosjektet «sammen om en bedre
kommune» som er et viktig tiltak for å ha fokus på økt nærvær og samtidig skape et godt
arbeidsmiljø.
Tidligere Hoga Heim treff
i Trondheim ble også i høst
gjennomført men da som et fellesprosjekt mellom alle Namdalskommunene under navnet
Heimkjær. Dette opplegget er
svært godt mottatt av studerende og andre ungdommer fra
våre kommuner. Flere gir inntrykk av at de på sikt har planer
om å vende tilbake til heimkommunen.
Infor masjon og kommunikasjon med innbyggerne er et
område som det har vært satset
mye på de siste årene. I 2014 ble

tidligere Mininytt erstattet av
ei avis under navnet Grongnytt
. Oppdatering på sosiale media
har vært en kontinuerlig prosess. I løpet av våren 2015 vil
kommunene i IN få nye hjemmesider.
I tida som kommer må vi ha
ekstra oppmerksomhet på de store økonomiske utfordringene. Vi
har i årene framover vært nødt
til å bruke en stor del av sparegrisen for å komme i mål med
både budsjett og økonomiplan.
Dette er ikke ønskelig men vi ser
at uten å knuse sparegrisen ville
vi ikke klart å komme i balanse.
Vi vet at den vedtatte økonomiplanen forutsetter store innsparinger innenfor alle rammeområdene og dette blir krevende.
Det er også klart at uten å
redusere antall stillinger vil
det bli tøft å komme i mål uansett hva vi gjør. Derfor må vi
ha fokus på å opprettholde best
mulig tjenestetilbud til våre innbyggere.

Grong 18/12-2014
Skjalg Åkerøy, Ordfører

SKATEPARK: Ungdommene kan nå boltre seg i ny skatepark.
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Positiv nærværsutvikling

UNGDOMSRÅD: Informasjon til ungdomsrådet ved ordfører Skjalg Åkerøy og kommunalsjef Håkon Kolstrøm.
Representantene i ungdomsrådet, fra venstre: Håvard Fiskum, Kristian Domås, Lisa Grøtan Sørgaard, Mari
Lindsetmo og Karina Bakhajeva.

Grong har fått nytt ungdomsråd
GRONG: Elevrådene ved
Grong videregående
skole og Grong barne- og
ungdomsskole har valgt
representanter til ungdomsrådet.
Grong kommunes ungdomsråd skal være et talerør og felles arena for ungdom bosatt i
Grong kommune. Ungdomsrådet skal bidra til at ungdom kan
påvirke sin egen livssituasjon
gjennom deltakelse, opplæring

og medvirkning i demokratiske
arbeidsprosesser.
Ungdomsrådet skal være for
ungdom i ungdomsskolealder
og opp til 20 år. Rådet har 4 medlemmer med 2 varamedlemmer,
med representasjon fra begge
kjønn etter likestillingslovens
bestemmelser. Det velges 2
medlemmer med 1 varamedlem
fra ungdomstrinnet på Grong
barne- og ungdomsskole, 2 medlemmer med 1 varamedlem fra
Grong videregående skole.
Varamedlem møter ved for-

fall fra medlem for vedkommende skole. Sekretærfunksjonen
ivaretas av administrasjonen i
Grong kommune.
Representanter for inneværende periode er:
Fra GBU: Lise Grøtan Sørgaard, Kristian Domås. Vara:
Emilie Bye Kjøglum.
Fra GVS: Håvard Fiskum,
Karina Bakhajeva (går på Olav
Duun). Vara: Mari Lindsethmo.

BEFARING: Her fra befaringa på helse- og omsorgstunet der en møtte bl.a beboer Per Formo som sammen med
sin kone Åse bor i en av de to kombileilighetene. Fra venstre Per Formo, fylkesmann Inge Ryan, ass.fylkesmann
Gerd Janne Kristoffersen og ordfører Skjalg Åkerøy.

Fylkesmannen besøkte Grong
GRONG: Grong kommune
har nylig hatt besøk av
Fylkesmann Inge Ryan
og deler av hans stab
i forbindelse med at
Fylkesmannen har som
mål å besøke hver kommune to ganger innen
hver valgperiode.

Fylkesmannen ønsker at kommunebesøkene skal være en
samarbeidsarena for å etablere og vedlikeholde god dialog.
I Grong stilte kommunen
med formannskapet, rådmann
og kommunalsjefer.
Hovedtema under besøket
var kommunereform , status
i kommuneplanarbeidet , økonomi, integrering og bosetting.

Grong kommune har i alle år
hatt kontinuerlig fokus på å bedre nærværet i kommuneorganisasjonen.
Tidligere var det mest tale om
å redusere sykefraværet. Nå
er det hele snudd på hode og vi
snakker om å øke nærværet. I
det så ligger det en tanke om å ha
fokus både på alle ansatte som
er på jobb og på de som ikke er
i arbeid (sykemeldte). Kommuneorganisasjonen har om lag 380
ansatte fordelt på 280 årsverk.
Grong kommune har følgende målsettinger for vårt nærværsarbeid:
n 1: Bygge et godt omdømme
for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.
n 2: Skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel,
motivasjon, stolthet, kreativitet
og effektivitet.
n Skape en kultur for utvikling,
innovasjon, raushet, initiativ og
engasjement.
n Etablere mestrende medarbeidere og helsefremmende
arbeidsplasser.
n 3: Skape større nærvær,
gjennomsnittlig 95 % for hele
organisasjonen. Nærværsutviklingen de siste fire år er som
følger: Statistikken store variasjoner per kvartal. Trenden er

mer nærvær, fra 90 % i 2011 til
94 % i 2014.
Årsaken til større nærvær er
mange. Det som er sikkert er at
det krever kontinuerlig fokus og
arbeid over lang tid. Hovedfokuset har vært på strukturelle tiltak og bedre samhandling. Videreutvikling av mellomlederrollen er viktig, og er en nøkkel for
å etablere gode arbeidsplasser
med fokus på å skape mestrende
arbeidstakere og helsefremmende arbeidsplasser, sterke og
kompetente fagmiljøer. Andre
elementer som har fokus er organisasjonsutvikling, utvikling av
prosedyrer som for eksempel
varsling, konflikthåndtering,
etikk, oppfølging av sykemeldte
m.m. Videre er det utviklet ny
Arbeidsgiverstrategi, som ga
tydelige forventninger til alle
ledere og medarbeidere. Nå er
kommunen også deltaker i prosjektet «Saman om ein betre
kommune». Samhandling mellom ansatte og mellom ansatte
og ledelse er også vesentlig,
herunder god samhandling med
tillitsvalgte og ver neombud.
Gode resultater skapes gjennom
samhandling!Per dato er vi på
god vei til å nå fastsatte mål – 95
% nærvær. I den sammenheng
gis det ros til alle ledere og ansatte som bidrar for å nå våre mål!

Hovedopptak barnehager

Det var også lagt opp til et
besøk ved helse og omsorgstunet der de besøkende fikk
omvisning og orientering om
bl.a det nye fleksible omsorgstilbudet som en har fått til
etter utbygginga.
Det var også omvisning og
orientering om kommunens
dialysetilbud som har kommet i stand gjennom et samarbeid med Helseforetaket.

Søknader om kulturmidler i 2015
I tildelingen av kulturmidler
2015 vil foreninger med aktivitet for barn og ungdom opp til
20 år bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april.
Hver kategori er spesifisert i
punktene nedenfor. Søknadsskjemaet er elektronisk og finnes på Grong kommunes hjemmeside www.grong.kommune.
no (under tjenester/kultur).

1. Støtte til kor og korps:
Tildeles administrativt i kommunen.
2. Støtte til idrettslag og
skytterlag: Tildeles av Grong
idrettsråd.
3.Støtte til lag og foreninger
for barn og ungdom, inkludert revy og teater: Tildeles
administrativt i kommunen.
4. Tilskudd til lysløyper

og trimløypekjøring: Tildeles
administrativt i kommunen.
Søknadene leveres inn så snart
søkerne har oversikt over sine
utgifter i løpet av inneværende
sesong.
Har du spørsmål, ta kontakt
med rådgiver kultur Jorunn Lilleslett på tlf. 74 31 21 57 eller
på e-post: jorunn.lilleslett@
grong.kommune.no

Barnehagene informerer om hovedopptak for
2015/2016.
Bergsmo oppvekstsenter, Harran
oppvekstsenter, Ekker barnehage og Rønningen barnehage:
Tilbyr plasser fra to til fem dager

i uka, med åpningstid 07.00 –
16.30. Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside: grong.
kommune.no. Søknadsfrist:
15.mars. Barn som skal over til
skolen disponerer den kommunale bar nehageplassen t.o.m
12.august.
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Viktig at innbyggerne
engasjerer seg i reformen
GRONG: Stortinget
har gitt tilslutning
til å gjennomføre en
kommunereform.
Målet er større, mer
robuste kommuner
med økt makt og
myndighet.
Dette mener regjeringa er nødvendig for å møte morgendagens
utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.
Det er ingen gitt å forskuttere
hvordan kommunekartet blir i
framtida. Men de fleste kommunene er i gang med å beskrive det
utfordringsbilde som en nå står
ovenfor.
Grong kommune er også godt i
gang med arbeidet og har nå vedtatt en prosessplan for hvordan
en skal drive arbeidet framover.
Et av de viktigste grep som skal
gjøres er å involvere innbyggerne, og en håper at folket slutter
opp omkring de høringstiltak
som blir gjennomført. I prosessen er det lagt stor vekt på dialog
med innbyggerne . Så langt har
en ikke konkludert på hvordan
dette skal skje. Mulighetsbildet
er både gjennom folkeavstem-

minger , opinionsundersøkelse,
spørreundersøkelse eller gjennom møter på en annen måte.
Arbeidet hittil har gått på kunnskapsinnhenting. Dette gjøres
gjennom et samarbeid i regi av
både Indre Namdal regionråd
og Region Namdal. I Grong kommune er det opprettet et adhocutvalg , bestående av ordfører og
gruppelederne , som styrer prosessen lokalt. Det jobbes ut fra
flere alternative kommunestrukturløsninger. IN-kommunene
har vedtatt en plan der en ser tre
alternativer. Alternativene er
en kommune bestående av både
Indre og Midtre Namdal , en med
Indre Namdal og Overhalla eller
en bare av de 5 IN-kommunene.
I tillegg vil alle se på det såkalt
null-alternativet som innebærer
å utrede det å fortsette som egen
kommune.

Ulik framdriftsplan

Grong kommunestyre har vedtatt en framdriftsplan som legger
opp til et vedtak senest i desember i år, med formål om en eventuell sammenslåing fra og med
januar 2018. Samme framdriftsplan er også lagt i Namsskogan,
Lierne og Namsos kommuner.
Høylandet, Røyrvik og Overhalla har et lengre løp som går på
vedtak sommeren 2016 med evt.

Håkkåskjønna
Mellom Bersmoen og
Berre ligg der ei kjønn
som heiter Håkkåskjønna. Om denne kjønna går
der ei segn, nemleg at eit
brudepar skal ha drokna
der.
Mellom Bersmoen og Berre ligg
der ei kjønn som heiter Håkkåskjønna. Om denne kjønna går
der ei segn, nemleg at eit brudepar skal ha drokna der. Kva tid
denne hendinga gjekk for seg
veit ingen noko om, men om så
er at det har hendt, må det truleg
vera før svartedauen. Den før-

ste Grongkirka skal vera bygd i
1300-åra, og om ho var bygd før
svartedauen må det ha vore før
1350. Nok om det, segni om brudeparet som drokna då dei skulle
åt kirka kan godt vera eldre enn
etter at Grong fekk si eige kirke.
Namnet Håkkåskjønna skriv
seg frå at brurgommen heitte
Håkkå, men navnet på brura
har ikkje vore nemnd. Det skulle
vere tidleg på vinteren, og der
var lagt is på kjønna, og vegen
gjekk over kjønna og det har
vore sagt at dei kjøyrde, men
det har også vore sagt at dei reid
på kvar sin hest, og korsom er
skulle dei over kjønna, og då dei

Grong kommune har god styring
med sine utbyggingsprosjekter. Før jul behandlet både formannskap og kommunestyret
sluttregnskap for 19 prosjekter
som har vært ferdigstilt de siste
to årene. Samlet investering for
disse prosjektene har vært vel
72 mill. kroner og i forhold til
kostnadskalkylene ble det en
samlet innsparing på rundt 2
mill. kroner. Bare 3 av prosjektene hadde overskridelser og
den største overskridelsen ble i
forbindelse med siste utbygginga ved Rønningtunet. Det største
investeringsprosjektet som har
pågått de siste årene har vært
utbygginga ved Grong helse og
omsorgstun som hadde en samlet kostnad på 46,8 mill. og der
sluttregnskapet viste en innsparing på 135.000 kroner.

Kjøper hele
brannstasjonen
sammenslåing fra januar 2020.
Dette gir ei utfordring i forhold
til hvordan en skal kjøre prosesser mellom kommuner med ulik
framdrift. Etter at en er ferdig
med kunnskapsinnhenting
skal en gå i gang med et analysearbeid der en ser nærmere på
tjenestetilbudet, kommunens
økonomi , befolkningsutvikling,
bo – og arbeidsmarkedsregioner, næringsstruktur osv. Dette
arbeidet starter opp i et prosessmøte i kommunestyret 11. mars.
Parallelt med dette pågår også
arbeidet med å lage en plan for

hvordan en skal involvere innbyggerne. Denne planen vil bli
vedtatt i kommunestyret i slutten av mars. Videre utover våren
vil mye av arbeidet være knyttet til denne delen av prosessen
samtidig som analysearbeidet
fortsetter.
Det som regjeringa poengterer i en slik reform er at større
og robuste kommuner skal sørge
for gode og likeverdige tjenester
til innbyggerne. De ser også for
seg en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling samt
styrket lokaldemokrati.

kom ut på ho, rauk isen og dei
gjekk til botn og drokna. Brura
var ei kronbrur som var pynta
heimanfrå, og hadde sylvkrona
på hovudet.
Og på botn av Håkkåskjønna ligg
brurakrona den dag i dag. No er
landskapet slik attmed kjønna at
der er ei myr som går rett ut mot
Namsen, og vatnet frå kjønna
må ut i Namsen.
Her er det leirmæl, der det av
og til går noen store ras, og her
har det gått ras frå så lang tid
attende som folk mins og mykje
lenger. Om dette er det ein spådom frå Sibylla at eingong kjem
der eit ras så langt innover at
kjønna går ut i Namsen, og då
vert kjønnbotn turt land, og då
skal brurakrona finnast.
Men det kan ta si tid før denne
hendinga kjem, men spådom-

men har folk kjend frå slekt til
slekt.
Det er også ein annan alvorleg
spådom fra Sibylla, nemleg at
Ranemkirka skal rasa ut i Namsen på ein bededag.
Denne siste spådommen hadde
festna seg så sterkt i folketrua
at fleire av prestane i Overhalla ikkje ville halde preike i
Ranemskirka bededagen. Men
det ser ikkje ut til å vera nokon
fare for Ranemskirka, og det
kjem til å ta lang til også her før
ei slik hending med ras kjem.
Kor Håkkå og brura hans var i
frå, veit ein ikkje noko om.
Men har det vore på veg til
Grongkirka for verta vigd, må
dei ha vore frå den ytre delen av
bygda.

Historiske Grong

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
«gammeltida» med leserne av Grongnytt.

God styring på
utbyggingene

HÅKKÅSTJØNNA.

Kilde: Martin Bjerken, Grong
Bygdebok.

Grong kommunestyre har vedtatt å kjøpe Grong Brannsatsjon
for kr. 1.100.000 av Eivind Heia
AS. Så langt har kommunen hatt
et leieforhold tilknyttet brannstasjonen men fra årsskiftet har
kommunen overtatt både eiendommen og bygningene. Dette
medfører at de årlige kostnadene
halveres og blir nå på 42.000 kr.

Ja til kvotekjøp

Grong formannskap har vedtatt å
bevilge 50.000 kr. til støtte til kjøp
av melkekvoter. Støtten fordeler
seg med å støtte kjøp av statlig
melkekvote med 23 øre og privat
melkekvote med 60 øre. I saksframlegget pekes det på at økte
melkekvoter vil kunne bidra til å
øke verdiskapninga og det økonomiske utbyttet i landbruket.
Formannskapet mener det er
viktig å støtte opp en av de viktigste næringene i kommunen. I
2013/14 ble det kjøpt 85372 liter
statlig kvote og 49864 liter privat
kvote i Grong.

Tilbud i kulturog musikkskole
Håndverksaktiviteter i musikkog kulturskolen for elever i 5. – 8.
klasse.
Våren 2015: Innhold: Male på
lerret, lage såpe, dropskoking
og påskeaktiviteter med nye og
spennende ting på gang!
Vi starter opp onsdag 25. februar, uke 9, (uka etter vinterferien)
og holder på 10 kvelder utover
våren. Vi tar fri i påskeferien, og
følger ellers skoleruta.
Sted: GBU, tidspunkt: kl.17.30 20.00. Pris: 1200,- kr inkludert
alt av materialer (totalt 25 timers
kurs). Faktura blir tilsendt.
Arrangør/ påmelding til: Grong
musikk- og kulturskole v/ Kari A.
T. Sivertsen, tlf: 74 33 08 07, mobil
993 13 561 eller mail: kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no
innen mandag 16. februar 2015.
Leder for aktivitetene er Janne
Barlien (mobil 905 67 163).
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Eiendomskatt
i Grong i 2015

Kommunestyret vedtok i desember 2014 å øke promillesatsen
for eiendomsskatt på hytter og
boliger fra 4 til 5 promille fra og
med 1.1.2015. Det skjer ingen
økning i satsen når det gjelder
næring, verker og bruk, slik at
denne blir som tidligere år på 7
promille. Selve takstgrunnlaget
som ble fastsatt for den enkelte
bolig i 2010 skal stå fast i 10 år
fremover så fremt det ikke skjer
endringer på eiendommen. Ved
eventuelle endringer i taksten
så vil den aktuelle eier få direkte
beskjed om dette. I disse tilfellene har også kommunens besiktigere vært ute og sett på den
aktuelle eiendommen på nytt.
Det vil i 2015 ikke bli sendt ut
eiendomsskatteseddel for hver
enkelt eiendom. Dere kan selv
finne takst ved å ta beløpet som
står under kolonnen «ANTALL»
på linjen «Eiendomsskatt» på
første faktura for 2015 og multiplisere dette med 1000. Altså,
står det i kolonnen antall 953,0
så tilsvarer dette en eiendomsskattetakst på kroner 953 000,. Taksten er grunnlaget som
benyttes for å beregne det som
skal betales i eiendomsskatt.
Dersom taksten på en bolig er
953.000,- vil eiendomsskatten for 2015 bli som følger;
953.000,- x 5/1000 = kr 4.765,- .
Evt. spørsmål kan rettes til tone.
rottesmo@grong.kommune.no

Uenig i nytt
lovforslag
Grong formannskap har vedtatt en uttalelse der en fraråder
opphevelse av konsesjons- og
boplikten.
Dette begrunnes med at det er et
offentlig ansvar å sikre at arealressursene kan nyttes i tråd med
samfunnets behov og til beste
for framtidige generasjoner. Ved
å ta bort boplikten reduseres
lokalt eierskap. Noe som gir
økonomiske konsekvenser både
for kommuner og næringsliv og
svekker muligheten for livskraftige lokalsamfunn.
Dagens regelverk er ikke til hinder for en god og framtidsrettet
utvikling av landbruket. Ved å ta
bort disse virkemidlene åpner
en for at kapitalsterke interesser kommer på banen og overtar
eiendommer uten å ha fokus på
matproduksjon. Det kan igjen
medføre økt press og pris på
jordleie og hindre lokale brukere
til å utvikle sine eiendommer
og produksjon. Formannskapet
mener også at det vil være svært
uheldig å ta bort priskontrollen da dette kan gjøre det vanskeligere for nyrekruttering til
næringa.

Adresseprosjektet i
Grong kommune
GRONG: Grong kommune jobber for tiden
med å tildele vegadresser til alle boliger/
fritidsboliger i kommunen.
Prosjektet startet opp i 2012, og
man har kommet godt i gang
med arbeidet. I oppstarten har
det gått med mye tid til oppretting av matrikkelen, og arbeidet
med å definere de ulike vegparsellene. Frist for sluttføring er
31.12. 2016, men vi regner med
å være ferdige i løpet av sommeren 2015. Tildelingen tas i
rekkefølgen sområdene Medjå
– Tømmerås – Formofoss – Bjørgan – Bergsmo – Gartland – Harran – Spredt bebyggelse - Hytter
uten vegforbindelse
De offisielle vegnavna ble
vedtatt i 2013, og arbeidet er nå
rettet mot tildeling av selve husnummeret på hvert enkelt hus.
Pr. 16.01.2015 har 21 % av husstandene fått tildelt en offisiell
adresse. De som ennå ikke har
fått tildelt adresse vil i løpet av
de nærmeste månedene få tilsendt forslag til husnummer. Det
tildeles en adresse til hver boenhet i boligen, så noen vil oppleve
å få tildelt flere husnummer/

adresser.
Det er anledning til å påklage
den tildelte adressen. Man kan
da klage på nummeret, men
ikke selve vegnavnet. En del vil
også reagere på at man har fått
tildelt et høyt husnummer, til
tross for at det kun ligger noen
få husstander langs samme veg.
Bakgrunnen for dette er at nummereringen skjer etter stigende
rekkefølge fra det punktet vegen
starter. I henhold til Statens
kartverks regler for adressering
skal det settes av en adresse for
hver 10 meter. Et eksempel er om
det første huset på en vegparsell
ligger 100 meter inne i veien, så
vil dette huset få tildelt husnummer 10. Når man har fått tildelt
adresse er det opp til hver enkelt
huseier å skilte sitt hus med rett
husnummer.
Det skal her benyttes et standard skilt med refleks som kan
bestilles gjennom Byggmakker i
Grong og Bjørn Fornes Byggvarer. Skiltet skal plasseres slik at
det er lett synlig fra vegen huset

SLIK: På bildet ser man et godkjent skilt med sorte tall på hvit reflekterende
bakgrunn med sort rammme. Plasseringen av skiltet høyt på veggen gjør
det godt synlig.
har sin adresse tilknyttet, slik
at arbeidet blir lettere for utrykningskjøretøyer.
Grong kommune vil i løpet av
2015 gjennomføre arbeidet med
å sette opp gateskilt på de kom-

Kunngjøring av kirkevalg
Mandag 14. september
er det i tillegg til valg
til kommunestyre og
fylkesting, også valg
til menighetsråd og
bispedømmeråd.
Etter drøfting i menighetsmøtene har Grong kirkelige
råd vedtatt å søke bispedømmerådet om å slå sammen
Grong og Harran sogn til ett
sogn. Det blir da ett menighetsråd for Grong og Harran,
og dette rådet vil også fungere
som fellesråd, med ansvar for
kirkebyggene, kirkegårdene,
og arbeidsgiveransvar for de
ansatte. Menighetsrådsfunksjonene er ansvar for menighetslivet, fordeling av ofringer, utleie av kirkene osv.
Det nye menighetsrådet vil
bestå av åtte medlemmer, slik
som det nåværende Grong
kirkelige råd.
Det som blir forskjelling fra
nåværende ordning, er at det
blir felles valgliste for Grong
og Harran.
Det trengs kandidater til
valglista! Hvis du har lyst på

en utfordring, gi beskjed til
en i det nåværende rådet, ev.
til kirkeverge/menighetssekretær. Eller tips oss om gode
kandidater vi kan spørre. Det
trengs kandidater av begge
kjønn, med geografisk spredning, og spredning i alder.
Valgbare er alle stemmeberettigede som har fylt 18 år
innen utgangen av valgåret.
Den som er fylt 65 år innen 1.
oktober 2015, eller har vært
med i menighetsrådet de siste
fire år, kan be seg fritatt for
valg, samt den som påberoper
seg hindring som valgstyret
godkjenner.
Det er naturligvis fullt
mulig å si ja til å stille som
kandidat om en er over 65 år!

Stemmerett har alle medlemmer av Den norske kirke
som bor i sognet, og som har
fylt 15 år innen utgangen av
året.
Lister: Frist for å komme
med forslag til kandidater, er
1. mai.
Det er anledning til å stille
alternativ liste til valget, og
representanter fordeles i tilfelle ut fra antall stemmer de
forskjellige listene får. Mer
informasjon om valget finnes
på www.kirkevalget.no, og
ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 74 31 21 83.

Kirkeverge/menighetssekretær Mildrid
Haugdal

munale vegene. Dersom du har
noen spørsmål om prosjektet ta
kontakt med Morten Neergård
på telefon 74 31 21 43 eller
e-post mor ten.neerg ard@
grong.kommune.no.

Kommune- og
fylkestingsvalget 2015
Valgdagen for kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2015 er mandag
14. september 2015. På valgdagen
må alle stemme i egen kommune.
Det er også mulig å avgi forhåndsstemme fra 1. juli og fram til
11. september.
I forbindelse med valget er det
noen fastsatte tidsfrister, bl.a. frist
for innlevering av listeforslag.
Frist for innlevering av listeforslag: Listeforslag må være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31.
mars 2015 kl. 12.00.
Det er ikke nok at brevet med
listeforslaget er poststemplet
innen fristen. Posten må være
kommet frem til, eller forslaget
må være levert direkte innen fristen.
Nær mere opplysninger om
re glene som gjelder for innlevering av listeforslag finnes på
www.valg.no.
Nærmere opplysninger kan også
fås ved henvendelse til valgansvarlige i Grong kommune, Tore
Kirkedam eller Britt Line Thomassen Wold.
Mer informasjon/kunngjøringer om valget vil komme i senere
utgaver av Grongnytt, samt i fellesannonser med flere kommuner
i lokalavisene.
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Yter service med et smil
Vi som jobber i Servicekontoret sitter i
førstelinjen og er de første dere møter
når dere kommer på kommunehuset
eller ringer hit.
Vi har mange forskjellige fellesoppgaver, bl.a.
ekspedisjon i skranken, kassefunksjon for Grong
kommune, utleie av idrettsanlegg, samfunnshus og

basseng, salg av bygdabøker, kopiering, utsending
mm. Post/arkiv er en stor oppgave som tar mye tid.
Vi henter post, sorterer og journalfører all inngående post.
Kvalitetssikring og avslutting av saker er også
viktig, vi skal være sikker på at dokumentene er
gjenfinnbare for senere år. Tilbringertjenesten fyller en 90 % stilling. Vi tar imot bestilling av transport i Flatanger, Indre og Ytre Namdal.

Vi som
jobber i kommunen
I hvert nummer av Grongnytt
vil vi presentere noen av oss som jobber i
Grong kommune. Hva driver vi med - hva er det
som ligger bak titler og ansvarsområder - og
hvordan ser vi ut, - vi som tar telefonen når
du ringer. Denne gangen presenterer vi

SERVICEKONTORET

TRINE-LISE ARNTZEN FALMÅR

KJERSTI MELHUS HÅNES

MARION SJAASTAD

ANETT SUNDVIK

BJØRG GARTLAND

SOLRUN NORDGÅRD BERGIN

Trine Lise er ei strikkeglad Kristiansunder. Flyttet til
Grong i 1984 av ulike årsaker. Har jobbet av og på i Grong
kommune siden slutten av 1990-tallet. Jobber med tilbringertjeneste som hovedsak. Trine-Lise holder styr på
dager og klokkeslett til de som vil trene i Gronghallen, i
svømmehallen og aktiviteter i samfunnshuset. Hun har
varierte oppgaver utenom dette også, som f.eks. skranke,
sentralbord og andre små og store oppgaver som hører
til i SK.

Anett er ei lattermild Li taus, som nå bor på Sørsida. Hun
jobber for tiden 100 % som boligsekretær. Har arbeidsoppgaver som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger, bostøtte, nøkkeladministrator på kommunale
bygg, og oppfølging av renholdere som bl.a. å skaffe vikarer ved fravær.

Kjersti er ei sporty Otterøytaus. Hun kom til Grong som
elev ved Namdals Folkehøgskole i 1995, og siden har hun
vært her. Kjersti har jobbet her som sekretær siden 2006.
Hun jobber hovedsakelig med tilbringertjenesten, post/
arkiv og informasjon. I tillegg til familien er hennes store
lidenskap styrketrening.

Bjørg er ei blid Bodøværing og flyttet til Grong i ungdomsårene. Hun har sentralbordet, og er den som svarer når
du ringer til kommunen. Hun har også ansvar for organisering av hjemmehjelpen. I tillegg fordeler hun alle regninger, arkiverer, tar kasseoppgjør mm.

Marion er ei livsnytende Spillums pie som trives aller
best på Abelvær. Flyttet til Grong i 1994 og har jobbet som
sekretær siden 2008. Hun jobber i hovedsak med post/
arkiv og som politisk sekretær. Er også innom tilbringertjenesten, er sekretær for TV-aksjonen

Solrun er eneste vaskeekte Grongtaus i servicekontoret.
Hun jobber som konsulent med 50 % på plan, bygg – og
eiendom – med kommunale avgifter, matrikkel med mer. I
tillegg 50 % i servicekontoret med ansvar for post og arkiv.
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Konsert
Grong musikkforening med solister inviterer til konsert i Grong
kirke søndag 15. mars klokka
20.00. Velkommen!

Årsmøte Aldersheimens venner
Aldersheimens venner har
årsmøte på storstua på
Helsetunet tirsdag 24. februar
kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker. Kaffeservering og loddsalg.
Gamle og nye medlemmer er
hjertelig velkommen. Styret.

Grong sanitet

Grong Sanitetsforening har årsmøte mandag 9.mars kl. 19.00 på
Frivilligsentralen. Årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet,
sendes til Åse Liv R. Rosset innen
25.februar. Kaffe og utlodning.
Alle velkommen. Styret.

Bergsmo sanitet

Bergsmo sanitetsforening avholder årsmøte onsdag 25. februar
kl. 1930 hos Evy Anne Bergin. Alle
medlemmer er hjertelig velkommen. Vanlige årsmøtesaker.

Felles årmøter

Harran IL

Årsmøte i Harran Idrettslag
avholdes 9. mars 2015. Årmøtet
avholdes på Harran Kro og starter kl. 19.00. Årsmøtepapirer legges ut på Coop Harran fra ca. 20.
februar. Alle medlemmer, nye og
gamle er velkomne. Det blir enkel
servering. Styret

GRONG: Aktivitetene
ved Grong Frivilligsentral er i full gang
igjen i det nye året.
Planer for nye kurs og aktiviteter er også på gang. Frivilligsentralen skal være et sted
der ”mennesker møtes”, o g
aktivitetene er tilbud til folket
i bygda. Et viktig mål er å gjøre
Frivilligsentralens virksomhet
bedre kjent for kommunens innbyggere. Av etablerte aktiviteter er småbarnstreff, åpent hus
med servering av kaffe og vafler,
frokosttilbud, gladdans, bridge,
formiddagskaffe med aktiviteter
som dart, skotthyll, pilkasting
og lignende. Videre blir det lagt
til rette for diverse formings- og
tekstilaktiviteter. For tida er det
fem ferdigoppsatte vever, der
alle er velkommen til å veve for
eksempel matter og løpere.
Hver søndag er det middagssalg. Det blir satt opp menyliste
for flere søndager framover, der
menyen blir tilpassa årstid, høytidsdager og tradisjoner. Middagene blir annonsert gjennom plakater og etter hvert i NA’s kalender, med påmelding fredagen før.

LOPPIS: Mange fine gjenstander som skal selges på loppemarked på Grong Frivilligsentral, reklamerer Randi
Eriksen.
Frivilligsentralen driver også
en del kursvirksomhet. «Praktisk matlaging» er et kurs under
planlegging. Ellers kan ulike
typer kurs være aktuelle, og det
er absolutt åpent for innspill og
ønsker. Frivilligsentralens lokaler leies ut til møter og selskaper.
Et nytt storkjøkken gjør lokalene

Gratis buss til Bjørgan!
15. januar startet Bjørgan-bussen.
Disse datoene går bussen:
n Torsdag 15. januar 2015
n Torsdag 22. januar 2015
n Torsdag 29. januar 2015
n Torsdag 5. februar 2015
n Torsdag 12. februar 2015
n Torsdag 19. februar 2015 (vinterferien)
n Torsdag 26. februar 2015

Gartland
Sportsklubb

Bussrute:

n Årsmøte på Gartland sta-

Harran.................................17.05
Gartland..............................17.10
Fossland..............................17.15
Bergsmo..............................17.25
Mediå (hotellet)..................17.35
Tømmerås..........................17.40
Bjørgan................................17.50
Fra Bjørgan.........................21.05

sjon fredag 27. februar kl 19.30.
Medlemmer og andre interesserte er velkommen.
n Kaffe- og solbærsaft ved
Bryinntjønninj. Servering hver
søndag mellom kl. 12.00 og kl.
15.00 fra og med 22. februar og
fram til påske. Siste servering
12. april. I påskehelga servering og nulløp sprænglaudan.
Skiløype fra Rosset og/eller
Mørkvedsetran.
n Elstadrenn i klassisk stil, ved
Haugen forsamlingshus tirsdag
17. mars. Start mellom kl. 17.00
og kl. 18.00. Premier til alle deltakere.

Sted........................... Tid

Kveldskjøring fra 18.00 – 21.00.
Bussen kjører om Bergsmo.
Arr.: Grong videregående skole, Namdals Folkehøgskole,
Grong IL, Harran IL, Grong skisenter, Grong kommune

velegna til dette formålet. Med
ønske om å øke utleievirksomheten, skal et rom som har vært
brukt til bruktbutikk, nå omgjøres til kjølerom og lager.
Bruktbutikken tenkes avvikla i form av et loppemarked.
Dette blir arrangert torsdag 26.
februar i Frivilligsentralens

egne lokaler, fra klokke 14.00 og
utover dagen. Inntektene fra dette loppemarkedet vil gå direkte
til videre tilbud om ulike formings- og hobbyaktiviteter.

Av Kirsten Joveig Gartland, daglig leder Grong Frivilligsentral.

ETABLEREROPPLÆRING
NORD-TRØNDELAG

Drømmer du om å starte egen bedrift?
Eller kanskje du allerede har kommet i gang?
Bli med på etablererkurs!
ETABLERERKURS
Informasjon og kompetanse om etablering av egen
virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé!
Grong oppstart 9.mars 2015

Påmelding / Kontakt:
www.etablereropplaering.no

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Foto:Leiv Eiriksson Nyskapning

Nordtun Samfunnshus, Bergsmo
Utviklingslag og Bergsmo
Gammeldansforening avholder felles årsmøter tirsdag 17.
mars 2015 kl. 19.30 på Nordtun.
Vanlige årsmøtesaker og servering. Møt opp.

Nå er det stor aktivitet
på Grong Frivilligsentral
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FOTO: Erlend Malmo

Regionalt skianlegg for
langrenn og skiskyting
BJØRGAN: Grong IL og
Snåsa skiskytterlag står
som eiere av Bjørgan skianlegg.
Grong IL og Snåsa skiskytterlag står som
eiere av Bjørgan skianlegg - et regionalt
anlegg for langrenn og skiskyting. Det
legges opp til en høy standard når det
gjelder lys og løypekjøring. Det skal, dersom behov/nok snø, kjøres løype tirsdagsøndag (tirsdag- fredag ferdig preparert
til kl. 17. Lørdag-søndag ferdig preparert
til kl 9). Det skal kjøres både klassisk spor
og skøytespor når forholdene tillater det.

Hunder har dessverre ikke adgang. Grong
skisenter kjører løypene. Dette koster
naturlig nok penger, så de som føler for
det, kan gå inn og betale løypeavgift - kr.
300,- pr. pers. inkl. parkering pr. sesong
eller kr. 500,- pr. familie inkl. parkering pr.
sesong. Dersom det er enkeltbesøk, så er
parkeringsavgiften 50,-. Betal inn på konto nr. 4448.15.18250. Pr. i dag er lysløypa ca.
4,5 km. I tillegg er det ei sløyfe som ikke
er tatt i bruk fordi vi mangler skibru over
bilvegen. Når den bygges blir den totale
lengda ca. 5 km. Anlegget kan brukes fra
kl. 07-22.00 hver dag. Dersom lyset ikke er
på når det er mørkt og du har tenkt deg en
tur i løypa, så trykk på den grønne knap-

pen på brakka ved parkeringsplassen.
Lysene slukkes automatisk kl. 22.
Kanskje du kunne tenkt deg din egen
lysmast?
For kr. 15.000 får du ditt eget lyspunkt i
den nye lysløypa på Bjørgan. Det har blitt
satt opp 140 lysmaster langs løypetraseen.
Selve lysløypa med arenalys har en
kostnad på kr. 4.600.000 hvorav ca. 1 mill
kroner er lagt ned i dugnad. Du eller ditt
firma kan være en viktig støttespiller ved
å kjøpe en egen lysmast. Det er 30 stykker
som har gjort det før deg/dere, men vi
trenger flere.
Det er totalt 12 delanlegg som skal bygges på Bjørgan til en kostnad på ca. kr. 30

mill. Prosjekteiere er Grong Idrettslag og
Snåsa skiskytterlag. Dersom vi klarer og
finansiere resterende delanlegg så blir
det bygd servicebygg med tidtakerbu,
snøproduksjonsanlegg, skibru, asfaltert
rulleskiløype, skileikanlegg, turløype og
hus for driftsmateriell. Men alt avhenger
av at vi klarer og finansiere planene.
Ikke nøl, bli med å støtt realiseringa av
dette flotte anlegget!
Ta kontakt med Erlend Malmo (920
68 140), Ingrid Bruce (976 77 063), Bendy
Appelkvist (995 25 085), Monika Sæther
(412 89 587), Anne Birgitte Steinsli Sklet
(480 54 776) eller Jorunn Lilleslett (478 62
411).

Program for seniorturer

Turprogram for seniorer
(60+) vinteren 2015.

Friluftsaktiviteter for seniorer fortsetter utover vinteren og vårparten.
Vi oppfordrer nye deltagere til å bli
med på trivelige og sosiale fellesturer ut i vakkert vinterlandskap.
Felles for alle turopplegg er:
n Oppmøte på Namdals Folkehøgskole kl. 09.00. Felles kjøring
derifra!
n Ingen ferdighetskrav for å kunne
delta - og deltagelse er gratis!
n Ta med tursekk og mat, vi tar
med kaffekjelen!
Program vinteren 2015:
Mandag 09.02.15 : Skitur mot Heimsetran (Fossland). Vi går rolig på
ski i retning Heimsetran. De som

ønsker lengre tur kan fortsett inn
mot Nordsetran. Felles kafferast
under tak i skogstua, før Heimsetran.
Mandag 23.02.15: Skitur eller
gåtur til 8-kanten Tømmerås. Velg
mellom å gå på beina (brøytet vei)
eller på ski, inn til 8-kanten på
Fjellmyra. For de som ønsker en
lengre tur kan denne forlenges til
Ellingdalen og Rognsmoen. Felles kafferast under tak i grillhytta
8-kanten.
Mandag 09.03.15: Skitur Heia/
Bjørgan. Rolig skitur fra Heia Gjestegård i retning den nye lysløypa
på Bjørgan. Felles rast med kaffebål og svartkjel ute. Dersom været
ikke tillater dette, tas kaffe inne på
Heia Gjestegård.

Mandag 23.03.15: Vandring Sklett
(Bergsmoen). Vandring til fots fra
Nordtun i retning gapahuken på
Sklett, felles kafferast der. Muligheter for vandring videre innover
i terrenget etter skogsbilvei.
Torsdag 09.04.15: Isfiske Tunnsjøflyin/Skorovatn. Felles kjøring fra
Namdals Folkehøgskole til hytte
Tunnsjøflyin/Skorovatn. Isfiske på
Tunnsjøflyin, med tilgang til hytte.
Fiskekort kjøpes i Skorovatn.
Mandag 20.04.15: Vandring
Leksås. Felles vandring fra Namdals Folkehøgskole til gapahuk
Leksås, felles kafferast der. Muligheter for vandring videre etter sti
mot Linken.

Grong & Harran
Pensjonistforening.
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XF 6000 croSStour

Fra kr.

148.900,pantera 7000
liMiteD

Fra kr.

174.900,M 8000 DaviD
Mcclure Special eDition
(153)

Fra kr.

165.900,Zr 120

M 8000
(153) Mountain

Fra kr.

Fra kr.

24.900,Monertig/klargjøring kommer i tillegg

163.900,-

13

FREDAG 13. FEBRUAR 2015

SIDE 12:

Feirer jubileumsåret
med brask og bram

SIDE 4-5:

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

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

SIDE 8:

Vil bytte
museum

SIDE 8:

Kan trimme uten å få
vondt med nytt tilbud

SNART: Ola Kristian Johansen (SV) tror tjenestetilbudet 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 framtiden skal samarbeide nordover eller sørover.

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

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.

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 Jørstadelva grunneierlag synes ideen er spennende, men etterlyser info om konsekvenser.

ÅPNER: Åtte av 21 politikere i kommunestyret
i Snåsa mener Snåsa bør forhandle med Steinkjer 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.

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

SIDE 13:

SIDE 7:

Hildegunn (14)
debuterte med fullt hus

Skal møte
næringslivet

SIDE 4-5:

Jubler etter boplikt-seier

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.

7 038730 000031

Visning:
Finn- kode:

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

INNHERREDSMEGLEREN.NO

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

Skuffet over
nei til giftemål

SIDE 4-5:

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

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

Eivind Lurås fra Jakt- og Fiskesenteret i Flå snakker om
drivjakt, postering på trekk, lokkejakt, måneskinnsjakt
og lignende jaktmetoder på hjort.
Kaffe og enkel servering.
Arr. Snåsa viltnemnd

SIDE 4-5:

SIDE 8:

Senterpartigruppa i kommunestyret

7 038730 000031

SIDE 6:

Viosen

Prisant.:

475.000,- + omk

Megler:

Odd Bjørn Hofstad

Mob:

92 80 64 90

1880

Tomt:

Ca. 241 m², Festet tomt

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

Snåasen Tjielte
Snåsa kommune

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

e
+ Indr
Namdal

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

LØSSALG 25,-

SIDE 15:

SIDE 10-11:

Vil satse
på hjort

Trener på
katastrofe

SIDE 4-5:

Enorm dugnadsinnsats

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

HUGGER: Kjell Tyldum (Snåsa SSL), Fred Stensen (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 dugnadsinnsats verdt mellom to og tre millioner kroner.

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

SIDE 8:

SIDE 7:

Tilbud til
ungdom

Spiller inn TV
på internatet

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

LØSSALG 25,-

SIDE 12:

Gründergeni
når snart 1.mill.

Bare halvparten
vil studere

SIDE 4-5:

SIDE 6:

SIDE 6:

Sterk
seier

Reagerer på
kulturhus-nei

Historisk
17.mai-feiring

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

SIDE 16-17:

Fersk
redaktør

Små syklister
ga storoppmøte

SIDE 4-5:

SIDE 4-5:

Stiller krav om tog
før sammenslåing

Stortrives på skolen

AVIS NR. 21 - ONSDAG 28. MAI 2014 - SNASNINGEN.NO

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

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

SIDE 8:

Møt Snåsas
egen fugleforening

SIDE 4-5:

Endelig bedre miljø

Frykter nye store tap

FOTO: AINA BYE

Mange vil lære samisk

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

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

SIDE 8:

Fornøyd
president

Finner ikke
bolig i Snåsa

Krever nye mobbetiltak

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

e
+ Indr
Namdal

Det skjer onsdag 2. april. Oppmøtetid: kl. 09.50. Publikumsarena mellom bussoppstillingsplassen og stasjonsbygningen.

Byggeår:

LØSSALG 25,-

SIDE 13:

16-åringer vil
ha stemmerett

SIDE 4-5:

Starter rus-offensiv

Adresse:

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

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

Imponerte med
ABBA-show

SIDE 6:

Med kroppen
som lerret

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

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

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

SIDE 16-17:

Bok om
galskap

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

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

SIDE 4-5:

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

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

« 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.»

Kom og møt kronprinsessen på Snåsa!

AVIS NR. 18 - ONSDAG 7. MAI 2014 - SNASNINGEN.NO

SIDE 6-7:

Lærte
swing

Arr. UKM – komitèen

LØSSALG 25,-

SIDE 11:

Reiser fra hele Norge til
stort dataparty i Snåsa

For første gang kommer Litteraturtoget og Hennes Kongelige
Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit til Snåsa stasjon.

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

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

Kartlegger
gamle bakker

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

Tlf. 474 79 990
www.boli.no

Kunstutstilling og program fra scenen.
- Kaffesalg-

SIDE 10, 18:

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

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

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

SNÅSA SAMFUNNSHUS
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00

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

SIDE 12:

Vil satse på
tegneserier

Naboer varsler protest

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

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

Velkommen!

SIDE 7:

Politikerne
kutter skatt

– Vi har fått
det så bra!

AVIS NR. 13 - ONSDAG 2. APRIL 2014 - SNASNINGEN.NO

LØSSALG 25,-

SIDE 18:

Kongelig
avskjed

Snåsa, Viosen - enebolig / fritidseiendom

LØSSALG 25,-

SIDE 10:

Frustrert over
regelendring

Stort oppmøte
på påskegrilling

SIDE 4-5:

– Bør ikke kutte tilbud

Styret i Snåsa Senterparti

e
+ Indr
Namdal

SIDE 4-5:

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!

Telefon 74 15 22 90

Åpner dyreklinikk i fjøset

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

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

SIDE 13:

Feirer
butikken

Splittet om
laksetrapp

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

22/2 VINTERFERIEPUB
KL 22-02

Vil lage film
fra hjembygda

SIDE 4-5:

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

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

SIDE 6:

Fyller fjøset
med veteraner

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

SNÅSA SENTERPARTI

KL 15-17

SIDE 10:

Barna fikk lage
sine egne lover

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»

15/2 PIZZABUFFET

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

SIDE 6:

Klar med
ny kafé

Forrykende
UKM-sirkus

VI FEIRER SNÅSA KULTURSKOLES 30-ÅRS JUBILEUM SAMMEN MED

9/2 MORSDAGSBUFFET

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

Tegner nye
scooterløyper

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

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

KL 14-18

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

SIDE 10-11:

Mener politikerne ikke
vet nok i enkeltsaker

Savner ikke snøen

presenterer Cornelis, Elvis, Cash & co.
Bill.pris: 300,-. KL 19.30

SØNDAG 9/2: MORSDAGSBUFFET KL 14-18

SIDE 9:

Fikk iskurs i
overraskelse

Glitrende revyhumor

GLEMT: Boligfeltets 17 huseiere ble nemlig
JUBLER: Naboene jubler. - Jeg klager ikke
glemt av kommunens takstmenn, og feilen på det. Det er ikke vår skyld at de har glemt
ble oppdaget for sent til at det kunne rettes. oss, sier nabo Lise Fjerstad (t.v.).

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

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

SIDE 4-5:

Historisk
stemmerett

SIDE 4-5:

7/2 BENNY BORG

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

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

SIDE 14:

Rebella
vokser

Slipper unna skatten

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

SIDE 20-21:

Hedret
for melk

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Vil avlyse
Snåsadagan

AVIS NR. 16 - ONSDAG 23. APRIL 2014 - SNASNINGEN.NO

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

SIDE 12-13:

SIDE 10:

Feiret skisport
uten skiføre

På Snåsa hotell mandag 10.mars kl.19.00.
7 038730 000031

Østvang, Snåsa
Ca. 110 kvm.
Ca. 137 kvm.
Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Ca. 1956. Modernisert i 1997.
Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7%
av kjøpesum
Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
46527820

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

SIDE 8:

Studio
på vent

VILLMARKSKVELD OM HJORTEJAKT

Godt vedlikeholdt enebolig i landlige
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
Adr.:
P.areal:
Bra.:
Tomt:
Byggeår:
Prisant.:

LØSSALG 25,-

SIDE 12:

Møt Snåsas
trillepatrulje

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

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

LØSSALG 25,-

SIDE 11:

Ragnar vant
sydenturen

Grong VGS i gang med
unikt snøscootertilbud

Klar for premierefest

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

7 038730 000031

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Sosiale
gamere

på Maanagierte lørdag 25.1.2014
i anledning 10-årsjubilèet.
Se videre program på:
Snåsa kommunes hjemmeside.

AVIS NR. 10 - ONSDAG 12. MARS 2014 - SNASNINGEN.NO

7 038730 000031

SIDE 16-17:

SIDE 6:

SIDE 8-9:

Sørsamisk
stjerneshow

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

Åpen dag

Maanagïertesne laavadahken 25.1. 2014
10-jaepienheevehtimmien sjïekenisnie.
Vuartesjh abpe programmem:
Snåasen tjïelten gåetiesæjrosne.

7 038730 000031

7 038730 000031

7 038730 000031

Gaahpoeh biejjie

AVIS NR. 9 - ONSDAG 5. MARS 2014 - SNASNINGEN.NO

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

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

LØSSALG 25,-

SIDE 18:

Protest mot
anlegg i Grong

Vil diskutere
sammenslåing

Vil få laksen tilbake

onsdag 8.januar - kl. 11.00 - 16.00.

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

SIDE 9:

Rekordmange tok fram
skiene på Snåsastafett

SIDE 4-5:

SIDE 4-5:

Fiskebil til Snåsa sentrum
Med god kvalitet i løs vekt.
Stort vareutvalg, og gode tilbud.

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

SIDE 10-11:

Vinje kan bli
kontorbygg

Feiret tiårsdag
med nytt navn

Sendte brev til foreldre
etter politianmeldelse

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

SIDE 9:

SIDE 10:

Loves svar
om kraftverk

SIDE 4-5:

– Snåsa bør ikke velge

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

LØSSALG 25,-

SIDE 13:

Vil at Snåsa
skal se sørover

SIDE 4-5:

– Vi har fått til mye bra

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

LØSSALG 25,-

SIDE 9:

Fant penger til
anlegg likevel

7 038730 000031

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

SIDE9:

Rekordhøy
erstatning

Namdal
+ Indre

AVIS NR. 7 - ONSDAG 19. FEBRUAR 2014 - SNASNINGEN.NO

7 038730 000031

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Ildsjeler øyner
pengeknipe

AVIS NR. 6 - ONSDAG 12. JANUAR 2014 - SNASNINGEN.NO

7 038730 000031

SIDE 8:

Namdal
+ Indre

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

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

7 038730 000031

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

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

7 038730 000031

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

7 038730 000031

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

Bård Nordfjærn

www.fasadeprodukter.no

Tlf: 952 81 798

www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

Inngang kr 50,-

48

Velkommen

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

SIDE 9:

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

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

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

CAN-AM DAGEN

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

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

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

SIDE 6:

Fikk prøve seg
som filmskapere

Vil gå til valg
på ny-Namdal

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

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

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

SIDE 7:

SIDE 14-15:

Bård (31)
mot MGP

SIDE 10:

Frykter kutt i
ungdomsklubb

Kjent regissør
skryter av Snåsa

Sosial
pendling

SIDE 4-5:

SIDE 8-9:

SIDE 8-9:

Historisk
bjørnejakt

SIDE 10:

Restartet livet Lars ny
i ukjente Snåsa laftesjef

SIDE 4-5:

Besøksrekord – igjen!

De gir grenda nytt liv

Vant VM
i bridge

Marit (90)
sykler milevis

SIDE 8-9:

SIDE 4-5:

SIDE 15:

SIDE 6:

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

e
+ Indr
Namdal

LØSSALG 25,-

25.000,-

Samlet premiesum kr.

Utefest med

SIE GUBBA

70.000,-

!  % $$"
!%   

! $ % %  
!    
!    

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

Spinnvill
villvin

Trakk familier
til Finsås

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

SIDE 13:

SIDE 8:

Sykkelglade
damer med gir

Skriver bok om
samisk gjeter

SIDE 4-5:

Bekymret for alkohol,
mobbing og holdninger

Vil doble salget - igjen

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

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

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

LØSSALG 25,-

SIDE 11:

SIDE 8-9:

SIDE 4-5:

Store protester
mot busstilbudet

Harald (77)
svindlet for
flere tusen

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

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

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

SIDE 12-13:

Snåsas ukjente krigshelt
fra første verdenskrig

SIDE 6:

AVIS NR. 33 - ONSDAG 10. SEPTEMBER 2014 - SNASNINGEN.NO

Muskelsyke Gunn (51)
gikk fra Lierne til Snåsa

LØSSALG 25,-

SIDE 8-9:

Gu Premie verdi
kr.

AVIS NR. 32 - ONSDAG 3. SEPTEMBER 2014 - SNASNINGEN.NO

Sol ga
rekord

Frykter skader
i meieribygg

ta
llvek

Fredag og lørdag

4.-5. juli

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

SIDE 4-5:

SIDE 7:

Busser sikrer
flere turister

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

INNHERREDSMEGLEREN.NO

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

SIDE 24,25 OG 26:

Selger
camping

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Tror på rekordhelg

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

LØSSALG 25,-

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

Lauvåsen
Ca. 111 kvm.
Ca. 179 kvm.
Ca. 119,793 daa eiendomstomt. Ca. 70 daa fulldyrka.
Konsesjonsbelagt med bo og driveplikt.
Ca. 1960.
Kr. 940.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Onsdag 28. Mai kl. 17.00
48455768

Adr.:
P.areal:
Bra.:
Tomt:
Konsesjon:
Byggeår:
Prisant.:
Visning:
Finn-kode:

SIDE 4-5:

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

Velkommen!

LØSSALG 25,-

SIDE 10:

Stine (13) ble
kastet av toget

Gretes kamp mot
glemselen
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LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10

SIDE 8:

Seterkauk
med stort trøkk

SIDE 4-5:

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

LØSSALG 25,-

SIDE 15:

Radon-rammet Optimistisk
næringsliv
barnehage

^ĂůDĂƌ^ĞƩĞĮƐŬŝ&ŽůůĂĨŽƐƐŝŶǀŝƚĞƌĞƌƟůĊƉĞŶĚĂŐ
ůƆƌĚĂŐϮϭ͘ũƵŶŝĨƌĂŬůϭϭ͘ϬϬƟůŬůϭϰ͘ϬϬ͘

Utefest med

SIE GUBBA

70.000,-

!  % $$"
!%   

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

SIDE 11:

Dårlig
kornhøst

25.000,-

Samlet premiesum kr.

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

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

D
GO
SOMMER

LØSSALG 25,-

SIDE 11:

SIDE 7:

Flyktninger ble
ekstra-familie

ƉĞŶĚĂŐŚŽƐ^ĂůDĂƌ^ĞƩĞĮƐŬŝ&ŽůůĂĨŽƐƐ

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

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

SIDE 7:

Snåsning klar
for nye eventyr

brp.com

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

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

AVIS NR. 27 - ONSDAG 30. JULI 2014 - SNASNINGEN.NO

e
+ Indr
Namdal

AVIS NR. 26 - ONSDAG 2. JULI 2014 - SNASNINGEN.NO

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

SIDE 13:

Ja til
Storåsen

Åtte av ti er kvinner

Premie

e
+ Indr
Namdal

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

AVIS NR. 25 - ONSDAG 25. JUNI 2014 - SNASNINGEN.NO

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

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

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

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

Småbruk med sjarmerende beliggenhet i Snåsa

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

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Vil ha felles
lønnskontor

ekta
Gullv verdi
kr.

ÅPNINGSTIDER BUTIKK:
Man – Fre: 0800 – 1600

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

Naturverneren

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

SIDE 8:

SIDE 8:

Bierna gir seg
som sameprest

FARLIG: Til høsten skal skolebarn på det lengste gå 2,2 kilometer langs en vei foreldregruppen mener er ulykkesutsatt og farlig.

Fredag og lørdag

4.-5. juli

ONSDAG 4. JUNI 2014

AVIS NR. 28 - ONSDAG 6. AUGUST 2014 - SNASNINGEN.NO

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

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

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

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

SIDE 12-13:

AVIS NR. 24 - ONSDAG 18. JUNI 2014 - SNASNINGEN.NO

e
+ Indr
Namdal

Frustrert over busskutt

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

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

FØRSTKOMMENDE ONSDAG 14. MAI

SIDE 4-5:

SIDE 4-5:

Vinn
Vi
n tøf
nn
tøf
øf
øff
Cann-A
CanCa
n-Am
Am
ryygg
ggse
seekk
kk!!

Arrangør:
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

Nytt blad
i Grong

Vil legge plan
om laks på is

Satser på setrene

7 038730 000031

Bestill på
www.snasningen.no

Snåsa samfunnshus 7. Mai kl. 19.00
Billettsalg ved døra
Voksen kr 200,- Ungdom/skoleelev kr 50,-

SIDE 7:

Anne-Marjas kofte
imponerer lærerne

SIDE 4-5:

grunner
til å bli
abonnent.

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!

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

SIDE 10:

Frustert
over vei

ANNONSØRER:

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

Vil ha færre
på sykeheim

“Mon lean duhát jagi - jeg er tusen år”
ULLA DAHLSTRÖM
MANUS: ERIK NORBERG REGI: LENA ENGQVIST FORSLUND SCENOGRAF:
ELLE SOFE HENRIKSEN
MUSIK: SVANTE HENRYSON KOSTYM: BRITTA MARAKATT LABBA KOREOGRAF:
LISELOTTE WAJSTEDT
LJUSDESIGN: ERIK NORDLANDER LJUDDESIGN: ANDERS RIMPI VIDEODESIGN:
HENRIK GUSTAVSSON,
MASK: TIRA BLIXT MEDVERKANDE: NILS HENRIK BULJO, KICKI SEVÄ BRAMBERG,
LEAMMUID BIRET RÁVDNÁ, MARJA LISA THOMASSON & PAUL OL JONA UTSI
RESEARCH/KULTURCOACH: ANNE WUOLAB

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

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

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

7 038730 000031

LO, Snåsa AP, Fagforbundet og Fellesforbundet avd 576 inviterer til
1.MAI-frokost på Kafe Midtpunktet fra kl 10.00- 12.00.
Etter frokost på Midtpunktet er det andakt på Sandmoen kl 12.00- 12.45 med kaffe og kaker etterpå
Tale for dagen ved Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Talen er ca kl 14.00

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

7 038730 000031

Bård Nordfjærn tlf: 952 81 798

eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

Giron Sami teáhter viser forestillingen

7 038730 000031

MARKISER • PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER
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

TRIVSEL: I årets elevundersøkelse ender
Snåsa Montessoriskole godt over landsgjennomsnittet på trivsel blant elevene.

PRESIDENTBESØK: Onsdag denne uken kommer sametingspresident Aili Keskitalo til Snåsa for å diskutere kommunens språksatsing.

7 038730 000031

–30%

Markiser
Garasjeporter

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

7 038730 000031

1. MAI

Inntil

Screen

Vi ønsker våre lesere en riktig

God Påske!
Neste utgave er onsdag 23. april

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

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.

7 038730 000031

7 038730 000031

–30%

7 038730 000031

VÅRkupp!

Inntil

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

7 038730 000031

PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

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

VÅRkupp!

7 038730 000031

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

7 038730 000031

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

MARKISER

7 038730 000031

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

SIDE 11:

Butikker
får skryt

LØSSALG 25,-

SIDE 6-7:

Stort oppmøte
på minnecup

SIDE 4-5:

Håper på godt
år for reindrifta

SIDE 4-5:

1973

1979

1997

VELKOMMEN TIL

2011

AV-SPARK fest

2014

50

STEINKJERMARTNAN 2014
ÅPNINGSSHOW 6. AUGUST KL. 20.00 I RISMELEN

Gruveteater ønsker alle i bygda og dalstroka
innafor… og utafor, velkommen til startsalva for
årets teateropplevelse i Verran!

Arr. Gruveteater

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

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

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

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

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

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

Beitstad stadion
30. august
ADVENTSTILBUD!

Vi har fått inn ferske
HØGLANDSFE-produkter
i delikatessedisken.

STASJ-BURGER
med 0,5 l drikke

Vareutbringing tirsdag
torsdag og fredag
Ring 74149128

kr 69,-

på 99482990

Vi søker etter ærlig og motivert

TØMRER

med fagbrev/mesterbrev.
Søknadsfrist: 15.04.14. Send CV med referanser.

STASJ
Dette sier to av våre ansatte:
BEITSTAD
Ståle Feragen, tømrer:“Byggmester Jørgen
Åpent 07.00- 23.00

å(09.00-23.00)
jobbe i. Vi får forskjellige oppgaver og både
kolleger og ledelsen sørger for stor trivsel.”

Frist matbestilling 22.30
Per48Bjørn
Tlf. 741
660 Hammer, lærling:“Det er

Åpent 08.00 – 20(18)
Tlf. 741 49 128

kjempetrivelig å jobbe i Byggmester Jørgen
Binde AS. Jeg ble godt mottatt og får prøvd

Per Bjørn Hammer

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

Ståle Feragen

Vi
Viutfører:
utfører:

••Periodisk
Reperasjoner••Service
Service
Periodisk Kjøretøy • Reperasjoner
••Dekk,
utstyrtil
tilalle
allebiler
biler
• Bilglass – det blir som avtalt
Dekk,deler
deler og
og utstyr
• Bilglass
••Air
Aircondition
condition anlegg
anlegg www.byggmesterbinde.no
Beitstad BilBil
ASAS
Beitstad

Tlf.74
7414
1488
8800
00
Tlf.
E-post:post@beitstadbil.no
post@beitstadbil.no
E-post:

8

Regionalt
senter for
Lokalmat,
handel og
trivsel
i Nord Trøndelag

leiligheter
kommer

snart

for salg

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

og helge arbeid, ta

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

SPROVA

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

Gratis kaffe, saft og kake sponset av
Hårr Snåsa betong

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

Fri inngang.
Med vennlig hilsen Marte og Joralfs
hjelpefond.
Joralfs barndomsheim
Gjerstadhuset har åpent
søndag kl 15.00 - 18.00.

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

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

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

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

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

Godtenebolig
vedlikeholdt
eneboliglike
i landlige
Godt vedlikeholdt/modernisert og innholdsrik
beliggende
ved
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
butikken på Breide i Snåsa
Adr.:
Østvang, Snåsa

Familiedag på Finsås kurssenter, Snåsa,

6

Som totalentreprenør tar vi ansvar for alle fag og skal være en foretrukket og komplett partner
som utbyggerVi
forsøker
private,
næringsliv,
nye
med- landbruk og offentlig sektor. Vi jobber under prinsippene
ærlighet, samarbeid
og for
motivasjon
arbeidere
kvelds-internt og opp mot våre kunder og samarbeidspartnere.
Vi er forhandler av Mesterhus, Norges mest solgte bolighus, og har prosjektledere som kan
kontakt
medog
Bjørnhild
bistå deg med
tegninger
søknader under hele byggeprosessen.

Billetter: kortnebb.hoopla.no/sales
Sponsorer:

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

Adr.:
P.areal:
Bra.:
Tomt:
Festeavgift:
Byggeår:
Prisant.:
Visning:
Finn-kode:

Søndag 7. september kl 12 – 16.

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

tNJEUOPSHF!LSFEOPtXXXLSFEOP

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

Velkommen til

	
  

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

Inkasso er mer enn penger

RETT
Ved Gruv IGHETER:
a,
På Samf salg av øl å
vin,
e,
å vin. Aldeikke salg av
øl
år på feste rsgrense 15
ved Gruv n på Samfe,
etårn
aldersgrenet ingen
se.

FREDAG 15.08.2014 KL 18.00
Alle sammen inviteres til en fæststart ved gruvtårnet!
Kanskje bli det og ein smaksprøve på årets sang/dansenummer, og litt seinar fortsetter festen på Samfe.
Veit itj kor læng vi heill på, men Skjønnitj spælle mens
vi lure på det…

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

Granlund – Breide, 7760 Snåsa
P.areal:
Ca. 199 kvm.
Bra.:
Ca. 292 kvm.
Tomt:
Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Byggeår:
Ca. kr. 300,- pr år.
Prisant.:
Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.
Kr. 1.290.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Søndag 14. september kl. 14.00
Visning:
Finn- kode:
51011656

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Ca. 110 kvm.
Ca. 137 kvm.
Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Ca. 1956. Modernisert i 1997.
Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7%
av kjøpesum
Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
46527820

INNHERREDSMEGLEREN.NO

Forestillinger

19. septeber
20. september
Få billetter igjen!
Ekstraforestilling:
søndag 21. september

7 038730 000031

1971

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

KOM
SJÅ DETOG
NYE
TEATER
OMRÅD ET!

7 038730 000031

1965

7 038730 000031

7 038730 000031

1964

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

7 038730 000031

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

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

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

7 038730 000031

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

7 038730 000031

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

kl. 19.30 allE kvEldEr
vEd gruvEtårnEt i MalM

Park 17 skal bli et område fullt av aktivitet med dyr, fugler,
mennesker og et bo- og handelssenter med et trivsels- og miljøaspekt.
Park17 skal tilby aktiviteter for hele familien og være et naturlig stoppested på fylkesvei 17.

www.park17.no

AVIS NR. 36 - ONSDAG 1. OKTOBER - SNASNINGEN.NO
ONSDAG 8. OKTOBER 2014

Reagerer på
økte kvoter

SIDE 15:

Knallhelg
på Finsås

LØSSALG 25,-

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

SIDE 4-5:

SIDE 8-9:

Forarget over
uflidd sentrum

Skjøt elg i
åttende måned

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

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Klar med
Sp-topp

SIDE 12-13:

SIDE 10:

Finsikter detaljene
på nytt anlegg

Har funnet
mulige kutt

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

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Kostbar
venting

SIDE 6-7:

SIDE 8:

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

GODT VEDLIKEHOLDT/MODERNISERT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG BELIGGENDE LIKE VED BUTIKKEN PÅ BREIDE I SNÅSA
NY PRIS

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

Spennende
språktilbud

Adr.:
Granlund – Breide
P.areal:
Ca. 199 kvm.
Bra.:
Ca. 292 kvm.
Tomt:
Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Festeavgift: Ca. kr. 300,- pr år.
Byggeår:
Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.

SMÅBRUK MED BEHOV FOR RENOVERING. SJARMERENDE BELIGGENHET I SNÅSA

Konsesjon:
Byggeår:

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

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

7 038730 000031

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

+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

690.000,-

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

+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

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

BESØKS- Jernbanegata 7, 7650 Verdal / Kirkegata 36, 7600 Levanger
ADRESSER: Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

AVIS NR. 44 - ONSDAG 26. NOVEMBER 2014 - SNASNINGEN.NO

Vil granske
helsesenteret

SIDE 4-5:

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

LØSSALG 25,-

SIDE 13:

Stor dag
for Robin

Snåsahistorie i
bilder samlet i ny bok

SIDE 11:

Tog kan ende
i Overhalla

SIDE 19:

Revyklar
grongruss

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

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

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

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

SIDE 6-7:

Mistet Bjarke (11),
men reddet tre liv

Tar grep etter
millionsprekk

SIDE 16:

Bursdag for
bondelag

LØSSALG 25,-

SIDE 9:

Møtte opp på
namdalstreff

SIDE 4-5:

Endelig Snåsavann

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

Invitasjon til alle barn

Kl 11.00
Gudstjeneste i Snåsa kirke,
ofring til TV-aksjonen

TV –aksjonen søndag 19/10-2014 i snåsa
Kl 15.00
Oppmøte bøssebærere på
Snåsa Herredshus, kommunestyresalen

Kl 15.30
Aksjonsstart,
bøssebærerne drar ut til sine roder

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

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

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

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

SIDE 11:

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

Vi inviterer alle barn til aktiviteter i våre kontor under sparebankuka. Kom innom og få sparegave,
saft og “noe å bite i”. Husk å ta med sparebøsse, barnets kontonummer og ditt bankkort for bruk
i innskuddsautomaten.
Vi har utvidet åpningstid i Snåsa onsdag 29. oktober til kl 17.00
For øvrige åpningstider se smn.no

smn.no/sparebankuka

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

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

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

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

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

ONSDAG 5. NOVEMBER

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

LØSSALG 25,-

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

ANNONSØRER:

Sparebankuka 2014

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

AVIS NR. 48 - ONSDAG 24. DESEMBER - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 47 - ONSDAG 17. DESEMBER - SNASNINGEN.NO

LØSSALG 25,-

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

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

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

LØSSALG 25,-

LØSSALG 25,-

LØSSALG 25,-

SIDE 12:

SIDE 18:

Se forslagene
til nye vegnavn

Stor dag for
Thomas (21)

SIDE 6:

Snur om
@lfa

SIDE 8-9:

SIDE 8:

Rekordmange
kom på Julsjau

Slurver med
vannmåling

SIDE 4-5:

Satser på samfunnshus

SIDE 4-5:

Vil ha større
landbruksmiljø

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

AVIS NR. 45 - ONSDAG 3. DESEMBER 2014 - SNASNINGEN.NO

+ Indre
Namdal

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

SIDE 6-7:

Se lesernes
flotte høstbilder

LØSSALG 25,-

SIDE 10-11:

Ber om å bli brukt mer

Velkommen til banken 27. oktober - 31. oktober

PRISANT:

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Gaver til
gatebarn

SIDE 4-5:

TJÏELKE • BOEREHKE • MAVVAS EKTE • RAUS • MODIG

Berglia, snåsa
Ca. 60 kvm.
Ca. 80 kvm.
Ca. 156 daa eiendomstomt.
Ca. 32 daa fulldyrka.
Konsesjonsbelagt med
bo og driveplikt.
Ca. 1920.
52101604

1.190.000,-

BESØKS- Jernbanegata 7, 7650 Verdal / Kirkegata 36, 7600 Levanger
ADRESSER: Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

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

LØSSALG 25,-

SIDE 12-13:

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

FØRST: Han er den første av Snåsas flyktninger som får familiegjenforening. På bildet venter han på å møte familien på Værnes.

VISN. ONS 08.10 KL. 17.00

PRISANT:

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

AVIS NR. 43 - ONSDAG 19. NOVEMBER 2014 - SNASNINGEN.NO

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

Adr.:
P.areal:
Bra.:
Tomt:

SIDE 12:

e
+ Indr
Namdal

Fikk ikke høre
om millionsprekk

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

51011656

7 038730 000031

7 038730 000031

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

VISN. TORS. 02.10 KL. 18.00

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

Birger ny
redaktør

SIDE 7:

Morten (23) tjener
godt på aksjer

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

SIDE 4-5:

7 038730 000031

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

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

Førstkommende onsdAg 1. oktober

SIDE 9:

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

SIDE 8:

Suksess
for Kroa

Ber om at MOT
vernes i Snåsa

Semeres
store dag

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!

Ble truet med
tabberegning

LØSSALG 25,-

SIDE 10:

SIDE 9:

«Loeve» (4 mnd) er
nabolagets sjarmør

SIDE 4-5:

Annonsører:

SIDE 6-7:

AVIS NR. 40 - ONSDAG 29. OKTOBER - SNASNINGEN.NO

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

SIDE 12:

Nå har de rent flertall

SIDE 4-5:

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

Mange
hus ledig

SIDE 4-5:

Snart kan beitelaget være borte

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

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

25 mill. – uten
at noe er bygd

Trine vil toppe
Sp-lista i Snåsa

SIDE 4-5:

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

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

7 038730 000031

SIDE 8:

AVIS NR. 38 - ONSDAG 15. OKTOBER - SNASNINGEN.NO

AVIS NR. 37 - ONSDAG 8. OKTOBER - SNASNINGEN.NO

7 038730 000031

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

+ Indre
Namdal

7 038730 000031

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

Beintøft
budsjett

SIDE 10:

Vil ha ny
hangar

SIDE 7:

SIDE 9:

Kjersti lager
julekort fra Snåsa

SIDE 10:

SIDE 4-5:

Hjorten kom til
Snåsa til jul

SIDE 6-7:

Mat fra Snåsa Nytt skianlegg
Mener ny hall
er «uforsvarlig» i ny kokebok klart til bruk

SIDE 4-5:

SIDE 6:

Heder til
ildsjel

SIDE 10-11:

Steinar er på sporet
av julegleden

SIDE 4-5:

Ber politikerne
snu om kutt

Ny stue i julegave

SIDE 8-9:

Vil kjempe
for @lfa

Kredinor har gleden av å invitere trøndersk næringsliv til et seminar med interessante foredrag fra dyktige fagpersoner som: Ola
Borten Moe fra SIVA, Grete Ingeborg Nykkelmo fra Veidekke, Johan E. Hustad fra NTNU, Svein Tore Samdal fra Sparebank1 SMN,
Frithjof Riis fra Riis Bilglass og Tor Berntsen fra Kredinor. Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth.
Program på kredinor.no under Næringslivsseminar i Trondheim. Påmelding til marked@kredinor.no snarest.

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

VISN. TORS 20.11 KL. 17.00

kredinor.no

53408820

PRISANT:

1.520.000,-

+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

BESØKS- Jernbanegata 7, 7650 Verdal / Kirkegata 36, 7600 Levanger
ADRESSER: Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

IM og IBBL er samarbeidspartnere på megling, og gir gode
medlemsfordeler på salg av bolig.
For mer info, samt oversikt over forkjøpsretter, se: www.ibbl.no

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

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

Julsjau på Snåsa
Fredag 28.nov. – Søndag 30.nov.

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

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

SIDE 15:

VI ER TIL STEDE,
OG STØTTER
LOKAL AKTIVITET

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

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

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

d

Go

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

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

SIDE 14-15:

SNU!: Fagforbundet er rystet og ber kommunestyret om å vrake kuttforslaget, som ordføreren innrømmer at «er uheldig formulert».

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

l!
Ju

EKTE • RAUS • MODIG

Da er vi igang!!!

Hva med en bok til jul? – Flotte julegaver!
Snåsa kommune kan tilby disse bøkene:

• SNÅSAMÅLET - Mål og minne frå mellomkrigsårom – pris kr. 225,• OPERASJON RYPE – Operasjonene Woodlark og Rype – Et 50-årsminne: pris kr. 50,• SPELL LEVENDE! v/Marte Mona – Boka om Snåsa Orkesterforening 1898-1998.
Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

Minner også om at Snåsa Historielag har salg av Snåsabøker,
pakke med 4 bøker, kr. 600,-. Snåsabøkene selges på Biblioteket.
Historielaget og Snåsa Bygdamuseum har også nylig gitt ut boka

«Snåsabilder – fotografier fra Snåsa 1850 til 1950».

Boka kan bestilles fra historielaget. Kontakt Erik Gran, epost: erikgran89@gmail.com, tlf 91746351.

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

Vi ønsker velkommen

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

til noen fantastiske
skiløyper midt i Nord Trøndelag.

ÅpningskvelD, Jul og nyttÅrsprogram.
Åpningskveld Torsdag 18. des.
18.00 - 21.00
Fredag 19. des.
20. - 21. des.

kun 50 min fra steinkjer!

Jul på fjellgården

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

18.00 - 21.00
10.00 - 15.00

2. - 5. juledag

10.00 - 15.00

1. nyttårsdag.
Fredag. 2. jan.
3. - 4. jan

10.00 - 15.00
18.00 - 21.00
10.00 - 15.00

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

7 038730 000031

Tema: Fremtid og konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes?

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

Støvra, 7760 Snåsa
Ca. 161 kvm.
Ca. 189 kvm.
Ca. 1.235 kvm eiendomstomt.
Ca. 1973. Garasje ca. 1987.

Megler: Trond Unhjem

7 038730 000031

7 038730 000031

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

Adr.:
P.areal:
Bra.:
Tomt:
Byggeår:

7 038730 000031

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

GODT VEDLIKEHOLDT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG I SENTRUM PÅ SNÅSA

7 038730 000031

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

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

7 038730 000031

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

7 038730 000031

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

14

FREDAG 13. FEBRUAR 2015

LeiLighet i Åveien borettsLag tiL saLgs!

77 m2 med 2 soverom, carport og utvendig bod. Pen leilighet som kun har hatt en eier.
Pris kr 495.000,-. andel fellesgjeld 977.356,-.
For flere opplysninger og visning ta kontakt med Ragnhild tlf 926 83 693 eller Bjørg tlf 908 82 634.

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

Velkommen
Tømmerås, 7870 Grong. tlf. 74 33 11 01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15

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

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

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

Telefon:
3317
171717
Telefon: 74
74 33
www.grong-elektro.no
Fax: 74 33 17 16

www.grong-elektro.nogrongel@online.no
grongel@online.no Elektriske installasjoner
Elektriske installasjoner

Synne Lund –

naprapati, trening og helse
Har du vondt i rygg, nakke, skuldre?
Sliter du med hodepine/ansiktssmerte,
eller smerte i albue, kne eller hofte?
Har du smerte som stråler ut i ben/armer,
smerte når du trener eller ønsker generelle tips for trening?

Nå finnes jeg på Push treningssenter
i Gronghallen, og ønsker å hjelpe deg
med dine utfordringer/problemer.
Noe av det jeg tilbyr er:
- Full undersøkelse ved hjelp av kliniske tester
- Massasje, stretching og triggerpunktsbehandling
- Behandling med nåler (dry needling)
- Mobilisering og manipulasjon av ledd (øker rørligheten i ledd)
- Screening og treningsøvelser/rehabiliteringsøvelser
Ta kontakt på tlf: 41 56 89 82 (ring eller send sms)
Synne_lund@hotmail.com
Velkommen!
Naprapat Synne Lund

9. trinn på GBU
viser forestillingen

TALENTER
I SIKTE
Onsdag 4.mars kl. 19.00
Torsdag 5.mars kl. 19.00
Salg av lodd, kaffe og
nåkkå attåt i pausen
Inngang
Voksne: kr. 100,-. Barn: kr. 50,Sted: Grong samfunnshus
Velkommen.
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Namsen Auto AS er Trøndelags største bruktbil og caravanforhandler, med beliggenhet med beliggenhet på Grong Næ-ringspark. Her er vi
per i dag 19 ansatte. Vi har et av Namdalens mest moderne verksted, med alt nytt topp moderne utstyr. Både rekvisita butikk og verksted er
tilknyttet Bilxtra-kjeden. Vi omsatte i fjor for ca.230 mil. Vi har et mål om å levere. ca.100 campingbiler/vogner og 850 personbiler i løpet av
2015. Namsen Auto A

1 MEKANIKER TIL PERSONBIL
1 MEKANIKER TIL BOBIL
Vi har i dag stor etterspørsel fra nye kunder som ønsker å benytte våre tjenester, derfor søker vi etter ytterligere 2 personer.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev som bilmekaniker, eller annen relevant
bakgrunn
• Løsningsorientert og samarbeidsvillig
• Må beherske norsk/svensk både skriftlig og muntlig
• Yrkesstolthet
• Humør og ståpåvilje
• Evne til å jobbe selvstendig
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Vi forventer at du:
• Sikrer god kvalitet på eget arbeid
• Er engasjert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
• Forstår betydningen av godt samarbeid på tvers av
avdelingene
• Trives med å jobbe målrettet for å nå dine personlige,
samt avdelingens mål.
• Ønsker å delta på utdanning og kompetanseprogram

Vi tilbyr:
• Et hyggelig og uformelt miljø
• Mulighet for personlig utvikling
• Særdeles trivelige og forventningsfulle kunder
Opplæring/kurs
• Konkurransedyktig lønn avhengig av erfaring,
kompetanse og referanser
• Leilighet for ukependlere•
• Som fagarbeider bilmekaniker kr 460.000,- i årslønn.

For ytterligere informasjon ta kontakt på
telefon eller mail:
Telefon: Jørn Eirik Krutå 948 04 598,
Svein Nordbakk 909 22 999.

Vi utvider vår stab med

1 SELGER PERSONBIL/BOBIL
Hovedoppgaver:
• Primært salg av nye og brukte bobiler og brukte
personbiler
• Oppfølging av nye og eksisterende kunder via telefon,
mail og booking av kundemøter
• Delansvar presentasjon av biler på internett og
i utstillingshall
• Delansvar i bestilling av nye biler og relevant sortiment
til lager
• I samarbeid med salgsansvarlig / daglig leder
planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter
(messer, utstillinger etc)
• Måloppnåelse i henhold til eget og teamets
salgsbudsjett
Ønskede kvalifikasjoner:
• Kan vise til gode salgsresultater fra tidligere
arbeidsgivere i bransjen. (Bransjeerfaring kan erstattes
av relevant annen salgserfaring).
• At du er meget resultat og løsningsorientert.
• Evner å jobbe strukturert for å oppnå gode
salgsresultater og fornøyde kunder

• Gode IT kunnskaper
• Meget god forståelse av salgsprosessen og verdien av
det å være en «kremmer».
• Stor arbeidskapasitet og takle til dels variert arbeidstid
• At du er en positiv person som kommuniserer og
samarbeider lett med andre mennesker
Vi tilbyr:
• Ledende produkter i denne bransjen med svært stort
utvalg og konkurransedyktige priser, samt regionens
muligens største tilgang på brukte biler
• Konkurransedyktige betingelser – resultatlønn (normal
årslønn i denne stillingen er mellom 600 000 kroner
og opp til 1 000 000 kroner)
• Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
• Nybygde salgslokaler med alle fasiliteter
• Relevant opplæring
Ved spørsmål rundt stillingen rettes dette direkte til
daglig leder Svein Nordbakk på telefon 909 22 999.

Søknad sendes på mail: vibeke@namsenauto.no. Søknadsfrist: 20. februar 2015.

BARNEKLUBBEN
HVER LØRDAG!!!
Grong Sparebank`s
Barneklubb Bjørgan,
starter med sitt opplegg
fra lørdag den 7. Februar.

Hver lørdag og alle dager i
vinterferieuke 8 og i påsken.
Alle barn får tildelt egen
barneklubbvest til odel og eie,
Elever fra Grong
videregående skole
(3. klasse idrett),
får ansvar for å
tilrettelegge skileik
og aktivitet denne
sesongen.

TA KONTAKT
MED PERSONER
MED ORANSJE VEST
I BARNEBAKKEN!

Tidsp
unkt:
hver d
ag
10-12
og 13
-14

