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SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon.
SIDE 6-7: Les alt om besøket og folkefesten
Kuben.
Ordfører Skjalgpå
Åkerøy
inviterer nå
bygdefolk og andre til Sommerfest
på den store dagen.

KRONSPRINSPARET
SKAPTE
FOLKFEST
Ønsker velkommen
til Sommerfest
Forbereder
Bygdadagen 2017
Side 3: Du får også i år oppleve suksessen traktor- og
veteranopptog på Bygdadagen
som bli 2. september.
SANG: Skolebarna fra Harran sang for kronprinsparet under åpningen av Kuben.

SAMMEN PÅ SYKKEL

Kuben: Offisiell
åpning og kulturuke

Side 5: Hold av uke 38. Da er det
Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel
med plass til tre er klar til bruk på Grong
kulturuke og offisiell åpning av
sykeheim.
Kuben.
BLOMSTER: Blosmtebarna Naja Omar 4. klasse og Kristian Østerås 7. klasse.

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

Bidrag til
utdanning.
Bjerken, Bya og
Ekkers legat, Grong.

Av legatets avkastning kan
det utdeles
bidrag
til ungdom
SOSIALT:
Sosialt
samvær
og
igrilling
alderen
15
–
25
år
fra Grong
ved Heiahytta.
kommune. Bidrag kan gis til
utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk,
skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i år søkes om
bidrag
fullført utdanning
i
Alle
firetil barnehagene
i Grong
tidsrommet
høsthalvåret
møttes på sosialkveld i kjempe2015vær
– vårhalvåret
2017.
fint
ved Røde-Korshytta
på
I søknaden
må det
gisgrilling,
oppHeia
den 8. juni.
Med
lysningerogom:
natursti
trivelig lag ble det en

Sosialkveld for
barnehagene

• Utdanning/formål,
veldig
fin kveld med mye latter.
• Attestert kopi av
dokumentasjon på
fullført utdanning, og
anslag på utgifter med
utdanningen.
Nærmere opplysninger, og
søknadsskjema, kan fås ved
henvendelse til Grong kommune ved Jan Lyngstad, epost
jan.lyngstad@grong.
kommune.no, eller telefon
918 21 377.
Søknadsskjema kan også
utfylles og sendes inn via
Grong kommunes hjemmeside; www.grong.kommune.
no
Søknad sendes til Styret for Bjerken,
Bya og Ekkers legat, adr. Grong
kommune, postboks
162,ved
7871Indre
UTVIDELSE:
Ansatte
Grong,
ev.
som
vedlegg
til
e-post
til
Namdal PPT skal fra juni ha
legatstyrets
sekretær
jan.lyngstad@
kontorer her på Rødekorsgrong.kommune.no.
huset i Grong.
Søknadsfristen er
20. oktober 2017.

Utvidelse
av lokaler

Ansatte ved Indre
Namdal PPT skal fra
juni ha kontorer på
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal barnevern og PPT fra lokaler i
kommunehuset til nye lokaler i
Grong sentrum.
De siste to–tre årene har
imidlertid bemanninga økt,
både i barnevernet og i PPT.
Dette har forårsaket at disponibel romkapasitet ble for liten,
noe som har medført at tjenesten som en midlertidig ordning
har leid en leilighet i tillegg.
Årets
Grongturer
vil bli17.25
stående
I dag
er det totalt
årstil
og
med
24.
september
verk i barnevern – og PPT for2017.
denne
datoenpluss
kan
delt
påEtter
19–20
ansatte,
en ikke regne
med å finne
merlogoped.
I eksisterende
kontorking ellererposter.
lokaler
det 13 kontor pluss
Fra 2018 vil det bli 20 nye
ekspedisjon.
turmål
og vi ønskerligger
innspill
på i
Rødekorshuset
vegg
mulige
nye
turer
innen
16.
vegg med kontorlokalene til
oktober. og PPT.
barnevernHar
du etved
forslag
to,
Ansatte
PPTeller
overflyttes
send
det til Grong kommune,
til
Rødekorshuset
ca. medio
Postboks
162,
7870 Grong
juni.
Felles
ekspedisjon
vil forteller
på
e-post
til
thor.aage.
satt være i eksisterende
kontornesser@grong.kommune.no.
lokaler.

20 nye Grongtur
fra 2018-2019

• Namdal brann- og redningsvesen.

Ny brannbil på plass
Grong kommune fikk levert ny
brannbil i uke 38.
Dette er en helt ny Scania P410
med mye ny teknologi innenfor
feltet brann og redning og vil
være hovedressursen i Grong i
mange år fremover.
En periode med opplæring og
testing er nødvendig før bilen
blir satt i operativ drift. I forbindelse med ny bil er også stasjonen blitt bygget om.
Det som gjenstår er asfaltering
samt montering av nye porter.
Forventet ferdig i uke 42. Bilen
ble vist fram under åpen dag på
brannstasjonen 23/09.
Namdal brann- og redning
har behov for øvingsobjekter
for brannøvelser. Hvis noen
går med rivingsplaner for et
hus eller bygning, ta kontakt
med brannsjef Tommy Tørring på tlf. 90010160

BRANNBIL: Dette er den nye brannbilen i Grong.

Samlet plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter
sendt på høring og legges ut
Grong kommune har utarbei• Forbindelse fra
til offentlig ettersyn i 6 uker.
det Samlet plan for løyper for
eksisterende løype v/
Planen kan ses hos Grong
rekreasjonskjøring med snøSagmoen til Harran
kommune, og på kommunens
scooter. Planen behandles i
sentrum
hjemmeside.
formannskapet i møte 28.
• Fra Harran sentrum til
Høringsuttalelser
sendes
september.
BESØK: 31. mai hadde 4. klasse på
GBU museumsdag med distriktskonservatorene
Stine Bjørntvedt og
Therese Danielsen
fra
Høylandet grense
Grong kommune, postboks
I tillegg til eksisterende
Museet Midt på Grong bygdemuseum.
• Fra Bjørgan til Snåsa
162, 7871 Grong, eller til
løype i Nesådalen omfatter
grense ved Formokjølen,
postmottak@grong.kommune.
planen følgende nye løyper:
med forbindelse til Snåsa
no.
• Fra eksisterende løype
sin løype mellom
Nærmere opplysninger om
til Heimdalsvatnet og
Flåtjønna og Snåsa hotell
planen fås ved henvendelse til
RÅDGIVER: Gunnar Eliassen,
videre til Namsskogan
Forutsatt godkjenning i forrådgiver Gunnar Eliassen, tlf.
rådgiver skog.
grense
mannskapet
planen
Ungene
lærte om blir
ull og
de ulike av 74
slyngebånd.
Dagen ble avslut31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag
31 21 59.
prosessene fra ull til garn. De tet ute med veving. Ungene lagmed distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt
fikk prøve seg på karding av ull, de flotte trollvever av ulike
spinning med håndtein, strik- materialer de fant i naturen,
og Therese Danielsen fra Museet Midt
king med vanlig pinner og med samt garn og tråd de hadde lapå Grong bygdemuseum.
kjempestore pinner, og laging get tidligere på dagen.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet
Møter i Grongkommunestyre

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

Møter i Grongkommunestyre

Møtene blir streamet. Saklistefor møtene
Skjalg Åkerøy, ordfører
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.
Skjalg Åkerøy, ordfører
og Svein Helland, rådmann

Informasjon om Grongnytt 2017

● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 8. desember.
⚫ Snåsningen
ASog
harforeninger
oppgavener
med
sideproduksjon, annonsesalg, trykking
Frist for lag
27.grafisk
november.
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.
får Grongnytt på Spar-butikken.
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
●nummer
Det vil fortsatt
være gratis
for29.
lagseptember
og foreninger
å få inn mindre
⚫ Neste
av Grongnytt
kommer
og 8.i Grong
desember.
notiser/kunngjøringer
i
Grongnytt.
Ferdigskrevne
kunngjøringer/notiser
fra
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november.
lag
og
foreninger
kan
sendes
til
Grong
kommunes
kontaktperson
for
Grongnytt
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
Line Thomassen
Wold,
⚫ DetBritt
vil fortsatt
være gratis
forpå
lagepostadressen
og foreningerbritt.line.wold@grong.kommune.no.
i Grong å få inn mindre notiser/kunngjøringer
i Grongnytt.kan
Ferdigskrevne
kunngjøringer/notiser
fra lag og
● Snåsningen
i tillegg utarbeide
annonser til Grongnytt
forforeninger
private/lagkan
sendes
Grong kommunes
kontaktperson
for Grongnytt
Britt Line
Thomassen
Wold,
ogtilforeninger
og næringsdrivende
i Grong.
Dette bestilles
direkte
til Snåsningen,
på epostadressen
britt.line.wold@grong.kommune.no.
på epost: annonse@t-a.no,
med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.
⚫ Snåsningen
kan i tillegg
utarbeide
Disse annonsene
er ikke
gratis.annonser til Grongnytt for private/lag og
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost:
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen
Disse annonsene er ikke gratis.
å finne på kommunens servicekontor.
⚫ 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
Næringsprisen
–sykkel
kom med
Sammen
på
forslag til kandidater for 2017

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

Sammen på sykkel er en organisasjon som arbeider med å
Næringsprisen
i 2016
ble
hjelpe
institusjoner
og kommuner
i
Norge
med
å
gi
mennesker
tildelt Grong Sparebank,
med nedsatt funksjonsevne
hvem skal
den ikomme
år? ut
mulighet
til åfåkunne
på sykkeltur. Ved hjelp av elekGrong næringsforening
og Grong
triske
Rickshaw-sykler
med
kommune
samarbeider
om næplass til to passasjerer kan
friringsprisen i Grong. Prisen
gå
villige/familie/venner
og skal
ansattil noen
somi har
bidratt til nyskate
sykle
nærområdet,
til
ping og videreutvikling av næringslivet og/eller næringsmiljøet i
Grong kommune.

grøntarealer eller til viktige
steder fra tidligere i livet.
Prisen ble etablert i 2005
og
Gjensidigestiftelsen
har gitt
følgende
har fått
prisen av
så
gave
til innkjøp
og fordeling
langt:
el-sykler. Målet er at de fleste
• 2006: Jon
Ivar Moe
kommuner
i landet
skal få en
•
2007:
Martin
Kaldahl og
el-sykkel.
Grong kommune
dyreklinikk har vært så
Grong
•
2008:
Hilde og
Øysteintidlig
heldig å få tildelt
sykkelen
OsenDen er stasjonert ved
i vår.
• 2009:
Peter Brauten
Eftfhar
Grong
sykeheim.
Sykkelen
AS
• 2010: Grong Fritidssenter BA og Skjalg Åkerøy

allerede vært en god del i bruk
til stor glede for beboere og an• 2011: Lornts Åstrand
satte.
• 2012:
Nordbakk
Vi
ønskerSvein
gjerne
at flere tar
•
2013:
Otto
Moe
AS
med seg sine ut på sykkeltur
da
•
2014:
Jørum
gård
dette er en fin aktivitet og mu• 2015:
Traktorpikene
lighet
til å komme
seg utAS
i frisk•
2016:
Grong
Sparebank
luft. Snakk med personalet på
inn avdelingene
på https://www.grong.
deGå
ulike
for å låne
ko m m uog
n efor
. n o/s
/sinformakjema/
sykkelen
å få dlitt
GKO014/
og komden
medbrukes.
ditt forsjon
om hvordan
slag og begrunn hvorfor din
kandidat bør vinne prisen.
Frist: 5. oktober 2017

BYGDADAGEN
2017
Helsestasjonstilbud i Grong
Helsestasjonen gir
helsesjekk, vaksiner
og veiledning til gravide,
barn mellom 0 og 6 år
og ungdom.

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

Foreslå
kandidater til
Næringsprisen
2017

På helsestasjonen møter du jordmor, helsesøster, spesialsykepleiere og lege. Helsestasjonen hører
til familiebasen, der vi har et nært
tverrfaglig samarbeid, både psykisk
helseteam
og
ungdomsteamet, som bidrar til et
BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.
helhetlig tilbud til hele familien.

Hjemmebesøk

Når et barn kommer til verden tar
sykehuset kontakt med oss på helsestasjonen, deretter tar vi kontakt med familien med tilbud om
HELSESTASJON: Helsestasjonen i Grong har en rekke tilbud.
hjemmebesøk.
På hjemmebesøket blir barnet
veid og målt, vi snakker litt om kl. 11:00. Han utfører helseun- ledning basert på behov, ob- sert på behov, observasjon og
barnet, amming, annen ernæring, dersøkelser når barnet er 6 servasjon og fremkomne fremkomne opplysninger, tilbarnestell, foreldrenes opplevelse uker, 6 mnd., 12 mnd., 2 år og opplysninger, samtaler, helse- bud om p-piller, klamydiates6 år. På disse dagene får barna stasjon for ungdom, undervis- ting, utdeling av kondomer
av fødselen med mer.
Etter hvert som barnet vokser inn til helsesøster først, så til ning, informasjon, høyde og med mer.
blirBYGDADAGEN
det kalt inn 2016:
regelmessig
lege rett etterpå.
Vi tilbyr
også reisevaksinevekt
måling, 2016:
og individuelle
BYGDADAGEN
Bygdekvinnelaget
med klenning.
Trivsel til
påhelbygdamuseet.
sestasjonen på kontroll, da veier
Når barnet har begynt på helsesamtaler.
ring.
Ønsker du vite mer, gå inn
og måler vi og snakker om am- skolen får barnet en skolestarming, annen ernæring, søvn, kost- Årets
Ulike
tilbud
på:
https://www.grong.komtundersøkelse,
da
kaller
vi
inn
høydepunkt blir reprise kjøretøy, potetopptaking, se- og Grong
skolemusikk spiller
Bygdadagen
på Grongspråk, til kontroll
hold,
motorikk, tannhelse,
helsestasjonen
Når ungdommen
har begynt
av melk,
prøv ogmune.no/helse-og-omsorg/faStrandbua er åpen.
på suksessenpå
med
veteran- og parering
ulykker
og skader, familieforhold,
like etter at de har fylt 6 år. Et- flatbrødbaking,
på videregående
får de tilbud
miliebasen/helsestasjon/
Bygdamuseum
på
Finn fram «gammelklean»
smiing,
leietraktoropptog!
vaksiner, individuell veiledning ter
denne
kontrollen
hører
om
HPV
vaksine
(Prosjekt
ut
Det
erhele
bare
å ringe
tlf.:
ridning,
radioutstilling,
hesteog
ta
med
familien
til en
Programmet
er
ikke
spikret
Bergsmo går av stabelen barnet til under skolehelsetje- 2018), og vaksine mot hjerne- 99168466/74312220/74312217,
basert på behov og observasjoner ennå,
men ellers blir det di- skokasting, ansiktsmaling, tradisjonsrik bygdedag!
lørdag
2. også
september,
m.m.
Vi tar
hørselstest og verse
nesten
der de vil
tilbudt hils
e-post eller møte opp
hinnebetennelse.
Der blir det sende
på kalvene og villsauene,
aktiviteter
somfåtidligeGratis inngang.
synstest,
det
gjør
vi
under
4
og
6
vaksiner
i
2
kl.,
6
kl.,
jentene
i
også
tilbudt
ungdomshelsepå
familiebasen
om du lurer
kl. 11.00–16.00.
Arr.
Museumsnemnda
re,
bl.a.
traktorog dialektordkonkurranse, kaffeårs kontrollen. Legen er på helse- gravemaskinkjøring
stasjon,
samtaler,
individuell
på
noe,
vi
er
der
hver
dag fra
7 kl., og 10 kl. Det blir
tilbudt
for barn, og matsalg, loddsalg med fine sammen med lag og
foreninindividuell
og vei- premier,
rådgivning
og veiledning ba- ger.
stasjonen hver tirsdag fra 09:00 til utstilling
kl. 08:00 – 15:30.
av rådgivning
diverse veteranKonovassmusikken

Invitasjon til foreldreforberende kurs

Tildeling treningstider i Gronghallen
Bruk av Gronghallen og
kroppsøvingssal Kuben for
sesongen 2017/2018:
For dem som ønsker treningstider i sesongen 2017/
KURS:
til foreldreforbe2018Invitasjon
i Gronghallen
og kroppsredende
kurs
på
Grong kan det
øvingsalen i Kuben,
Helsestasjon.
sendes inn søknad om dette

Invitasjon til foreldreforberedende kurs ved
på e-post til postmottak@
Grong helsestasjon.innen
grong.kommune.no

10. august 2017. SøknadsskjeTorsdag
kl. 1800-2100
ma
finnes23.11.17
på kommunens
holdes det kurshttps://www.
med jordmor,
hjemmeside.
helsesøster og fysioterapeut.
grong.kommune.no/kulturJordmor vil snakke om tiog-fritid/idrett/idrettsanlegg/
den
før fødselen, fødselens
gronghallen/

start og ulike faser, smertelindring, amming, og barseltiden.
Treningstider til idrettslige
Helsesøster
snakke om
formål
skal somvilhovedregel
hjemmebesøk,
oppfølging
knyttes til Gronghallen. Frapå
helsestasjonen
ogkroppsøhva man
høsten
2017 er også
kan forvente
som(Harmonismåbarnsvingssalen
i Kuben
foreldre.
en)
tilgjengelig. Om denne
Fysioterapeut
om
ønskes
brukt skal snakker
dette betrening
under
graviditet,
grunnes i søknaden. Kommu-og

etter fødsel. Vi håper du og
din partner har mulighet til å
delta
på kurset.seg retten til
nen
forbeholder
Viktig
med og
påmelding.
å fordele areal
tider. DetGi
tilbakemelding
per
SMS
innen
kan samtidig søkes om
leie
av
15.11.17 på mobil
951 03 999.
Gronghallen
og Harmonien
til
arrangement. Det vil bli tildeHelsesøster
Silje, Fysioterapeut
lingsmøte
mandag
21. august
Ingeborg
og
jordmor Janne på
Kl. 18:00 på kommunehuset,
Familiebasen,
Grong helsestasjon
møterom
2.

Valgresultat i Grong
kommune
Næringsprisen i
2016 ble tildelt
Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?

Grong næringsforening og
Grong kommune samarbeiVed
der årets
om Stortingsvalg
næringsprisen i
Grong.
hadde Grong kommune en
Prisen skal gå til noen som
valgdeltakelse
på hele og
har bidratt til nyskaping
80,3
prosent. av næringslividereutvikling
vet og/eller næringsmiljøet i
Stemmene
fordelte seg slik i
Grong kommune.
Grong:
Prisen ble etablert i 2005 og
Senterpartiet
%. Det
følgende
har fikk
fått 34,9
prisen
så
erlangt:
en framgang på 8,5 siden forrige Stortingsvalg.
Arbeiderpartiet
ÅR PRISVINNER fikk 31,9 %. Det
er en tilbakegang på 9 % siden
• 2006 Jon Ivar Moe
forrige Stortingsvalg.
• 2007
Martin
Høyre
fikk
11,4 Kaldahl
%. Det er en
og Grongpå
dyreklinikk
framgang
0,6 %.
Fremskrittspartiet
• 2008 Hilde og fikk, 8,4 %.
Det
er en Osen
tilbakegang på 0,8 %.
Øystein
Sosialistisk
Venstreparti,
• 2009 Peter
Brauten 7,4 %.
Det
erAS
en framgang på 2,5 %.
Eftf
Miljøpartiet De Grønne, 1,5 %,
• 2010 Grong Fritidssentilbake 0,5%.
ter BA og Skjalg Åkerøy
Venstre, 1,0 %, tilbake 2,1 %.
• 2011
Lornts
Åstrand
Rødt,
1,0 %,
uendret.
Kristelig
0,7 %, til• 2012 Folkeparti,
Svein Nordbakk
bake
0,5 %Otto Moe AS
• 2013
Pensjonistpartiet, 0,6 %, fram
• 2014 Jørum gård
0,6 %.
• 2015 Traktorpikene
Alliansen
0,5 %, fram 0,5AS
%.
Helsepartiet
0,2 %,
fram 0,2 %.
• 2016 Grong
Sparebank
Demokratene
0,1 %,
Gå inn påi Norge,
https://www.
fram
0,1
%.
grong.kommune.no/sd/skjeKystpartiet,
0,1og
%,kom
frammed
0,1 %.
ma/GKO014/
ditt
Partiet
0,1,hvorfor
tilbake
forslagDeogKristne
begrunn
0,2
%.kandidat bør vinne pridin
Piratpartiet,
0,1 %, uendret.
sen.
Liberalistene,
0,1 %, fram
0,1 %.
Frist: 5.oktober
2017.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SOSIALT: Sosialt samvær og
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld
for for tildeling
Ny
forskrift
barnehagene

av langtidsopphold
på sykehjem

Særavtale om
kommunale
akuttplasser

Det er inngått en særavAlle fire barnehagene i Grong
møttes på sosialkveld i kjempetale mellom alle kommufint vær ved Røde-Korshytta på
nene i Namdalen og
Heia den 8. juni. Med grilling,
natursti og trivelig lag ble det en
Helseforetaket i NordGrongfinkommune
veldig
kveld med har
mye latter. av medisinsk behandling,
Trøndelag om kommunale
pleie og tilsyn og der hjelpevedtatt ny forskrift for behovet er av omfattende
akuttplasser for pasienter
karakter og ikke kan tidfestildeling av langtidsmed psykiske lidelser og
tes.
opphold på sykehjem
Andre kriterier som skal
rusavhengighet.
gjeldende fra
vektlegges ved vurdering for
Opprettelse av særavtale om
tildeling er:
08.09.2017.
A) Før langtidsopphold
døgnopphold for øyeblikkelig
Stortinget vedtok sommeren innvilges skal andre relevanhjelp i kommunen er hjemlet i
2016 en lovendring som på- te tiltak som f.eks. tidsbe”Lov om kommunale helse- og
legger kommunene å utar- grenset
omsorgstjenester” hvor kommuopphold
i
nene pålegges et utvidet ansvar
beide en forskrift for institusjon, dagtilbud, utvitildeling av langtidsopphold det hjemmetjenester og
for øyeblikkelig hjelp tilbud på AVTALE: Det er inngått en særavtale mellom alle kommunene i
eller tilsvarende bolig. Lov- bedre tilrettelegging i hjemdøgnbasis. Helsedirektoratets vei- Namdalen og Helseforetaket i Nord Trøndelag om kommunale
leder Kommunenes plikt til øye- akuttplasser for pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet.
endringen tydeliggjør retten met være utprøvd og/eller
blikkelig hjelp døgnopphold
til slikt opphold og skal bidra vurdert etter LEON- prinsiptil bedre forutsigbarhet og pet. (Lavest effektive om(02/14), omhandlet i hovedsak
somatikk, men i Meld St. 26 (2014 kommunen slik tilfellet er innenPasienter/pasientgrupper som
åpenhet rundt tildelingspro- sorgsnivå).
sessen ved å pålegge kom– 2015) ”Fremtidens primærhel- for somatikken. Det nye tilbudet kan være aktuelle for å benytte
B) Langtidsopphold i instisetjeneste – nærhet og helhet”, skal styrke det samlede tilbudet kommunalt øyeblikkelig hjelp
munene å gi forskrifter med tusjon bør fortrinnsvis være
fastslår regjeringen at plikten til å innen rus og psykiatri ved å være døgntilbud er personer med
kommunale
kriterier
for
tilet
tilbud
til
eldre.
Der
det
er
UTVIDELSE: Ansatte ved Indre
deling
og
å
føre
ventelister.
etablere et øyeblikkelig hjelp et supplement til «behandlings- psykiske helseproblemer og/ elmulig
skal
det
for
yngre
perNamdal PPT skal fra juni ha
Pasientens
og
brukerens
rett
soner
søkes
å
etablere
et
aldøgntilbud i kommunene også kjeden» og ikke en erstatning, ler rusmiddelproblemer, ofte
kontorer her på RødekorsBESØK:
31.
mai hadde
på GBU
museumsdag
distriktskonservatorene
Stine
Bjørntvedt
og Therese
Danielsen
omfatter
mennesker
med med
psykisk
hvor målet er å komme
tidligere
også
i kombinasjon
medfra
somatilbud
i eget
hjem/ 4. klasse
til
vedtak
dersom de oppfyl- ternativt
huset
i Grong.
Museet Midt på Grong bygdemuseum.
helse- og rusproblemer fra 1. ja- inn i sykdomsforløpet.
tiske helseproblemer.
ler kriterier og settes på ven- kommune.
a) Psykososiale krisesituasjoteliste
skal
bedre
nuar 2017. Denne utvidede plikFormålet med denne særavC) Personer med hjelpeberettsstillingen for den enkel- hov der helseoppfølgingen
ner og/ eller akutt omsorgsbeten og kravet til avtaler mellom talen er:
og behandlingen kun kan gis
kommuner og helseforetak derfor
te.
a) Å sidestille psykiske lidelser hov.
gjeldende også for området psy- og rusavhengighet med somatisb) Akutt forverring av kjent
og sikres i sykehjem, pga.
kisk helse og rus. Særavtalen sees ke lidelser og gi denne målgrup- tilstand hvor utløsende årsak er
Hensyn
nødvendig kompetanse og
pen etlærte
likeverdig
tilbud.
Ved mottatt søknad om lang- utstyr.
sammenheng med særav-Ungene
om ull
og de ulike avavklart.
slyngebånd. Dagen ble avslutAnsatte
ved Indre
31. mai hadde 4 klasse påderfor
GBUimuseumsdag
D) Personer som er varig
talene om døgnopphold for øye-prosessene
b) Å bidra
at til
pasientene
tidsopphold blir det gjort en
c) Behov
for observasjon,
omfratilull
garn. Defår tet ute
med veving.
Ungene lagNamdal
fra for ute av med
Stinehjelp
Bjørntvedt
vurderingPPT
av skal
behovet
standdistriktskonservatorene
til å ta vare på
blikkelig
døgnoppholdfikkrett
tjeneste
på
rett
nivå
til
riktig
sorg,
støtte
og
struktur
i
en
korprøve seg på karding av ull, de flotte trollvever av ulike
tid, og med
sikre håndtein,
at partene strikbruker materialer
helsehjelp
bl.a. vedpå
hjelp av seg selvog
ogTherese
ikke mestrer
dagsomatikk Midt
og de øvrige Samar-spinning
tere periode.
de fant i naturen,
juni
ha kontorer
Danielsen
fra
Museet
sine
ressurser
optimalt.
Tilbakefall/
forverring
av
k a r t l e g g i n g s v e r k t ø y e t liglivet på grunn av mentalt/
beidsavtalene mellom HNT ogking
med vanlig pinner og med samtd)garn
og tråd de
hadde laRødekorshuset
Grong. psykiskpåeller
Grong
bygdemuseum.
kommunene gjeldende fra 31.01.kjempestore
kjent
psykisk
lidelse
og/eller
rusIPLOS. IPLOS er eti lovpålagt
fysisk
funkc) Å avklare
forventninger
melpinner, og laging get tidligere på dagen.
helseregister
med Namdal
data som
2012 med tjenesteavtaler og revi- lom partene om hvilke pasient- middelproblem, ofte med akutt
2014
flyttet Indre
bar-sjonstap. Det foreligger ikke
beskriverogbistandsbehov
og isosialt nettverk eller offentderingen av disse.
grupper som skal innlemmes i funksjonsnedsettelse på ulike
nevern
PPT fra lokaler
ressurser til de som
søker
el- ilig hjelp som kan kompenkommunalt øyeblikkelig hjelp livsområder, der innleggelse er
kommunehuset
til nye
lokaler
Rapport
døgntilbud.
ler
mottar
kommunale
helsere
for
dette
funksjonstapet
nødvendig for å forebygge sykGrong sentrum.
1.
april
2016
ga
Helsedirektoratet
domsforverring, roe ned og avse-De
og omsorgstjenester.
d)
Å
avklare
forventninger
meli
eget
hjem.
siste to–tre årene har
Ved
vurdering
tas
det
også
E)
Mistanke
om
svikt
i
ut
en
rapport
«Kommunenes
lom
partene
om
hvem
som
har
hjelpe en vanskelig livssituasjon.
imidlertid bemanninga økt,
hensyn
til
søkers:
egenomsorg
på
grunn
av
deinnleggelsesrett
i
kommunalt
øye) Avklart somatisk sykdom i
plikt
til
øyeblikkelig
hjelp
både i barnevernet og i PPT.
Det
avholdes
møter
i
Grong
kommunestyre
mens,
skal
være
utredet
før
døgnopphold
–
Veiledningsmatekombinasjon
med psykiske
eblikkelig
hjelp
døgntilbud.
⚫
Snåsningen
AS
har
oppgaven
med
grafisk
sideproduksjon,
annonsesalg,
trykking – og/
•
Medisinsk
tilstand.
Dette har forårsaket at disponi7. september,
26. oktober,
30. november
riell» som i hovedsak beskriver
e) Åavsikre
at kommunalt
øye- kommune
eller v/rådmann
rusmiddelrelaterte
langtidsplass
i sykehjem
tilog
distribusjon
Grongnytt,
men
det
er
Grong
Svein
Hellandhelsebel• romkapasitet
ble
for
liten,
Pleiebehov.
og
19.
desember.
Kommunestyrets
møter
holdes
bys.
Personer
med
diagnobakgrunnen
for
innføring
av
plikproblemer.
blikkelig
hjelp
døgntilbud
blir
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.
noe som har medført at tjenes• Ernæringsstatus.
i kommunestyresalenpå
kommunehus.
skal fortrinnsvis Grong ten
innen psykisk helse og Snåsningen
rus. brukt
forfor
deredaksjonelt
aktuf ) Behov
å avklare
AS hensiktsmessig
har altså ikke ansvar
innhold
ellerfor
eventuelle
feil. om perten som en midlertidig ordningsen demens
Møtene
blir
streamet.
Saklistefor
møtene
•
Psykiske/kognitive
Det
nye
Veiledningsmaterialet
er
soner
i
målgruppen
kan returgis
tilbud
i
skjermet/tilretteelle
pasientgrupper.
⚫
Neste
nummer
av
Grongnytt
kommer
29.
september
og
8.
desember.
har leid en leilighet i tillegg.
er
tilgjengelig
på
kommunens
nettside
forhold.
lagt
sykehjemsplass.
mindre
tydelig
i
sine
anbefalinger
f
)
Å
utvikle
praksis
for
kunnnere
til
sitt
bosted
eller har
Frist
for
lag
og
foreninger
er
18.
september
og
27.
november.
I dag er det totalt 17.25 årswww.grong.kommune.no;
i
servicekontoret
⚫
Dere
som
har
postboks
(og
ingen
postkasse
eller
aviskasse)
får
Grongnytt
på
Spar-butikken.
skapsdeling
mellom
partene.
behov
for
et
høyere
omsorgsniF)
Personer
som
bor
hjemog
krav
og
vektlegger
i
langt
stør•
Sosialt
nettverk.
verk i barnevern – og PPT forvære gratis for lag
og foreninger i Grong
på kommunehuset,på
i Grong
me med behov
for mer enn bibliotekene
re grad
kommunenes frihet⚫ Det
til vil fortsatt
vå. å få inn mindre notiser/kunng) Å videreutvikle
samarbeidet
delt
på det
19–20
ansatte,
• Om
er fare
for liv pluss
gjøringermellom
i Grongnytt.
Ferdigskrevne
kunngjøringer/notiser
fra lagomsorgspersoner
og foreninger kan
og
Coop
Grong,
Bergsmo,
uka
før
møtene.
25
timebaserte
tjenester
i
g) Når
til
hvordan
de
velger
å
organisere
kommunene
og
HNT.
logoped.
I eksisterende kontorog helse.
sendes til Grong
kommunes
kontaktperson
for Grongnytt
Britt Lineblir
Thomassen
Wold,
h)
Å
bidra
til
å
redusere
antall
målgruppen
indisponert.
hjemmet
pr
uke,
der
behotilbudet
om
kommunal
øyeblikSkjalg Åkerøy, ordfører
lokaler er det 13 kontor pluss
• Samtykkekompeepostadressen
britt.line.wold@grong.kommune.no.
vet for tjenester kan tidfeskelig
hjelp rådmann
døgnopphold forpå
rus
øyeblikkelig
hjelp innleggelser i
h) Akutt omsorgsbehov som
og Svein
Helland,
ekspedisjon.
tanse.
⚫ Snåsningen
kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt
for dekkes
private/lag
og
psykiatri,
enn
i
forbindelse
spesialisthelsetjenesten.
ikke
kan
avogandre komtes,
kan
vurderes
for
Rødekorshuset ligger vegg i
foreninger
og
næringsdrivende
i
Grong.
Dette
bestilles
direkte
til
Snåsningen,
på epost:
• Boforhold.
i) Å sikre at aktuelle brukeror- munale helsetjenester,
kan også
med innføring av samme plikt i
vegg
med kontorlokalene tillangtidsplass.
annonse@t-a.no,
med
innlevweringsfrist
siste
mandag
før
utgivelse.
forhold
til
somatikk.
Den
presiseganisasjoner
får
aktivt
delta
i
utbenytte
denne
tjenesten
hvis
Forskriften
finnes
i
sin
helbarnevern- og PPT.
Disse annonsene
er ikke
gratis.
rer at tilbudet om øyeblikkelig
vikling av
tjenestene.
dette kan bidra til å unngå sykeKriterier
Ansatte ved PPT overflytteshet på kommunenes hjempå nr 1 Adressa-Trykk
i Orkanger,
og distribueres En videre overHovedkriteriet
er at langtidsj) trykkes
Å synliggjøre
”pasientens
husinnleggelse.
hjelp døgnopphold for rus⚫ Grongnytt
og
til
Rødekorshuset
ca. mediomesider eller kan fås ved
til
alle
husstander
i
Grong
av
Trønder
Distribusjon.
I
tillegg
psykiatri ikke kan anses som en helsetjeneste” ved å tilstrebe pa- føringblir
tilavisen
ordinært kommunalt
opphold
i sykehjem
tildeles
juni.
Felles
ekspedisjon
vil fort-henvendelse til Pleie og omå
finne
på
kommunens
servicekontor.
personer
med
behov
for
tilsvarende
oppgaveoverføring
sientenes
rett
til
medvirkning
i
korttidsopphold
vil bli gjort så
sorgstjenesten
i
Grong
komsatt være i eksisterende kontordøgnkontinuerlig
oppfølging
egen
behandlingsprosess.
fort
det
er
mulig
(dagen
etter).
fra
spesialisthelsetjenesten
til
mune.
lokaler.

Utvidelse
av lokaler

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet

Møter i Grongkommunestyre
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KOMMUNAL INFORMASJON
Lengre og mer
enhetlige elg–jakttider
Sammen
på sykkel

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

Sammen
på sykkel er
orgaMiljødirektoratet
harenvednisasjon som arbeider med å
tatt nyinstitusjoner
jakttidsforskrift
for
hjelpe
og kommuner
i
Norge
med
å
gi
mennesker
perioden 2017–2022.
med nedsatt funksjonsevne
De har fastsatt
en komme
lengre og
mulighet
til å kunne
ut
mer
enhetlig
jakttid
for
for
på sykkeltur. Ved hjelp avelg
elektriske Rickshaw-sykler med
plass til to passasjerer kan frivillige/familie/venner og ansatte sykle i nærområdet, til

hele landet. Jakttiden
elg
grøntarealer
eller til for
viktige
blir
25.
september–23.
desemsteder fra tidligere i livet.
ber
i alle kommuner hvor
det
Gjensidigestiftelsen
har gitt
er åpnet
for elgjakt,
unntatt
gave
til innkjøp
og fordeling
av
Kautokeino
og er
Karasjok
hvor
el-sykler.
Målet
at de fleste
jakta starter i1.landet
september.
kommuner
skal få en
På
kommunens
hjemmeside
el-sykkel.
Grong kommune har vært så
heldig å få tildelt sykkelen tidlig
i vår. Den er stasjonert ved
Grong sykeheim. Sykkelen har

ligger det
en en
infoside
til ielgjeallerede
vært
god del
bruk
gerne
under
nyheter.
Der
ligger
til stor glede for beboere og
andet en liste med kontaktinfo til
satte.
alle
jaktlederne
ulike
Vi ønsker
gjernepåat de
flere
tar
jaktfeltene
dersom
noen
skulle
med seg sine ut på sykkeltur da
ønskeerkontakt
med deog
under
dette
en fin aktivitet
mujakta
i
høst.
lighet til å komme seg ut i friskluft. Snakk med personalet på
de ulike avdelingene for å låne
sykkelen og for å få litt informasjon om hvordan den brukes.

BYGDADAGEN 2017
FORESLÅ: Næringsprisen i 2016
ble tildelt Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?

Foreslå
kandidater til
APP: Slik ser Appen Min Renovasjon ut.
Næringsprisen
2017

Appen Min Renovasjon
Næringsprisen i

BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.

SKILTING: Arbeidet med skilting av veger og hus er også godt i gang.

Status adressering og skilting i
Grong kommune
BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet.

Bygdadagen på Grong
Bygdamuseum på
Bergsmo går av stabelen
lørdag 2. september,
Grong
kommune har siden
kl. 11.00–16.00.
2012 arbeidet med å tildele vegadresser, samt å
skilte veger til alle boliger
og hytter i kommunen.
Arbeidet nærmer
seg nå slutten.

Årets høydepunkt blir reprise
på suksessen med veteran- og
traktoropptog!
Programmet er ikke spikret
ennå, men ellers blir det diverse aktiviteter som tidligefått
adresse.
Områdenavre,tildelt
bl.a.
traktorog
nene
for
disse
fritidsboligene
gravemaskinkjøring for barn,
erutstilling
nå vedtatt
og stadfestet
av
av diverse
veteranStatens kartverk, og adressering av hytter i disse områdene
vil finne sted i løpet av høsten
2017.

Prioritet

Ønsker du å vite når
avfallet blir hentet eller
hvor nærmeste returpunkt for tekstiler og
glass/metallemballasje
er? Eller når gjenvinningsstasjonen er åpen?

Da laster du ned gratisappen
Min Renovasjon. Denne appen
gir deg tømmeoversikt der du
kan søke opp din kommune og
adresse
(eller gnr. og bnr.) og få
BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget
med klenning.
vite når vi kommer og tømmer
avfall. Du får vite hvilken type
avfall skolemusikk
som hentes på
hvilke dakjøretøy, potetopptaking, se- og Grong
spiller
ger, og duerkan
sette varsler på
parering av melk, prøv og Strandbua
åpen.
flatbrødbaking, smiing, leieridning, radioutstilling, hesteskokasting, ansiktsmaling,
hils på kalvene og villsauene,
merskilt på sine boliger.kaffeDette
dialektordkonkurranse,
er
vi
svært
fornøyd
med.
Dessog matsalg, loddsalg med fine
verre mangler
det fortsatt skilt
premier,
Konovassmusikken
hos enkelte. For å sikre god navigasjon for utrykningsetatene
er det viktig at alle skilter sin
bolig. Vi oppfordrer derfor de
som ennå ikke har skiltet sitt
hus eller hytte til å gjøre det.

Finn fram «gammelklean»
og ta med hele familien til en
tradisjonsrik bygdedag!
Gratis inngang.
Arr.
Museumsnemnda
sammen med lag og foreninger.

Bestilling

Skilt kan bestilles gjennom lokale
byggevareforhandlere
Treningstider
til idrettsligeeller
på
diverse
nettsider.
Skiltet
formål skal som hovedregel
skal
ha
svarte
tall
på
reflekteknyttes til Gronghallen. Fra
rende bakgrunn.
høsten
2017 er ogsåDersom
kroppsø-du
har noen spørsmål
i saken, ta
vingssalen
i Kuben (Harmonikontakt
med Morten
en)
tilgjengelig.
Om Neergård
denne
på
telefon
74
31
21
eller beKjell
ønskes brukt skal43
dette
Brauten
på
telefon
74
31
21
53.
grunnes i søknaden. Kommu-

• 2007 Martin Kaldahl
og Grong dyreklinikk
• 2008 Hilde og
Øystein Osen
• 2009 Peter Brauten
Eftf AS
• 2010 Grong Fritidssenter BA og Skjalg Åkerøy
• 2011 Lornts Åstrand
• 2012 Svein Nordbakk
• 2013 Otto Moe AS
• 2014 Jørum gård
• 2015 Traktorpikene AS
• 2016 Grong Sparebank

Rønningenvegen 10 selges
Andelsleilighet i Rønningen borettslag selges.

Halvpart av tomannsbolig i borettslag selges. Boligen er tidligere
brukt som hybelhus og restaurering/ombygging må påregnes.
Fellesutgifter:seg
5.100,nen forbeholder
retten til
Pris
an
tyd
ning:
å fordele areal og220.000,tider. Det
Andel felsøkes
lesgjeld:om
141.657,kan samtidig
leie avpr.
31.12.2016og Harmonien til
Gronghallen
Adresse: Rønningenvegen
12
arrangement.
Det vil bli tildeFor
mer
in
for
ma
sjon,
kon
takt
Grong
lingsmøte mandag 21. august
kom
mu
ne
v/Sig
ve
Hal
la
ger
Kl. 18:00 på kommunehuset,
Tlf: 74
møterom
2. 31 21 65

Tildeling treningstider i Gronghallen

Adresseringsprosjektet startet
opp i 2012, og de første årene
gikk
med av
til oppretting
i maBruk
Gronghallen
og
trikkelen
og
definering
av
kroppsøvingssal Kuben de
for
ulike
vegparsellene.
Alle bolisesongen
2017/2018:
ger og
med tilForfritidsboliger
dem som ønsker
treknytning
til veg
fikk godkjent
ningstider
i sesongen
2017/
adresse
løpet av 2016.
fri2018 ii Gronghallen
ogKun
kroppstidsboliger
uten
naturlig
øvingsalen i Kuben, kan tildet
knytning
veg
har ennå
sendes til
inn
søknad
om ikke
dette

Arbeidet med skilting av veger
og hus er også godt i gang. 90 %
av alle kommunale og private
internveier
og det
på e-post er
til skiltet,
postmottak@
som
gjenstår
er
skilt
i
kryssene
grong.kommune.no innen
fra
riks- Søknadsskjeog fylkesveg.
10.europa-,
august 2017.
Grong
kommune
vil prioritere
ma finnes
på kommunens
dette
arbeidet utover
høsten.
hjemmeside.
https://www.
Vi
registrerer
at
svært
mange
grong.kommune.no/kulturavog-fritid/idrett/idrettsanlegg/
kommunens innbyggere og
hytteeiere
har satt opp numgronghallen/

2016 ble
mobilen
dintildelt
for å få beskjed
når
det er
på tide å sette fram
Grong
Sparebank,
beholdere og plastsekk. Ved å
hvem skal få den i år?
tillate varsling vil du kunne få
automatiske
varsler om tømGrong næringsforening
og
ming
før eller
samme
Grongdagen
kommune
samarbeidag
et tidspunkt
du selv be-i
derpå om
næringsprisen
stemmer.
Grong.
Du
kan også
slå opp
et
Prisen
skal enkelt
gå til noen
som
detaljert
kart
over
alle
returhar bidratt til nyskaping og
punkter
i nærheten
av der du
videreutvikling
av næringslibor,
informasjon
om hvai
vet med
og/eller
næringsmiljøet
slags
avfall
som leveres til gjenGrong
kommune.
vinning
påble
hvilke
steder.
Videre
Prisen
etablert
i 2005
og
kan
du
slå
opp
informasjon
følgende har fått prisen og
så
fålangt:
oversikt over sortering, samt
informasjon om beliggenhet og
åpningstider
ÅR PRISVINNER for din lokale
gjenvinningsstasjon.
• 2006 Jon Ivar Moe

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skjema/GKO014/ og kom med ditt
E-post: sigve.hallager@grong.
forslag
og begrunn hvorfor
kommune.no
din kandidat bør vinne priGrong kommune forbeholder seg
sen.
retten
til å forkas
te samtlige 2017.
bud.
Frist:
5.oktober
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Kronprinsparet imponert
over kultursatsing i Grong
SOSIALT: Sosialt samvær og
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong
møttes på sosialkveld i kjempefint vær ved Røde-Korshytta på
Heia den 8. juni. Med grilling,
natursti og trivelig lag ble det en
veldig fin kveld med mye latter.

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

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

Utvidelse
av lokaler
BESØK: Mange hadde møtt opp til Kronprinsparets besøk og åpning av Kuben.

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet

Ansatte ved Indre
Grong fikk mye skryt for
Namdal PPT skal fra
sin satsing på kultur, da
juni ha kontorer på
Kronprinsparet besøkte
Rødekorshuset i Grong.
Grong på sin fylkesreise i
2014 flyttet Indre Namdal barforrige
uke og der Kronnevern og PPT fra lokaler i
prinsessen
fortok
den
of- i
kommunehuset
til nye
lokaler
Grong
sentrum.
fisielle innvielsen av
De siste to–tre årene har
kommunens
nye kultur-økt,
imidlertid bemanninga
bådeKuben.
i barnevernet og i PPT.
hus
Dette har forårsaket at disponi–bel
Det
er godt å se at
har
romkapasitet
blebygda
for liten,
investert
i etmedført
slik praktbygg.
noe som har
at tjenesDet
forteller
noe hva dere
satten som
en midlertidig
ordning

har leid en leilighet i tillegg.
I dag er det totalt 17.25 årsverk i barnevern – og PPT fordelt på 19–20 ansatte, pluss
logoped. I eksisterende kontorlokaler er det 13 kontor pluss
ekspedisjon.
For
bestilling av møterom
Blå-i
Rødekorshuset
ligger vegg
klokka
(kapasitet
10
pers),
vegg med kontorlokalene til
Grana (kapasitet
barnevernog PPT. 20 pers),
Grong
Sparebanksalen/
audiAnsatte ved PPT overflyttes
torium
(kapasitet 72
ta
til
Rødekorshuset
ca.pers),
medio
kontakt
med
servicekontoret
juni.
Felles
ekspedisjon
vil forti Grong
påkontorpostsatt
være ikommune
eksisterende
mottak@grong.kommune.no
lokaler.

Ungene lærte om ull og de ulike av slyngebånd. Dagen ble avslut31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag
som er bygd
fortilframtida,
for barnehagebarser på. Kultur skaper noen av om bygget hadde en prislapp prosessene
fra ull
garn. Desa tetopplevelse
ute med veving.
Ungene lagmed distriktskonservatorene
Stine150
Bjørntvedt
de viktigste
møteplassene vi opp rundt
mill. kroner var fikkordføreren.
da både
Kronprinsen
og
prøve seg på karding av ull, denaflotte
trollvever
av ulike
har. og
Kultur
møter
mennesker
det
verdt
pengene.
Kronprinsessen
satte
seg
ned
spinning med håndtein, strik- materialer de fant i naturen,
Therese Danielsen fra Museet
Midt
på ulikt vis, uavhengig av hvor
– Bygget sto ferdig tidlig i king
Hektisk
og leste
og Neimed vanlig pinner og med samt
garnfra
ogboka
tråd «Jakob
de hadde
lapå Grong
bygdemuseum.
Det ble ei hektisk
time
for
Kronvi kommer
fra og
hva vi verds- vår og har nå vært i bruk noen kjempestore
kob».
pinner, og laging get tidligere på dagen.
etter, sa Kronprinsessen i sin måneder. Allerede nå ser vi at prinsparet i Grong som ble øn– Kom gjerne nærmere, sa
tale under åpningsseremoni- det har blitt et veldig positivt sket velkommen av ordfører og Kronprinsessen til barna da
en.
tilskudd både til kulturlivet og blomsterbarna Naja Omar og hun satte seg ned foran dem.
Deretter klippet hun snora til vår barne- og ungdomssko- Kristian Østerås.
Og barna var ikke sene om å
som avduket Kuben-skiltet og le som er samlokalisert med
Inne i Kuben ble de møtt be. Det endte med at hun og
erklærte Kuben som åpnet.
nybygget. I løpet av 2018 vil med velkomstsang fra elevene Kronprinsen hadde barna
I forkant hadde ordfører også den gamle svømmehal- ved Harran oppvekstsenter. rundt seg på alle kanter.
Det avholdes
møter
Skjalg Åkerøy
ønsket
dei Grong
kon- kommunestyre
len gjennomgå en omfattende
Her sto
også
de eldste
elevene
⚫ Snåsningen
AS har
oppgaven
med grafisk
sideproduksjon, annonsesalg, trykking
26. oktober,
gelige 7.
ogseptember,
alle frammøte
vel-30. november
restaurering og utbygging.
oppstilt
sammenmen
med
«Farger
i Grong»
og distribusjon
av Grongnytt,
detelevene
er Grong kommune
v/rådmann
Svein Helland
og 19. desember.
Kommunestyrets
holdes
voksenopplæringssenteret.
Besøket
i Grong ble avsluttet
kommen
til
åpninga.
Nårmøter
alt er
på plass får visom
ethar fra
det redaksjonelle
ansvaret for den kommunale
informasjonsavisen.
i kommunestyresalenpå
Grongkomplett
kommunehus.
Ordføreren
framhevet at selv
kultur- og skolebygg
Inne
biblioteket
ble det
stor med
ei eller
forestilling
Snåsningen
ASi har
altså ikke ansvar
forei
redaksjonelt
innhold
eventuelleinne
feil. i konMøtene blir streamet. Saklistefor møtene
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember.
er tilgjengelig på kommunens nettside
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november.
www.grong.kommune.no; i servicekontoret
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunnpå kommunehuset,på bibliotekene i Grong
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold,
Skjalg Åkerøy, ordfører
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
og Svein Helland, rådmann
Snåsningen
kan i tillegg
utarbeide (Kroppsannonser til Grongnytt
for private/lag
og
takt med
servicekontoret
på
eller ring 74 31 21 00. (kom- otek til mindre treff (10-16⚫ på
festsalen
Harmonien
foreninger
og næringsdrivende
Grong. Dette
bestilles
direkte til Snåsningen, på epost:
postmottak@grong.kommumunale verksemder skal be- kvardagar og 10–21 på onsøvingssalen)
eller i øvrige
rom,
annonse@t-a.no,
med innlevweringsfrist
siste mandag
før utgivelse.
ta kontakt
med trond.saterne.no
eller ring 74 31 21 00
stille desse møteromma dag). For leie utanføre
Disse
annonsene
er
ikke
gratis.
Dersom det skal knyttast
gjennom outlook-kalende- opningstid, ta kontakt med haug@grong.kommune.no
⚫ Grongnytt
trykkes
på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger,
og distribueres
ren).
trond.saterhaug@grong.komeller
99612998
servering
til møtet, bestilles
i Grong av Trønder
tillegg blir
avisen
For bestilling
av Distribusjon.
tider i Idette
ved
å ringe 984 40 296
Det er fritt fram å bruke foa- mune.no eller 99612998 til alle husstander
kommunens servicekontor.
jeen til møteverksemd i
kroppsøvingssalen
Harmoni- eller ved oppmøte i Kuben
For bestilling av konsert-å finne
og på
opningstidene til Grong Bibli- teatersalen Symfoni Namsen, en til idrettsføremål, ta kon- Kafé.

Møter i Grongkommunestyre

Informasjon om Grongnytt 2017

Bestilling av møterom og sal på Kuben
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KOMMUNAL INFORMASJON
Sammen på sykkel

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

Sammen på sykkel er en organisasjon som arbeider med å
hjelpe institusjoner og kommuner i Norge med å gi mennesker
med nedsatt funksjonsevne
mulighet til å kunne komme ut
på sykkeltur. Ved hjelp av elektriske Rickshaw-sykler med
plass til to passasjerer kan frivillige/familie/venner og ansatte sykle i nærområdet, til

BYGDADAGEN 2017
ÅPNET: Kronprinsesse Mette Marit klipper snora som avduket
skiltet til Kuben, og erklærer Kuben for åpnet.

grøntarealer eller til viktige allerede vært en god del i bruk
steder fra tidligere i livet.
til stor glede for beboere og anGjensidigestiftelsen har gitt satte.
gave til innkjøp og fordeling av
Vi ønsker gjerne at flere tar
el-sykler. Målet er at de fleste med seg sine ut på sykkeltur da
kommuner i landet skal få en dette er en fin aktivitet og muel-sykkel.
lighet til å komme seg ut i friskGrong kommune har vært så luft. Snakk med personalet på
heldig å få tildelt sykkelen tidlig de ulike avdelingene for å låne
i vår. Den er stasjonert ved sykkelen og for å få litt informaGrong sykeheim. Sykkelen har sjon om hvordan den brukes.
29. oktober – GARAGE – Turnéteatret i Trøndelag – Passar for barn og vaksne
30. oktober – PÅ TVERT – Turnéteatret i Trøndelag–Olav Duun
4. november–KORiNT–CUP–Norges Korforbund (lukket arr)
10.–11 november–IN-MESSA 2017–sals- og næringslivsmesse
12. november–IN-MESSEKONSERT – Namdal Symfoniorkester
8. desember–JULEKONSERT med Øyvind Elg Elgenes og band – «Jul hos aille no».
10. desember–JULEFAMILIESHOW–Med Grong Musikkforening
13. januar–LYDEN AV NAMDALN–Country- og Westernlørdag på Kuben
27. januar–NYTTÅRSKONSERT–Grong Musikkforening
3. februar–WE ARE YOUNG–Overhalla Mannskor med vener
9. februar–NORDIC TENORS–Con Amore (Opera/ Show)
11 februar–UKM–Lokalmønstring Grong
27. februar–ROTSEKK–Turnéteatret i Trøndelag
10. mars–GRONGROCK–Grong Rockforum
FORESLÅ:
i 2016
20.–22 april–UKM FYLKESMØNSTRING–Trøndelag,
regionNæringsprisen
Nord
1. mai–VÅRKONSERT–Grong Musikkforening ble tildelt Grong Sparebank,
hvem skal
få den i Forbund
år?
28. juli–AVSLUTNINGSKONSERT SOMMERKURS–Norges
Musikkorps
4. august–AVSLUTNINGSKONSERT SOMMERKURS–Norges Musikkorps Forbund
11. august – AVSLUTNINGSKONSERT SOMMERKURS–Norges Musikkorps Forbund

KULTURKALENDER PÅ KUBEN
– konsert- og teatersalen Symfoni Namsen.

Foreslå
kandidater til
Næringsprisen
2017

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

BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.

Grong næringsforening og
Grong kommune samarbeider om næringsprisen i
Grong.
Prisen
skal
gå til noen som
FARGER I GRONG: Farger i Grong med skolebarn fra Grong
LESESTUND: Kronprinsparet leder for banra
inne
i biblioteket.
har bidratt til nyskaping og
barne- og ungdomsskole.
videreutvikling av næringslivet og/eller næringsmiljøet i
sertsalen «Symfoni Namsen» der
Grong kommune.
barn og unge fra mange nasjonaPrisen ble etablert i 2005 og
liteter i kommunen
framførte
BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning.
BYGDADAGEN
2016: Trivsel
på bygdamuseet.
følgende har fått prisen så
Barnehagebarna
«omringet» bok
«Jakob og Neikob». Ungene
«Farger i Grong». Et fargespill
langt:
som har fokus på det å bli kjent
nærmest Kronprinsparet da de tok dette bokstavelig og det tok
kongelige
inntok biblioteket
lang tid før de nærmest
med hverandre på tvers av alder Årets høydepunkt blir reprise kjøretøy, potetopptaking, se- og Grong
skolemusikk
spiller for ikke
ÅR PRISVINNER
Bygdadagen
på Gronghadde
og geografi. Framføringa
å
ha
ei
lesestund
sammen
med
hadde
barna i fanget. Både Kronpå suksessen med veteran- og parering av melk, prøv og Strandbua er åpen.
• 2006 Jon Ivar Moe
Hanne Sagmo regien
barna.
Det«gammelklean»
ble ei tett og hyggelige prinsessen og Kronprinsen leste
Bygdamuseum
på på. Kron- traktoropptog!
Finn
fram
flatbrødbaking, smiing, leie• boka.
2007Som
Martin
Kaldahlpå leseprinsessen var opptatt av dette Programmet er ikke spikret ridning, radioutstilling, heste- og taopplevelse
for alle til
barnehagefra
avslutning
med hele familien
en
Bergsmo
går av stabelen
og Grong
dyreklinikk
med integrering og roste i sin ennå, men ellers blir det di- skokasting, ansiktsmaling, tradisjonsrik
barn fra 3–5
år
som
satt
musesstunden
ble
de
kongelige
overbygdedag!
lørdag
2. september,
åpningstale
kommunen for at en verse aktiviteter som tidlige- hils på kalvene og villsauene,
tille
da
kronprinsparet
og
følge
rakt
både
Gronglue
og
•
2008
Hilde
og
Gratis inngang.
kom
gående
inn
i
lokalet.
Her
Grongpannebånd.
Noe
som
pashadde
tatt
imot
enslige
mindreåØystein
Osen
kl. 11.00–16.00.
Arr.
Museumsnemnda
re,
bl.a.
traktorog dialektordkonkurranse, kafferige flyktninger med åpne ar- gravemaskinkjøring for barn, og matsalg, loddsalg med fine sammen
veldig Peter
godt Brauten
ettersom hodesatte med
Kronprinsparet
seg ned set
• 2009
lag og foreninplaggene
var
utviklet
og laget av
mer. – Det forteller mye om utstilling av diverse veteran- premier, Konovassmusikken ger. foran barna.
Eftf AS
– Kom gjerne nærmere, sa ansatte ved barnehagene på Ekhvordan der er, avsluttet kron• 2010 Grong FritidssenMUSIKKORPS: Grong skolemusikk spilte ved ankomst.
prinsessen.
Kronprinsessa før hun tok fram ker og Rønningen.
ter BA og Skjalg Åkerøy

BARNEHAGEBARNA
«OMRINGET» KRONPRINSPARET

•
•
•
•
•
•

2011 Lornts Åstrand
2012 Svein Nordbakk
2013 Otto Moe AS
2014 Jørum gård
2015 Traktorpikene AS
2016 Grong Sparebank

Tildeling
treningstider
i Gronghallen
Billettar til
arrangement
Grong Bibliotek

Du kan av
kjøpe
billettar på føreBruk
Gronghallen
og
hand
til
arrangement
om for
du
kroppsøvingssal Kuben
vil
vere
sikra
plass
på
nett
via
sesongen 2017/2018:
www.kulturhusetkuben.no
For dem som ønsker treeller ved åi oppsøkje
ningstider
sesongen Grong
2017/
Bibliotek
i opningstida
10–16
2018
i Gronghallen
og kroppspå kvardagar
(kveldsope
21
øvingsalen
i Kuben,
kantil
det
på
onsdagar).
Der
tek
vi
både
sendes inn søknad om dette

visae-post
og kontant.
Så framt det
på
til postmottak@
er
ledige
billettar
kan ein
også
grong.kommune.no
innen
kjøpe
billettar
på
døra,
men
10. august 2017. Søknadsskjevi oppfordrar
mogleg til
ma
finnes påflest
kommunens
å kjøpe på førehand
når dette
hjemmeside.
https://www.
er mogleg.
grong.kommune.no/kulturFor dykk som nyttar mobilog-fritid/idrett/idrettsanlegg/
telefon
tilråder vi appen eBilgronghallen/

lett.
Søk opp til
Grong
eller
Treningstider
idrettslige
Kuben
og
sjå
både
program
formål skal som hovedregel
og få billetten
rett på mobiknyttes
til Gronghallen.
Fra
len.
høsten 2017 er også kroppsøHald degi Kuben
oppdatert
på kulvingssalen
(Harmoniturprogrammet,
og kien)
tilgjengelig. prisar
Om denne
noprogrammet
på
nettsida
ønskes brukt skal dette bewww.kulturhusetkuben.no
grunnes
i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til
Grongareal
Bibliotek
harDet
åpent på hverdager
å fordele
og tider.
Gå inn 1000-1600,
på https://www.
kan samtidig
søkes
om
leie
av
grong.kommune.no/sd/skjehvorav kafeen er åpen 1030–1300.
ma/GKO014/ og kom med ditt
Gronghallen og Harmonien til
Biblioteket
tillegg
på onsdager
helt fram
til kl.
og begrunn
hvorfor
arrangement.
Det er
vili bli
tilde-kveldsåpentforslag
2100. Imandag
biblioteket
du også mer informasjon
ombør
hvavinne
som skjer
lingsmøte
21. får
august
din kandidat
pripå Kuben
og kan forhåndskjøpe billetter
Kl. 18:00
på kommunehuset,
sen. til f.eks. kino.
Velkommen
innom!
møterom
2.
Frist: 5.oktober 2017.
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Revisjon Namsenvassdraget
På bakgrunn av krav fra Røyrvik, Lierne og Grong kommuner
har Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) gjort
vedtak om at det skal gjennomføres vilkårsrevisjon for
SOSIALT:
Sosialt samvær
og
NTEs konsesjoner
for regulegrilling ved Heiahytta.
ring av Namsvatnet, Vekteren,
Limingen og Tunnsjøen.

Sosialkveld for
Det blir normalt fastsatt vilkår når
barnehagene
det blir gitt tillatelser/konsesjoner

for vannkraftutbygging.
Alle
fire barnehagene i KonseGrong
sjonsvilkårene
regulerer
blant
møttes på sosialkveld
i kjempeannet
forholdet
mellom
utbygger
fint vær ved Røde-Korshytta på
og allmenne
Heia
den 8.interesser.
juni. Med grilling,

natursti og trivelig lag ble det en
Formål fin kveld med mye latter.
veldig
Hovedformålet med en revisjon av
konsesjonsvilkårene vil være å
bedre miljøforholdene i regulerte
vassdrag. Kjernen i en revisjon vil
være å avveie dette formålet opp
mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å
innebære en modernisering eller
ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder natur og miljø. Revisjonen skal også
gi anledning til å oppheve vilkår
som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige.

Standardvilkår

I nyere konsesjoner er det innført
standardvilkår som gir hjemmel
for å kunne pålegge ulike miljøtiltak. NVE vilAnsatte
innføre ved
dagens
stanUTVIDELSE:
Indre
dardvilkår
i
forbindelse
Namdal PPT skal fra juni ha med

kontorer her på Rødekorshuset i Grong.

Utvidelse
av lokaler
Ansatte ved Indre
Namdal PPT skal fra
juni ha kontorer på
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal barnevern og PPT fra lokaler i
kommunehuset til nye lokaler i
Grong sentrum.
De siste to–tre årene har
imidlertid bemanninga økt,
både i barnevernet og i PPT.
Dette har forårsaket at disponibel romkapasitet ble for liten,
noe som har medført at tjenesDistriktforsk
er Trøndelag
fylten
som en midlertidig
ordning
har
leid en leilighet
keskommune
sin nyei tillegg.
regionale
I dag for
er det
totaltog17.25
årssatsing
å styrke
utvikle
verk i barnevern – og PPT fornæringslivet i fylket. Målet er
delt på 19–20 ansatte, pluss
økt utvikling
og verdiskaping.
logoped.
I eksisterende
kontorlokaler er det 13 kontor pluss
De ønsker å bidra til at flere beekspedisjon.
drifter
tar i bruk forskning
i sitti
Rødekorshuset
ligger vegg
utviklingsarbeid.
Bedriften
kan
få
vegg med kontorlokalene til
støtte
til
å
gjennomføre
et
forprobarnevern- og PPT.
sjekt
ellervedetPPT
hovedprosjekt
Ansatte
overflyttes
sammen
med en forsker,
få
til
Rødekorshuset
ca. samt
medio
hjelp
til
å
finne
den
rette
forsjuni. Felles ekspedisjon vil fortkningskompetansen.
satt
være i eksisterende kontorStudentoppgaver er et annet
lokaler.

samtlige revisjoner. Det gir mulighet til å pålegge NTE miljøtiltak
uten konsekvenser for energiproduksjon.
Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres. Selve konsesjonen, som for eksempel
høyeste regulerte vannstand
(HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV), er ikke gjenstand for
revisjon.
Privatrettslige forhold omfattes
ikke av revisjon, og normalt omfattes heller ikke økonomiske vilkår.

Sikker adkomst for feier
Huseier har rett til å få
feiet, men brannsjef kan
ikke, med bakgrunn i feierens sikkerhet, pålegge
feieren å feie der det
ikke finnes godkjent stige og takstige.
Dette medfører allikevel ikke
at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da
det i henhold til lov om
brann, eksplosjons og ulykke
med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, er eier
av bygningen som er ansvarlig for brannsikkerheten.
Dette medfører blant annet at
huseier forplikter å sørge for
at feieren ferdes trygt på taket, uansett årstid og føreforhold, slik at feiing kan utføres.
(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26
juni 2002).

• Avstand trinn/
takbelegg skal være så
stor at foten får
skikkelig feste.

Flere krav

Har bygget flere piper skal
det enten være stige opp til
hver pipe, eller det skal være
sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.
Videre gjelder følgende:

det finnes godkjent
stigemateriell.

Alternativet til takstige kan
være feieluke på loft.
Ved en slik løsning må eier
være klar over at adkomst for
brannmannskap ved for eksempel pipebrann ikke alltid
er tilfredsstillende.

Tilsyn av fyringsanlegg

Feieren gjennomfører tilsyn av
fyringsanlegg i din bolig. Tilsyn er en lovpålagt oppgave
som skal gjennomføres minimum hvert fjerde år.
Tilsynet omfatter innvendig
kontroll av fyringsanlegget
(ildsted og skorstein). Feieren
vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som
forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som
kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved
bruk.
Tilsynet av fyringsanlegget
omfatter følgende:

• Der gesimshøyden er
over 5 meter skal det
NTE og Røyrvik, Lierne og Grong
være montert typekommuner er i tett dialog om
godkjent sklisikring for
selve revisjonssaken og NTE har
feste av løs stige.
fått frist til 15. november 2017
• Dersom pipa er
med å lage et revisjonsdokument.
høyere enn 1,2 meter
Dette dokumentet skal danne
over tak, målt på
grunnlag for en høringsprosess,
pipens korteste side,
før NVE/Olje- og energideparteskal det være montert
mentet fastsetter nye vilkår for
feieplattform. For
reguleringen av Namsvatnet, Vekdenne gjelder også at
teren, Limingen og Tunnsjøen.
den skal være typegodkjent og montert i
Kontaktpersoner
henhold til monteringsDersom det ønskes ytterligere
anvisning.
opplysninger om revisjon av kon• På tak med to eller
Krav til stiger
sesjonene i Øvre Namsen kan det
flere piper må det
For at takstigen skal være
tas kontakt med følgende:
• Om ildsted, røykkanal,
monteres enten
Lars Arnesen, telefon 74312151,
godkjent må følgende være i
skorstein og matesystetypegodkjent takbru
e-post: lars.arnesen@grong.komorden:
met for brensel er
mellom pipene, eller
mune.no
tilfredsstillende bygget
• Takstige som benytdet må finnes takstige
NTE v/Bjørn Høgaas, telefon
og montert.
tes skal være typegodtil hver enkelt pipe. For
90642471, e-post: bjoern.hoegkjent og må monteres i
• Om anlegget er
takbru gjelder også
aas@nte.no
henhold til monteringstilfredsstillende
typegodkjenning
og
NVE v/Frank Jørgensen, telefon
anvisning fra produsent
kontrollert, ettersett og
montering
i
henhold
til
22959431, e-post: frjo@nve.no
av stigen.
vedlikeholdt.
monteringsanvisning.
•
Takstigen
skal
være
BESØK: 31. mai hadde 4. klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene
Stine
Bjørntvedt ogFeieravgiften
Therese Danielsen
fra
• Også løs stige
som
omfatter
Museet Midt på Grong bygdemuseum. festet i bærende
benyttes opp til tak skal
både feiing og tilsyn. Grong
konstruksjon (takstoler).
være typegodkjent.
kommune har vedtatt beTakstiger av tre, eller
Trestiger er ikke
hovsprøvd feiing, det innetakstiger som er festet
godkjent. Det er også
bærer at det blir satt en
med bøyle over mønet
viktig at stigen er satt
hyppighet på feiing på vær
eller i kjetting rundt pipe
stødig opp, og at den er
husstand mellom 1 til 4 år.
er ikke godkjent.
høy nok
til
åog
rekke
ca. 1 av slyngebånd.
Tilsyn skalDagen
utføres
Ungene
lærte
om
ull
de
ulike
blehvert
avslut-4
31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag
• Tak som har helling
meter
tak.
Alt De tet ute
år. med veving. Ungene lagprosessene
fra over
ull til
garn.
utover
(uansett hellingstypegodkjent
stigemamed distriktskonservatorene Stine
Bjørntvedt
Varsling
av feiingav
og tilsyn:
seg på karding
av ull, de flotte
trollvever
ulike
grad), skal ha fastmon- fikk prøveteriell
skal
være
merket
Varsling
av
feiing
og tilsyn
spinning med håndtein, strik- materialer de fant i naturen,
og Therese Danielsen fra Museettert
Midt
stige opp forbi
produsentens
foretas
av
king medmed
vanlig
pinner og med samt
garn ogved
trådutsending
de hadde lapipen.
på Grong bygdemuseum.
navn,
varemerke,
og
SMS
eller
talemelding
til
kjempestore pinner, og laging get tidligere på dagen.
identifikasjonsnummer,
• Takstige skal være slik
bygningseier. Når feier komog skal være påført
utformet at adkomst fra
mer på feiing eller tilsyn er
leverandørens merke.
stige opp til tak, over til
han/hun uniformert, og viDet vil være en foruttakstige, kan foregå på
ser ID fra Namdal brann- og
setning for å få feiet at
en sikker måte.
redningsvesen.

Saksgang

Museumsdag for 4. klasse på bygdemuseet

Distriktforsk

Møter i Grongkommunestyre

Informasjon om Grongnytt 2017

Det avholdes møter i Grong kommunestyre
⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking
7. september, 26. oktober, 30. november
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.
i kommunestyresalenpå
Grong kommunehus.
tilbud som
bedrifter kan benytte
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
Møtene blirhar
streamet.
Saklistefor møtene
seg av. Trøndelag
til sammen
Ny §9A i Opplæringsloven
Rektor
skal varsle skoleeier
som arbeider
påseptember
skole- og 8.
⚫ Neste nummerAlle
av Grongnytt
kommer 29.
desember.
tilgjengelig
påønsker
kommunens
40000 er
studenter
som
seg nettsidetrådte i kraft fra 01.08.17
i alvorlige tilfeller.
skal; er 18. september og 27. november.
Frist for lag ogne
foreninger
www.grong.kommune.no;
som har postboks
(ogmed
ingen postkasse
får Grongnytt
Spar-butikken.
relevante
og praksisnære oppga-i servicekontoret
Loven understreker⚫ Dere
at alle
skalpåsørge
for at in• Følge
om alle eller aviskasse)Skolen
⚫ Det vil
være gratis
foret
lagtrygt
og foreninger
i Grong
å få innelever
mindre notiser/kunnpå kommunehuset,på
i Grong
ver. Bedriften
kan gjennombibliotekene
stuelever har rett til et trygt
ogfortsattelevene
volverte
blir hørt i sahar
og
gjøringer i Grongnytt.
Bergsmo,og
uka før møtene.
denten og
fårCoop
tilførtGrong,
ny kunnskap
godt skolemiljø som fremmer
ken fra lag og foreninger kan
godtFerdigskrevne
skolemiljø kunngjøringer/notiser
sendes til Grong kommunes kontaktperson for GrongnyttLovendringene
Britt Line Thomassen
Wold,
nye impulser. Gjennom Distrikt- Skjalg Åkerøy,
tydeliggjør
helse,ordfører
trivsel og læring.
• britt.line.wold@grong.kommune.no.
Gripe inn mot krenking
på epostadressen
forsk vil studenten kunne få reise-og Svein Helland,
Skolen
skal ha nulltoleranaktivitetsplikten til skolene
rådmann
som
mobbing,
vold,
Snåsningen kan
i tillegg
utarbeide
annonser til Grongnytt
for private/lag
og
tilskudd. Ønsker du å vite mer?
se mot mobbing, vold,⚫ diskriog erstatter
den tidligere
veddiskrimineringi Grong.
og trakasforeninger
og
næringsdrivende
Dette
bestilles
direkte
til
Snåsningen,
på epost:
taksplikten og handlingsplikKontakt Namdalshagen http://
minering og trakassering.
sering
dersom det er mulig
med innlevweringsfrist
siste mandagten
før utgivelse.
Skolen skal arbeideannonse@t-a.no,
kontinamdalshagen.no/ eller kommuDisse
annonsene
er
ikke
gratis.
•
Varsle
rektor
dersom
de
nens rådgiver innen næring, Inger
nuerlig og systematisk for å
Dersom ikke heimen er for⚫ Grongnytt
på nr 1 Adressa-Trykk
i Orkanger,nøyd
og distribueres
får mistanke
eller
Helland inger.helland@grong.
med måten saken har
fremme helsa, miljøet
og trykkes
til alle
husstanderkjennskap
i Grong avtil
Trønder
Distribusjon.
I tillegg
avisen på fra skolens
at noen
ikke
kommune.no
tryggheten til elevene.
Dette
blittblir
håndtert
å
finne
på
kommunens
servicekontor.
har
et
trygt
og
godt
Les mer om Distriktforsk her:
er det rektor på den enkelte
side, er det nå Fylkesmannen
skolemiljø
stfk.no.
skole som har ansvar for.
som er klageinstans.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Sammen på sykkel

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

Sammen på sykkel er en organisasjon som arbeider med å
hjelpe institusjoner og kommuner i Norge med å gi mennesker
med nedsatt funksjonsevne
mulighet til å kunne komme ut
på sykkeltur. Ved hjelp av elektriske Rickshaw-sykler med
plass til to passasjerer kan frivillige/familie/venner og ansatte sykle i nærområdet, til

grøntarealer eller til viktige
steder fra tidligere i livet.
Gjensidigestiftelsen har gitt
gave til innkjøp og fordeling av
el-sykler. Målet er at de fleste
kommuner i landet skal få en
el-sykkel.
Grong kommune har vært så
heldig å få tildelt sykkelen tidlig
i vår. Den er stasjonert ved
Grong sykeheim. Sykkelen har

allerede vært en god del i bruk
til stor glede for beboere og ansatte.
Vi ønsker gjerne at flere tar
med seg sine ut på sykkeltur da
dette er en fin aktivitet og mulighet til å komme seg ut i friskluft. Snakk med personalet på
de ulike avdelingene for å låne
sykkelen og for å få litt informasjon om hvordan den brukes.

BYGDADAGEN 2017
FORESLÅ: Næringsprisen i 2016
ble tildelt Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?
BARNEHAGE: Vannleik er gøy.

Fin start på barnehageåret
På Harran oppvekstsenter avd. barnehage er vi i full gang med barnehageåret.

BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.
Vi har vært på mange turer rundt om i bygda vår. Kjente og kjære plasser har vært oppsøkt, men vi har
også vært på nye spennende plasser. Vi har høstet inn potetene vi satte i vår og forskjellige sorter bær. Av
det vi har høstet har vi laget mye god mat og desserter. Ellers så har vi spennende planer for året; nye
oppdagelser, undringer, turer, vennskap, vann i ulike former, eksperimentering, forsøk m.m.

Foreslå
kandidater til
BEHOV: Det er stort behov for forsterhjemsplasser.
Næringsprisen
Stort behov for2017
fosterhjem

til barn mellom 7-13 år

Over 200 barn i Midt-Norge
trenger et fosterhjem. Behovet
er størst for barn mellom 7-13
år, og for mange av disse er det
å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. I håp om å rekruttere flere
fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge være synlig I
Grong med flere aktiviteter i
høst.
Lørdag 11.november vil vi
tiltak som skal utføres. Det er
drenering og SMIL.
delta på In-Messa med egen
Drenering
også
https://
stand,
oppfordrer alle til å
BYGDADAGENse2016:
Bygdekvinnelaget
med og
klenning.
stoppe opp for å ta en prat. Vi
www.landbruksdirektoratet.
vil også være synlig med plakano/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenekjøretøy, potetopptaking, se- og Grong skolemusikk spiller
ring-av-jordbruksjord
parering
av melk, prøv og Strandbua er åpen.
Det er SMIL ordning
flatbrødbaking,
smiing,som
leie-du Finn fram «gammelklean»
finner
på
https://www.landbruksridning, radioutstilling, heste- og ta med hele familien til en
direktoratet.no/no/miljo-og-okoskokasting,
ansiktsmaling, tradisjonsrik bygdedag!
Det inngang.
er utviklet nytt opplegg for
logisk/spesielle-miljotiltak/
hils
på kalvene og villsauene,
Gratis
etablereropplæringen.
om-tilskudd-til-spesielle-miljotilArr.
MuseumsnemndaKurset
dialektordkonkurranse, kaffetak-i-jordbruket.
er
nå
på
4 kvelder.
Første kurs er
lag og foreninog matsalg, loddsalg med fine sammen med
DersomKonovassmusikken
du har områder ger. allerede i gang i Namsos, men
premier,
som trenger vedlikehold kan
det blir kurs i Snåsa i oktober.
Det er derfor ikke for sent hvis
det søkes om midler dersom
spesielle vilkår er oppfylt.
du ønsker å finne ut om du skal
For SMIL kan det søkes på
starte egen bedrift eller at du akflere tema: Hydroteknikk, Beikurat har startet og ønsker komte, Bygning, Fornminner, Biopetansepåfyll. For nærmere
logisk mangfold. Blant kan det
informasjon og påmelding, se
søkes om bekjempelse av
her: http://proneo.no/tjenester/
etablererkurs/ eller du kan konnoen utvalgte fremmede arter.
Inger Helland,
forbeholder
seg retteninger.heltil
Treningstider til idrettslige nen takte
Søknadsfrist
høst
2017
er
1.
land@grong.kommune.no
formål skal som hovedregel å fordele areal og tider. Det
november.
Kurs i søkes
regi om
av Skogmo
leie av inknyttes
til Gronghallen. Fra kan samtidig
For alle
Trenger Gronghallen
dustripark.
høsten
2017ordninger:
er også kroppsøog Harmonien til
du hjelp taikontakt
med Grong arrangement.
Skogmo Det
industripark
arrangevingssalen
Kuben (Harmonivil bli tildekommune
v/
Berit
Østevik
tlf.
rer
en
rekke
kurs
utover
en) tilgjengelig. Om denne lingsmøte mandag 21. augusthøsten.
74 31 21 brukt
25 ellerskal
på epost
Her erpå
en kommunehuset,
oversikt over noe av det
ønskes
dette berit.
be- Kl. 18:00
ostevik@grong.kommune.no.
som
er
planlagt,
men det oppforgrunnes i søknaden. Kommu- møterom 2.

Landbrukstilskudd

Nord-Trøndelag sin hjemmesiSøknad om tilskudd til
de. For å få mer om de forProduksjonstilskudd og
skjellige ordninger kan du
BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet.
også gå inn på Tilskuddskalenavløsning ferie og fritid,
deren på hjemmesiden. httog Søknad om Regionalt
ps://www.fylkesmannen.no/
Årets høydepunkt blir reprise
Bygdadagen på Grong Nord-Trondelag/Tilskuddskal
miljøtilskudd.
på suksessen med veteran- og
ender/?c=Landbruk+og+mat
Bygdamuseum på
traktoropptog!
Dette er 3 tilskuddsordninger og Programmet
velger aktuell
du
er ordning
ikke spikret
Bergsmo går av stabelen vite
for gårdbrukere som leverer vil
mer
om.
ennå, men ellers blir det dilørdag 2.fraseptember,
produkter
sin husdyrproverse aktiviteter som tidligeduksjon
eller arealproduk- Avlingssvikt
kl. 11.00–16.00.
re,
bl.a.
traktorog

sjon. Det er samme frister for
alle ordninger.
Det skal søkes på elektronisk
søknadsskjema. Søknadsfrist
er 15. oktober med telledato 1.
oktober.
For å se mer informasjon
om Produksjonstilskudd og
avløsertilskudd se Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-ogBruk av Gronghallen og
marked/produksjonstilskudd/
kroppsøvingssal Kuben for
om-produksjonstilskudd
sesongen 2017/2018:
Regionalt
er
For demmiljøtilskudd
som ønsker tretilskudd
som gjelder
for Nordningstider
i sesongen
2017/
Trøndelag.
Du finner
2018 i Gronghallen
og derfor
kroppsinformasjon
om
denne
ordøvingsalen i Kuben, kan
det
ningen
på
Fylkesmannen
i
sendes inn søknad om dette

31gravemaskinkjøring
oktober 2017 kan det
søkes
for barn,
om
Avlingssvikt
dersomveterandu meutstilling
av diverse
ner at du på grunn av klima har
fått redusert avling på minst 30
% av hva et normalår ville gitt.
Se Landbruksdirektoratet sin
hjemmeside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/
om-klimabetingede-skader
Sommeren
2017 har vært
noe
grong.kommune.no
innen
fuktig.
Det
betyr
at
grøfte
syste10. august 2017. Søknadsskjemet
være ipå
orden
for å kunmamå
finnes
kommunens
ne
høste arealerhttps://www.
på enkelte
hjemmeside.
vannsjuke
arealer. Det finnes
grong.kommune.no/kulturtilskudd
til
grøfting.
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
Det skilles noe på ulike typer
gronghallen/

som
gjennomføres
på KulturGrong
næringsforening
og
huset
kuben,
møterom
«Grana»
Grong
kommune
samarbei13.
november
kl. 18.00-20.00.i
der
om næringsprisen
Der
vil
de
fremmøtte
få vite hva
Grong.
et fosterhjem
egentlig
er, hvem
Prisen skal gå til noen
som
som
kan
bli
det
og
mye
har bidratt til nyskapingmer.
og
Møtet
er selvsagt av
heltnæringsliuforplikvidereutvikling
tende.
vet og/eller næringsmiljøet i
For mer
informasjon om aktiGrong
kommune.
viteten
ta
kontakt
med
Solvor
Prisen ble
etablert
i 2005
og
Lilleøen
på
telefon
466
19 517
følgende har fått prisen
så
eller
mail; solvor.lilleoen@bulangt:
fetat.no
ÅR PRISVINNER

• 2006 Jon Ivar Moe
• 2007 Martin Kaldahl
og Grong dyreklinikk
dres
til å taHilde
kontakt
• 2008
og om det er behov
for andre
kurs. Start Kurs
Øystein
Osen
Sted
frist
• 2009Påmeld
Peter Brauten
27.09:
Eftf
ASPersonløfter, Skogmo.
04.10: HMS kurs for ledere,
• 2010 Grong FritidssenGrong, meld på innen 25. sept.
ter BA og Skjalg Åkerøy
06.-10.10: Maskinførerkurs,
• 2011meld
Lornts
Spillum,
på Åstrand
innen 28. sept.
Krankurs
(G 11, G4,
•16.-20.10:
2012 Svein
Nordbakk
G8),
Spillum,
på innen 9.
• 2013
Ottomeld
Moe AS
okt.
• 2014 Jørum gård
04.-07.12: Truckfører, Spil• 2015
AS
lum,
meldTraktorpikene
på innen 3. mai.
påmelding,
ta kontakt
•For
2016
Grong Sparebank
medGå
industriparken:
inn på https://www.
Guri
Hegge, guri@skogmoingrong.kommune.no/sd/skjedustripark.no
ellermed ditt
tel:
ma/GKO014/ og kom
40039502.
forslag og begrunn hvorfor
Ole kandidat
Joar Flaat,bør
ole@skogmindin
vinne pridustripark.no
eller
tel:
sen.
93087867.
Frist: 5.oktober 2017.

Etablereropplæring og kurs

Tildeling treningstider i Gronghallen
Drenering
og Grøfting
på e-post
til postmottak@

Næringsprisen i
2016 ble tildelt
ter
på offentlige
steder. Håpet
Grong
Sparebank,
er at så mange som mulig tar
hvem skal få den i år?
turen til informasjonsmøtet
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Friplassen
Veg
Sosialkveld for
lokstall
barnehagene

SOSIALT: Sosialt samvær og
grilling ved Heiahytta.

Somfire
et ledd
i arbeidet
Alle
barnehagene
i Grong
møttes
med åpå
få sosialkveld
bygget nyi kjempefint vær ved Røde-Korshytta på
base for JernbaneverHeia den 8. juni. Med grilling,
ket på den
gamle
natursti
og trivelig
laglokble det en
veldig
fin
kveld
med
mye
latter.
stalltomta så ga
kommunen lovnad om
å se på muligheten for
en viss opprusting av
vegen fra Lissåa og
fram til avkjørsel mot
lokstallen.

Etter anbudskonkurranse
og forhandlinger så fikk vi
de totale kostnadene med
Friplassen innenfor vedtatt
kostnadsramme på 5,7 mill.
Byggingen foregår som en
totalentreprise og entreprenør og kontraktspartner
er det danske firmaet Laiderz APS.

Mye av arbeidene utføres av mer
lokale entreprenører og det er
norsk arbeidsledelse, Ivar Kaspersen fra Bresco. Kaspersen og
hans firma var sentrale da kunstgressbanene i parken ble anlagt
for over 10 år siden.

Grunnarbeid

Grunnarbeidene ble startet opp
ca. 10 juli og det var Tverrås Maskin og Paul Fornes som foresto og
administrerte disse arbeidene.
Ett forhold som vil nevnes er at ut
ifra de oppfyllingsarbeidene som
ble utført da grusbanen ble anlagt på slutten av 80- tallet, så er
Friplassen anlagt på disse solide
grusmassene med over en meters
tykkelse. Ut ifra dette ble det
valgte å sløyfe isolering av grunn
under friplassen. Ikke isolering
og reduserte behov for bærelag
medførte en ikke ubetydelig innsparing og la grunnlag for at vi
kunne holde kostnadsrammen.

Asfalt

Asfaltering av området ble utført
medio august. Banen ble anlagt

uten fall og med to lag drenerende asfalt. Dette skal gjøre at selv
under store nedbørsmengder så
skal vann kunne dreneres fra
overflata og ned i grunn. Selve
kunstdekket med rundbaner og
sprintbaner vil ha et blått dekke
med hvite skillelinjer. Midtområdet hvor andre øvelser vil foregå
vil ha grønt dekke. Framdriftsplanen sier at friplassen skal være
klar for overtakelse 6. oktober.

Baner

Selve Friplassen vil bli anlagt
med 4 løpebaner (rundbane).
Videre vil det bli anlagt og oppmerket 6 sprintbaner (60 meter med stoppfelt). Det er
anskaffet hekker for også kunne løpe 60 meter hekk i disse
seks banene. Det vil bli to len-

gehoppgroper, to høydehoppstativ med matter, kulering
med kastfelt og noe turn-/ oppvarmingsutstyr. Det vil også
være tilløpsfelt for spydkast og
kast med liten ball. Selve
kastsektoren vil bli på grusbanen, langs gressvollen, ned
mot Grong videregående skole.
Det vil også bli anlagt en bandybane med vante, mål og diverse
utstyr innenfor Friplassen.
I planene ligger også plass for
et sitteamfi/ møteplass på ca.
90 m². Denne var i utgangspunktet ikke med i kontraktarbeidet, men så langt som vi nå
er kommet i arbeidet og har
oversikt over at større uforutsette forhold ikke skal dukke
opp, så er sitteamfiet også bestilt utført av entreprenøren.

I opprustingsforslaget lå
nytt overvannssystem, fortau langs strekningen, nytt
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beboerne i området ville
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med hensyn til sikkerhet. I
kommunens budsjett for
2017 så ble det avsatt 2,1
millioner til
de nevnte
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BESØK: 31. mai hadde 4. klasse på GBU museumsdag med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen fra
Museet Midt på Grong bygdemuseum.

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

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

av slyngebånd. Dagen ble avsluttet ute med veving. Ungene lagde flotte trollvever av ulike
materialer de fant i naturen,
samt garn og tråd de hadde laget tidligere på dagen.

TV-AKSJONEN 2017

AKSJONSKOMITEEN: Representanter fra de lokale aksjonskomiteene samlet til regionmøte i Grong. Fra venstre Steinar Bach , Lierne,
Hilde Kveli, Lierne , Odd Bakken, Namsskogan, fylkesaksjonsleder Gunnhild Gravaas, Trine Lise Falmår,Grong , Skjalg Åkerøy, Grong og
Bodil Åsheim Totsaas, Lierne.

Møter i Grongkommunestyre

Det avholdes møter i Grong kommunestyre
Årets TV
aksjon vil å år bli gjennomført 22. oktober.
7. september, 26. oktober, 30. november

Informasjon om Grongnytt 2017
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sørge
for at alle
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ansvar forVi
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Møtene blir streamet. Saklistefor møtene
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember.
er tilgjengelig på kommunens nettside
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november.
www.grong.kommune.no; i servicekontoret
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunnpå kommunehuset,på bibliotekene i Grong
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.
sendes tilByggingen
Grong kommunes
for Grongnytt
Britttilhørende
Line Thomassen
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av nyekontaktperson
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⚫ Snåsningen
kan ifor
tillegg
annonser til Grongnytt
for private/lag
og
like vest
E6 utarbeide
på Sundspeten.
get. Kontrakten
er inngått
Lafopa
foreninger og
næringsdrivende
i
Grong.
Dette
bestilles
direkte
til
Snåsningen,
på epost:
Det nye renseanlegget vil koste AS fra Verdal.
annonse@t-a.no,
med
innlevweringsfrist
før utgivelse.
17,3 mill.
eks.
mva. og skalsiste
tasmandag
i
Det
gamle renseanlegget vil bli
Disse annonsene
er
ikke
gratis.
bruk tidlig i februar 2018. Anleg- revet og det vil bli bygget en liten
⚫ Grongnytt
nr 1 Adressa-Trykk
i Orkanger,
og distribueressom fører kloakget trykkes
har enpåkapasitet
på å rense
pumpestasjon
til alle husstander
i
Grong
av
Trønder
Distribusjon.
I
tillegg
kloakken fra 1900 personer med ken tilblir
detavisen
nye anlegget. Anlegget
å
finne
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MEDIÅ RENSEANLEGG: Bildet viser beliggenheten like vest for E6 på en flotasjonsprosess. Det er krav er plassert over 200-årsflomgrenSundspeten mellom Namsen og Sandøla.
om at over 90 % av fosformeng- sen og det er luktsvakt.

Nytt Mediå renseanlegg under bygging
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Sammen på sykkel

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

Sammen på sykkel er en organisasjon som arbeider med å
hjelpe institusjoner og kommuner i Norge med å gi mennesker
med nedsatt funksjonsevne
mulighet til å kunne komme ut
på sykkeltur. Ved hjelp av elektriske Rickshaw-sykler med
plass til to passasjerer kan frivillige/familie/venner og ansatte sykle i nærområdet, til

grøntarealer eller til viktige
steder fra tidligere i livet.
Gjensidigestiftelsen har gitt
gave til innkjøp og fordeling av
el-sykler. Målet er at de fleste
kommuner i landet skal få en
el-sykkel.
Grong kommune har vært så
heldig å få tildelt sykkelen tidlig
i vår. Den er stasjonert ved
Grong sykeheim. Sykkelen har

allerede vært en god del i bruk
til stor glede for beboere og ansatte.
Vi ønsker gjerne at flere tar
med seg sine ut på sykkeltur da
dette er en fin aktivitet og mulighet til å komme seg ut i friskluft. Snakk med personalet på
de ulike avdelingene for å låne
sykkelen og for å få litt informasjon om hvordan den brukes.

BYGDADAGEN 2017
KUBENVERTAR: Her er noen av kubenvertene samlet.
Kulturhuset Kuben har ei ordning Velkommen
med Kubenvertar som består av 14 Kubenverten skal ønske velkomfrivillige. Kubenverten er aktiv ved men, ta i mot billettar, vise deg
større publikumsarrangement på kor toaletta er, kor ein skal gå
kulturhuset. Kubenverten vil som ned i salen, kor ein kjøper billetregel ha på seg ei limegrøn skjorte tar osv. Ho skal også kartleggje
med kubenlogoen på og har som om det er publikum som ser ut
hovudfunksjon å stå for vertskap, til å ha behov for assistanse og
gjestfridom, tryggleik, støtte ved tilrettelegging. I tillegg til å vere
behov og informasjon.
vert, informasjonssentral og til
BYGDADAGEN 2016: Grong historielag med bilder.
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KUBENVERTAR

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

hjelp, har kubenvertane fått innføring i tryggleik på huset gjennom ein kurskveld. Ved behov
for evakuering, førstehjelp og
liknande har kubenvertan oppgåver og oversyn. I salen har
vertane oversyn over alle nødutgangar. Desse 14 frivillige består
av arrangementsvante folk som
har ulike funksjonar i lokalsam-

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

funnet i det daglege og representerer kjennskap til befolkninga.

Vertane

Kubenvertar per tid: Endre Aalberg, Inger-Lise Due, Britt Line
Thomassen Wold, Anne Randi
Gorseth Vie, Marit Vedvik, Thomas Austlid Gartland, Audun Fiskum, Svenn Yngve Hoddø, Erik

Foreslå
kandidater til
Næringsprisen
2017

Seem, Håkon Nervik Kolstrøm,
Sindre Skjelbred, Audhild Fossland Veium, Kjersti Melhus, Lise
Letnes Berg. I tillegg er bibliotekarane Silje Hindrum Løvli og
Magnus Vestvik operative som
kulturhusvertar saman med
Trond Martin Sæterhaug som leierNæringsprisen
dette arbeidet og har
i hovudansvar ved arrangement.

2016FREDAG
ble tildelt
23. JUNI 2017
Grong Sparebank,
hvem skal få den i år?

LAG OG FORENINGER

Grong næringsforening og
Grong kommune samarbeider om næringsprisen i
Grong.
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Noe av det som skjer i Grong

Seem-arena

Vi trenger flere bilder
30 juni Sommertoget
Direkte på
TV NRK 1

GRONG KINO

Grong og Harran
Pensjonistforening

Tildeling treningstider i Gronghallen

Arrangerer tur til Leka

festligheter og

Fotpleie

Grong teaterlag
viser Olsenbanden Jr.
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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.
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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

e
+ Indr
Namdal

Finner ikke
bolig i Snåsa

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.
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SIDE 8:

SIDE 7:

Tilbud til
ungdom

Spiller inn TV
på internatet
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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

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

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

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
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Imponerte med
ABBA-show

SIDE 6:

Med kroppen
som lerret

Krever nye mobbetiltak

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

Denne annonsen er et samarbeid
mellom lokalavisen din og lla.
For mer informasjon: www.lla.no
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SIDE 16-17:

Bok om
galskap

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

Kom og møt kronprinsessen på Snåsa!

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

SIDE 6-7:

Lærte
swing

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.»

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

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

Arr. UKM – komitèen

SIDE 4-5:

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

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

Kartlegger
gamle bakker

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.

Kunstutstilling og program fra scenen.
- Kaffesalg-

SIDE 10, 18:

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.

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
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SIDE 12:

Kongelig
avskjed

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:

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.
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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:

VI FEIRER SNÅSA KULTURSKOLES 30-ÅRS JUBILEUM SAMMEN MED

15/2 PIZZABUFFET
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SIDE 6:

Klar med
ny kafé

Forrykende
UKM-sirkus

«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»

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.
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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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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

www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

48

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

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.

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

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

!  % $$"
!%   

SIDE 6:

Fikk prøve seg
som filmskapere

Vil gå til valg
på ny-Namdal

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

kr.

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

e
+ Indr
Namdal

SIDE 12-13:

Utefest med

SIE GUBBA

70.000,-

!  % $$"
!%   

! $ % %  
!    
!    

Snåsas ukjente krigshelt
fra første verdenskrig

Harald (77)
svindlet for
flere tusen

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

ADVARER: Nå advarer han andre mot å gå i
samme felle ved å sjekke kontoutskrifter 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:

Spinnvill
villvin
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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

LØSSALG 25,-

SIDE 8-9:

SIDE 6:

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

Trakk familier
til Finsås

SIDE 4-5:

Store protester
mot busstilbudet

25.000,-

Samlet premiesum kr.
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Muskelsyke Gunn (51)
gikk fra Lierne til Snåsa

Sol ga
rekord

Frykter skader
i meieribygg

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

LØSSALG 25,-

INNHERREDSMEGLEREN.NO

ekta
Gullv
Premie verdi

Fredag og lørdag

4.-5. juli

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

LØSSALG 25,-

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

SIDE 4-5:

SIDE 7:

Busser sikrer
flere turister

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.
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.

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

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

SIDE 24,25 OG 26:

Selger
camping

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

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

WƵďůŝŬƵŵĞƌǀĞůŬŽŵŵĞŶƟůŽƐƐĨŽƌŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐŽŐŽŵǀŝƐŶŝŶŐŝƐĞƩĞĮƐŬĂŶůĞŐŐĞƚ͘
ĞƚďůŝƌŽŐƐĊĂŶůĞĚŶŝŶŐƟůĞŶůŝƚĞŶƐŵĂŬĂǀŐƌŝůůĞƚůĂŬƐ͘

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

! $ % %  
!    
!    

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

25.000,-

Samlet premiesum kr.

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

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

e
+ Indr
Namdal

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

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

SIDE 7:

brp.com

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

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

ekta
Gullv
Premie verdi

4.-5. juli

kr.
ÅPNINGSTIDER BUTIKK:
Man – Fre: 0800 – 1600

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

Snåsning klar
for nye eventyr

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

Fredag og lørdag

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.

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

Frustrert over busskutt

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

CAN-AM DAGEN
7 038730 000031

Bestill på
www.snasningen.no

SIDE 4-5:

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.

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Vil ha felles
lønnskontor
SIDE 4-5:

Satser på setrene

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

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

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

SIDE 8:

SIDE 8:

Bierna gir seg
som sameprest

Nytt blad
i Grong

Vil legge plan
om laks på is

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.

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

e
+ Indr
Namdal

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

SIDE 7:

Anne-Marjas kofte
imponerer lærerne

SIDE 4-5:

grunner
til å bli
abonnent.

Arrangør:
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

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

SIDE 10:

Frustert
over vei

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

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:

FØRSTKOMMENDE ONSDAG 14. MAI

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

Vil ha færre
på sykeheim

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!

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

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

SIDE 9:

ANNONSØRER:

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

7 038730 000031

Tlf: 952 81 798

“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

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

7 038730 000031

Bård Nordfjærn

www.fasadeprodukter.no

Velkommen

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

Bård Nordfjærn tlf: 952 81 798

eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

Inngang kr 50,-

Etter frokost på Midtpunktet er det andakt på Sandmoen kl 12.00- 12.45 med kaffe og kaker etterpå
Tale for dagen ved Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande. Talen er ca kl 14.00

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

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.

Giron Sami teáhter viser forestillingen

LO, Snåsa AP, Fagforbundet og Fellesforbundet avd 576 inviterer til
1.MAI-frokost på Kafe Midtpunktet fra kl 10.00- 12.00.

Markiser
Garasjeporter

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

7 038730 000031

1. MAI

–30%

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!

Inntil

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!
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…
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

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

+ Indre
Namdal

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

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

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

SIDE 12-13:

SIDE 10:

Finsikter detaljene
på nytt anlegg

Har funnet
mulige kutt

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

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

7 038730 000031

SIDE 8:

LØSSALG 25,-

7 038730 000031

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

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.

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».

l!
Ju

EKTE • RAUS • MODIG

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.

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

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

Da er vi igang!!!

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

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.

Fredag 19. des.
20. - 21. des.

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?

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

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

GODT VEDLIKEHOLDT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG I SENTRUM PÅ SNÅSA

7 038730 000031

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

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.

7 038730 000031

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

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

7 038730 000031

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

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

FREDAG 29. SEPTEMBER 2017
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Kafé Kroken

Granvegen 13, 7870 Grong
SUNN NYHET!
LAKSEBURGER!

r
å
v
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Velkom
!
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d
e
n
nyåp

Lakseburger av grovkvernet laks servert i
grovt brød, toppet med løkringer, BBQ-saus,
rømmedressing, salat, rødløk og agurk. Serveres
med bistropoteter, skål med rømmedressing
og søtpoteter som tilbehør

All-in m

eat

GO2 Di
ne
BBQ sa r Beef Burg
er
Serveresus, champigno med biffstrim
n, løk, to
ler, ched
med po
mmes bis
ma
darost,
bacon,
tro, løk t, salat og rømm
ringer og
ed
beger BB ressing.
Allergener:
Gluten,
Q
egg, soya,
melk, senn

ep, sesam

frø

Hamburgere - kebab - fries
- kylling - salater - kaker!

Juicy Lucy

GO2 Diner Beef Burger (eller kyllingfilet), med bacon,
cheddarost, BBQ saus, mais, løk, tomat, sylteagurk,
salat og coleslaw. Serveres med pommes bistro,
løkringer og BBQ-dip.

El taco

GO2 Diner Beef Burger (eller kyllingfilet) med
nachos, tacokjøtt, salsa, jalapeno, mais, løk, tomat,
salat og rømmedressing. Serveres med pommes
bistro, chili cheese nuggets, rømme- og salsadip.

All-in meat

GO2 Diner Beef Burger med biffstrimler, burgerost,
bacon, BBQ saus, champignon, løk, tomat, salat og
rømmedressing. Serveres med pommes bistro,
løkringer og BBQ-dip.

Hamburgere - kebab - fries
- kylling - salater - kaker!

Tel: Tel:
932
46 8261
44 06637

- Fre:
09.00-- 21.00
21.00
Man - Man
Fre:
08.30
Lør: 12.00 - 19.00
Lør: 10.00 - 19.00
Søn:
12.00
19.00
Søn: 14.00 - 19.00

All-in chicken

GO2 kyllingfilet med kyllingstrimler, burgerost,
bacon, BBQ saus, champignon, løk, tomat, salat
og rømmedressing. Serveres med pommes bistro,
løkringer og BBQ-dip.

FREDAG 29. SEPTEMBER 2017
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Telefon: 74 33 17 17
www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

Vi har tilhold på Grong Kjøpesenter, og tar gjerne en prat 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!

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær
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Åpningstider:
Åpningstider:
Mandag - Fredag
Man-fre 10-17
10-17
Lørdag– 10-15
Lørdag
Stengt
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2017 OPEL INSIGNIA 1.900KM 449.000,-

2016 OPEL ASTRA

2012 OPEL ZAFIRA TOURER

21.000KM

73.000KM

279.000,-

219.000,-

2012 SKODA SUPERB

2017 SSANGYONG TIVOLI

275.000KM

1.980KM

155.000,-

319. 000,-

Akslavegen 1, Spillum -Tlf: 74 21 44 00 - www.brauten.no
7870 GRONG -Tlf: 74 31 26 60 - www.brauten.no
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NYE MAZDA CX-5
VENTER PÅ DEG

#DriveTogether

M{ZD{ CX-5

Storselgeren og kritikerroste Mazda CX-5 er her i ny form! Forbedret på alle punkter. Enda sikrere. Enda mer behagelig.
Enda mer avansert teknologi. Og fremfor alt, enda morsommere å kjøre.
Kom innom og la oss vise deg hva alle de nye funksjonene betyr for sikkerheten, komforten og følelsen bak rattet.
Velkommen inn for å oppleve nye Mazda CX-5.

PRIS FRA 374 000,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO2-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Alle nye
Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbeh. trykkfeil.

Steinkjer Bil
Fjordgata 9, 7714 Steinkjer. Tlf. 74170850
Åpningstider: 08.00 - 17.00
www.steinkjerbil.no

