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Brannsamarbeid

SIDE 7: Grong, Overhalla og
Høylandet har nå vedtatt å
etablere et samarbeid om
brann- og redningsvesen.

Barnehagedag

SIDE 5: Se bildene fra to av
barnehagene på selveste
barnehagedagen 2015.

Natteravnene

Årets kulturkommune
SIDE 7: Grongnytt møtte to av
de gulkledde natteravnene
som vandrer rundt på kveldsog nattestid.

Grong er årets kulturkommune i Nord-Trøndelag.
Nå kjemper de om å bli Norges kulturkommune.
Side 3

God påske

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

ønskes alle
fra Grong kommune!
Skjalg Åkerøy, ordfører
Svein Helland, rådmann

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

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

Ferievikarer
grønt/bygg/
bolig
Grong kommune søker etter
sommervikarer i tidsperioden
mai-august, for vedlikehold av
grønt anlegg, kommunale bygg
og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver (st.nr. 06/15).
Søkere må være forberedt på å få
arbeidsoppgaver etter behov.
Vi søker primært etter skoleungdom og studenter over 18 år.
Søkere med førerkort og egen
disponert bil oppfordres til å
søke.
Oppgi ønsket arbeidsperiode
i søknaden, samt ønskede
arbeidsoppgaver (vedlikehold
grønt, vedlikehold bygg/boliger)
og tidligere arbeidserfaring.
Spørsmål rettes til: Geir Ivar
Hildrum på tlf: 74 31 21 66 eller
e-post geir.ivar.hildrum@grong.
kommune.no
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på www.
grong.kommune.no
Søknadsfrist 15.april 2015.

Basseng

Bassenget vil holde åpent ut april.
Siste dag med varmbading vil da
bli mandag 27/4,
og siste dag med Folkebading blir
onsdag 29/4.
Hilsen
Grong kommune

JOBBiNT
Kjenner du noen som ønsker å
finne ut mer om jobbmulighetene i Grong eller andre steder i
Nord-Trøndelag? Sjekk JOBBINT.
no sine nettsider!
Kunnskapsparken NordTrøndelag, i samarbeid med
Leksvik Industriell vekst, KS,
Skogmo industripark, Proneo,
Kværner, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer næringsselskap og SpareBank1 SMN, mobiliserte i 2012 et rekrutteringsprosjekt – JOBBINT - med mål om å
styrke regionen i konkurransen
om arbeidskraft.
Grong kommune inngikk i 2014,
som første kommune i Indre
Namdal, en avtale med JOBBINT.
Med denne avtalen synliggjøres
Grong kommune med kommunevåpen (klikkbart) og karthenvisning på nettsiden JOBBINT.
no. Der har Grong også en egen
- jobbe – bo – leve-side.
JOBBINT har linker til alle ledige stillinger i Nord-Trøndelag.
På JOBBINT er det en CV-base,
der personer som ønsker jobb i
Nord-Trøndelag kan registrere
sin CV, og der arbeidsgiver kan
finne kandidater til sine jobber.
Arbeidstakere og arbeidsgivere
gjør seg mer synlig på JOBBINT.
Med #grong på instagram blir bildene dine synlige på JOBBINT.no,
under Grong kommunes jobbebo-leve-side.

Skrømt i Røttesdalen
Ei segn på Grongmål.

Langt tebakers i tia va der en
mann på Dorn som heitt Mads.
Han va så overlag rik å ha slekt
lag te å sammel ihop søll og
goill. Folk va den tia så slem te
å stalla, at det va nesten rålaust
æ berg de’n ha, utan at han grov
e ne i jora. Imillom Homo å Rosten e der en jup dal som kallast
Røttesdal’n, å der e de mang
leirfall å steinraukå. Dit reist en
Mas Dorn me sølle å goille sett å
jømt e milla nåkå steina.
Den koppen han ha de ti skoill
varra eit skrin.De va godt besli
med jarn å ha eit durabelt lås.
De va opfer dein vei’n som no
e,att’n ha jømt skrine set ti i
steinraus attme der Tvartferdaln å Røttesdaln råkast. Han
jikk dit kvar jernsoknatt å ha
me se litt som’n ha kravla ihop
sia sist jernsok.
De va ingen som fekk varra
me åm, å de va ikkj ei levenes
sjæl som vest ker’n ha skrine.
Det va mang som såg att’n for å
jikk på bru’n over Røttesdal’n
ett’n va dau, ner de høvd slik, att
nåkån jikk der om jernsoknatta.
Skoill nokon finn opp skrine,
mått e jerast om jernsoknatta.
Han mått da reis ett di anneran
ha lakt se, vara blett-mo-ålein å
kje ha på se søll hell goill hell
stål.
Så va d en mann som heitt
Iver, han va farin hans Mas Rosten, som no e dau fer fleir år sia.
Han Iver jikk ein jernsokkveill
å tenkt på om’n ikj skoll iveig å
finn opp skrine hans Mas Dorn.
Jau ner di anneran ha gått å lakt
se, så renska’n lomman sin å tok
tå se beiltreima å så la’n iveig.
Da’n kom opp i daln, bynt’n å
glåm inn i all di håla han såg,
men alt de han glåmt å rota,
fann’n ikj nåkå skrin.
Best i sen’n jikk å glåmt,
hård’n nåkå som ramla borti

TVARTFERRDAL’N: i Røttesdal’n. Foto: Pål Heia
i hol. Så skoll’n da prøv å kjik
inni hole,men d va så reint slemt
å komma så langt, å de va fell
ikj fritt fer, att’n va lite radd å.
Han tøktes sjå i skrin inni holi,
men å få e fram var vær, fer der
låg ein stor stein framfor holi.
Han bynt å tøy på stein, men en
vann ikj å rørn engong, fer’n va
så reint fer stor å tong. No ha’n
gammel Mas Dorn vørri gå å
haft, tenkt’n Iver, å han ha ikj før
tenkt’e, fer stein bynt å rør på

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

se, å ætt som stein kom ifrå bergji fekk’n sjå meir å meir tå en
mann som sto å skuva på stein.
Mann såg ut te å varra nåkålite
gammel. Han va splinter nakjin
å så mager, at’n va berre beina.
Han sa att’n mått berre gang in
å ta skrine, så skoll han hall ti
stein, men han Iver tord ikj våg
på e. Om i lita stonn rann sola å
sjein ni dal’n. Da var der i rammel, som var reint borti staur’n.
Ein stein ramla hit å ein dit, å

leirbakken rausa ut, så bekjen
tok ein annan veig. Sia hi ingen
sjet skrine, men de hi hendt fleir
gong, æt dem hi hård låt opp i
dal’n, å’n Mas Dorn hi nån gong
vørri ne på brun.
Denne Mads Dorn var gardmann på Duun omkring 1750, så
denne skatten må ha stått i Røttesdali i utrolig mang år no.
Kilde: Martin Bjerken, Grong
bygdebok

Informasjon om Grongnytt 2015
n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av GRONGnytt, men det er Grong kommune v/
rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den
kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar
for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
n 1. halvår 2015 kommer GRONGnytt ut 13. februar, 27. mars, 15. mai og
12. juni.
n Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre
notiser/kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser
fra lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for
GRONGnytt Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@
grong.kommune.no. Fristen for innlevering av kunngjøringer fra lag og
foreninger er 3. februar, 16. mars, 29. april og 1. juni.
n Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til GRONGnytt for private/
lag og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til
Snåsningen, på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse. Disse annonsene er ikke gratis.
n Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres til
alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon.
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
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Husk å levere
Listeforslag
Siste frist for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, er 31. mars
2015 kl. 12.00.
For nærmere informasjon, se
valg.no.

Søknadsfrister
Det nærmer seg frister for å søke
plass i SFO og musikk- og kulturskolen neste skoleår.
For SFO er fristen for å søke
plass, endre tilbud eller bekreftelse på plass senest 15. mai.
Når det gjelder Grong musikk- og
kulturskole, er søknadsfristen 20.
mai.
Det bes om at søkere bruker
elektroniske søknadsskjema,
som er utlagt på Grong kommunes hjemmeside.

Kulturprisen 2014
Kulturprisvinneren for
2014 har i mange år
engasjert seg for kulturlivet i Grong.
Som ildsjel har han tatt et
stort ansvar for å ta vare på
lokalhistorien og kulturarven
vår. Vinneren har vært og er
fortsatt aktiv i historielaget.
Vedkommende har vært leder og
styremedlem i Grong historielag
i mange år og har hatt ansvaret
for flere store prosjekt, blant
annet Far etter folk der formålet
var å registrere alle synlige kulturminner i Grong.
Årets vinner satt i arbeidsgruppa for å få trykt opp bygdebok, bind nr. 2 med korrigeringer. Parallelt med dette arbeidet
har vedkommende også på eget
initiativ jobbet med å korrigere
bygdebok, bind 3, slik at den nå
så å si er klar til nyopptrykking.
Her er det et utall timer som er
lagt ned. Vedkommende har en
fantastisk evne til å holde oversikt over navn og årstall. Kandidaten blir også flittig brukt
for å svare på lokalhistoriske
spørsmål også når privatpersoner kontakter han for å få vite
om sine fjerne slektninger. Det
er aldri nei i hans munn.

Vedkommende har siden 2003
lagt ned et stort arbeid med å
oppgradere pilegrimsleia Nordleden som går i fra Gløshaug
kirke og til Snåsagrense. Han
var et naturlig valg til å ha med
i arbeidsgruppa både i 2003 og
2009 når pilotprosjektet Pilegrimsleden startet opp. Hver
vår utfører han skjøtsel og vedlikehold på leden. Han har sittet
som leder i byggekomiteen for
restaurering av Gløshaug kirke –
ei kirke han har et nært forhold
til. Han har i en årrekke vært
guide i kirka og stiller alltid opp
når det er snakk om å fortelle
kirkens spennende historie. Det
var også han som ivret for at de
gamle stokkene i Gløshaug krk
ble datert. Dateringa avdekket
nye funn og det ble konstatert at
den første kirken på Gløshaugen
var i fra 1155.
De tre siste årene har han vært
til god hjelp for Grong kommune
under utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner. Han
har vært med i arbeidsgruppa
som har utført feltregistrering.
I sol og regn har han vært ute
med fotoapparat og tomstokk for
å registrere gamle hus, noe som
har vært et verdifullt bidrag til
kulturminneplanen. Kulturprisvinneren er en rolig og stillfer-

KULTURPRISVINNER: Sverre Gartland ble overrasket og glad da han ble
tildelt Grong kommunes kulturpris for 2014. Her sammen med ordfører
Skjalg Åkerøy. Prisen er en skulptur laget av Grong-kunstneren Øystein
Viem, diplom, blomster og gavesjekk. Foto: Jorunn Lilleslett
dig kar, men har en egen evne til
å formidle sine meninger på en
klar og tydelig måte. På vegne

av Grong kommune vil vi gratulere Sverre Gartland med Grong
kommunes kulturpris for 2014.

Årets kulturkommune
Grong er årets kulturkommune i Nord-Trøndelag.
Kåringa skjedde under en kulturkonferanse i fylket nylig
og nå kjemper Grong om å bli
Norges kulturkommune. Det er
norsk kulturforum som står for
den nasjonale kåring og forslaget på Grong kommer fra fylkeslaget av norsk kulturforum.
Ordfører Skjalg Åkerøy og
rådgiver kultur i Grong , Jorunn
Lilleslett er svært fornøyd med
at de dro det lengste strået i fylket i år. – Dette er noe vi setter
stor pris på og er en inspirasjon
til jobbe videre, sier ordfører
Åkerøy. – Dette er en heder til
frivilligheten. Uten den ville vi
ikke vært der vi er i dag, sier
ordføreren.
Grong fikk prisen for å ha
utmerket seg på mange kulturområder. I begrunnelsen står det
å lese at kommunen bruker sin
rike kulturminner som identitetsskapende element, i folkehelsearbeidet og i pedagogisk sammenheng. Kommunen er opptatt
av at biblioteket skal være en
aktiv kulturaktør i lokalsamfunnet og har opprette bok i butikk i
Harran. Grong har stor aktivitet
innen revy og teater. Det er tre
aktive revy- og teaterlag i kommunen og kulturkontoret har i
tillegg samarbeid med NT teater.
Sang og musikk er også et

MUSIKK: Jan Ståle Ahlin synger og spiller sammen med Liv Kroglund.

Musikk i eldreomsorgen
Bruk av musikk i
behandlingen av
demens

GRONG BLE KÅRET TIL FYLKETS KULTURKOMMUNE FOR 2015: Her mottar ordfører Skjalg Åkerøy (fra v) og rådgiver kultur Jorunn Lilleslett prisen
av leder i Nord-Trøndelag kulturforum Ellen Samuelsen. FOTO: NTFK.
satsingsområde og kommunen
har en aktiv kulturskole samt at
det er flere aktive kor og korps .
Kulturkontoret er også en aktiv
arrangør av flere konserter i
løpet av året.
Kommunen satser på ungdom
og har en egen ungdomsklubbsom er delaktig i mange kulturarrangement slik at innbygger-

ne skal ha et mangfold av tilbud
innen kunst og kultur.
Grong er også en aktiv kommune med stor satsing på idrett
og friluftsliv, har en egen kommunedelplan for kultur og satser på framtida. Nytt skole- og
kulturbygg er på trappene med
byggestart til høsten.

Forskning viser at bruk av
musikk kan være et viktig
hjelpemiddel i behandling av
demente. På Grong sykeheim
har vi i lengre tid satset på nettopp denne behandlingsformen.
Ved å tilpasse musikken til
den enkelte bruker, altså spille
melodier som brukeren minnes og gjerne knyttesrtil positive opplevelser oppnås det
gode relasjoner mellom bruker
og personale. Denne behandlingsformen framkaller ro og
økt velvære hos brukerne. Det
blir også enklere for personale
å gjennomføre stell samtidig
med at musikken spilles. Erfaringene så langt er svært gode,

pasientene blir roligere og har
mindre behov for medisinering. Noen av personalet tar
ofte fram gitaren og spiller en
strofe for pasienten. For en tid
tilbake gjennomførte vi flere
gitarkurs som kunne brukes
i tilbudet. Det er nå kjøpt inn
både gitarer, Ipoder og lagt inn
abonnement på spotify for å
finne den riktige musikken til
hver enkelt pasient.
Fylkeskommunen har støttet tilbudet gjennom prosjektet
kultur og helse hvor spesielt
sykepleier Inger Lise Sprækenhus Vie og helsefagarbeider Jan Ståle Ahlin har vært
sentrale aktører. Tilskuddet
har blant annet blitt brukt til
kompetanseheving i tillegg til
at Jan Ståle har hatt 20 prosent
stilling som musikkoordinator.
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Grong kommunes regnskap for 2014
I kommunestyremøte i
desember 2014 orienterte rådmannen kommunestyret om at det lå
an til et underskudd på
opp mot 4 millioner.
Dette var begrunnet med opplysninger om til dels store overskridelser på områdene for oppvekst
og familie og helse og omsorg .
Grong kommunes regnskap for
2014 er nå avsluttet i balanse. Det
vil si at vi for kommunen totalt
sett har holdt oss innenfor årets
budsjett.
Når vi nå klarte å komme i
balanse til tross for dystre utsikter i desember så skyldes dette i
all hovedsak to forhold:
Økt inntektsføring av premieavvik på kr 1.000.000,-. Denne
inntektsføringen skjedde ut fra
opplysninger fra Kommunal
landspensjonskasse og Statens
pensjonskasse som vi ikke mottok før i midten av januar 2015 og
som det ikke var mulig for oss å
forutse på det tidspunktet vi orienterte om et mulig underskudd.
Videre så mottok vi mer i tilskudd flyktninger enn budsjettert – totalt kr 1.9 mill. Dette er
et område hvor det også er svært
vanskelig å budsjettere riktig da
det er vanskelig å forutsi hvordan bosettingen inkl. familiegjenforeningene vil utvikle seg i
løpet av året.
To andre mindre forhold som
også påvirker resultatet er at vi
mottok nesten kr 400.000,- mer i
renteinntekter enn budsjettert.
Dette har bla. sammenheng med
at en del investeringsprosjekter
har gått i pluss i 2014 og at vi dermed har hatt større beløp inne
på bankkontoen enn forutsatt
i løpet av året. Videre så viste
regnskapet ved avslutningen
et underskudd på kr 475.000,-.
Kommunens regnskapsregler er
slik at dersom en går med underskudd skal en først redusere
dette med å stryke avsetninger
til frie fondsmidler. Vi ble derfor
nødt for å stryke kr 475.000,- av
planlagt avsetning av overskuddet fra 2013 til frie fond. Når denne strykningen var gjennomført
gikk regnskapet i balanse.
Andre sentrale tall fra kommunes regnskap for 2014:
Grong kommunens regnskap
for 2014 viste brutto driftsinntekter på kr 308,5 millioner. De
totale driftsutgiftene inkl. renter og avdrag minus avskrivninger ble ved årets slutt på kr
314,7 millioner. Dette ga oss et
netto driftsresultat for 2014 på
minus på 6,2 millioner. I og med
at Grong kommune er vertskommune for flere kommunale samarbeid bla. teknisk, barnevern,
PPT og Indre Namdal regionråd
så påvirker disse samarbeidene
våre regnskapstall. Holder vi
dette utenfor så bedrer netto
driftsresultat seg noe fra å være
på minus 6,2 millioner til en
minus på 3,4 millioner. Et slikt
resultat viser helt tydelig at vi

I BALANSE: Økonomisjef Tone Røttesmo og rådmann Svein Helland legger i disse dager frem regnskap og årsberetning for 2014.
har utfordringer i forhold til å få
drifta ned på et nivå som harmonerer med kommunens inntekter. Vi ser helt klart at vi må ned
på kommunens utgifter eller om
mulig øke inntektsnivået for å ha
en forsvarlig økonomisk situasjon fremover.
Til tross for dårlig netto driftsresultatet så avsluttet kommunen regnskapet i balanse i 2014
som beskrevet ovenfor. Dette er
mulig da vi i gode tider har opparbeidet fond, som vi i 2014 har
benyttet deler av for å få regnskapet teknisk sett i balanse.
Selv om vi er godt fornøyd med
resultatet totalt sett, så viser det
seg å ha vært utfordringer med å
holde budsjett særlig på to områder, slik vi orienterte kommunestyret om i desember.
Ramme 2 oppvekst og familie
viser samlet et merforbruk på
kr 1.4 millioner. Dette skyldes
i all hovedsak overskridelse på
Grong barne- og ungdomsskole
på totalt kr 1.9 mill. Dvs. at andre
avdelinger har hatt mindre forbruk enn budsjettert.
Ramme 3 Helse og omsorgsektoren viser også et stort merforbruk på kr 3,2 millioner. Dette
skyldes i all hovedsak overskridelse på legekontoret med kr 2
millioner og overskridelse vedrørende medfinansiering samhandlingsreformen på kr 800’.
For de øvrige områdene i kommunen så har en klart å holde
seg innenfor budsjettet noe som
er meget bra. Vi må helt tilbake
til 2002 for å finne siste året med
regnskapsmessig underskudd,
og det er det ikke mange kommuner som kan vise til. Nærmere
analyse av kommunens drift vil
komme i årsmeldingen som skal
være ferdig innen 31. mars 2015.
Økonomisjefen og Rådmannen
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MEDALJE: Se så fin medalje jeg har fått!

KLAR: Alle samlet … og klar ferdig gå.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og formålet er å synliggjøre noe av det barna får oppleve,
erfare og lære i barnehagen.
I 2015 markerte hele landet Barnehagedagen den
10. mars, og i år er det 10 år siden dagen ble markert
første gang. Det er et nytt tema for markeringen
hvert år, og temaet i år er barnehagenes arbeid med
natur og friluftsliv. Ettersom 2015 er Friluftslivets år
og mange ulike aktører setter fokus på friluftsliv, er
det et ønske om å synliggjøre hvordan barnehagene
arbeider med natur og friluftsliv. Slagordet for dagen
«Vi vil ut» indikerer også dette.

Folkehelsa

Gjennom sitt prosjekt Friluftslivets år 2015 ønsker
Klima- og miljødepartementet å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. De håper på økt deltakelse i friluftsliv
i alle deler av befolkningen og at flere bli bevisste på
de positive effektene friluftsliv har på folkehelsa.
Hovedmålgruppe for prosjektet er barn, ungdom og
barnefamilier.

Natur og friluftsliv i barnehagen

Barnehagens formålsparagraf slår fast at respekt

for naturen er en av flere grunnleggende verdier
som barnehagen skal bygge på, og at barna skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Arbeid med natur og friluftsliv er knyttet til to ulike
fagområder i Rammeplan for barnehagen: Kropp,
helse og bevegelse og Natur, miljø og teknikk. I rammeplanen framgår mål om hva barna skal oppleve,
erfare og lære gjennom arbeidet med disse fagområdene, og om hvordan personalet skal arbeide for
å nå målene.
På Rønningen barnehage ble det arrangert hinderløype i barnehageskogen for alle tre avdelingene.
Barnehageskogen er på barnehagen sitt området.
Ungene fikk utfolde seg ved ulike poster gjennom
hinderløypa som er i skogen. Det var alt fra kryping og åling, balansering, kasting og hamring. Det
var laget målpassering for dagen og alle fikk utlevert medalje. Det var stor innsats av alle og de store
barna hjalp de små for å komme i mål. Etterpå ble
det mat rundt bålet ved gapahuken med varme pølser og nybakt brød.
På Ekker barnehage var Frisk i Friluft invitert
til en dag ute i lag med alle på barnehagen. Barnehageungene startet dagen med flere naturposter på
barnehagen sitt området. Ungene var delt inn i tre
grupper. Det ble danset hallingdans, balansert og
sett på dyrebilder. Frisk i Friluft ble invitert med på
tur til Nerskogen og til Nissehula. Ungene syns det
var veldig artig å vise fram turplassene som de bruker til vanlig til sine nye turvenner. Bålet ble tent
ved samlingspunktet gapahuken og Frisk i Friluft
serverte rykende varm kakao med krem til alle i lag
med brødskiva. I barnehagene er vi mye ute til vanlig også, men det er ekstra stas når alle kan gjøre
noe sammen.

BALANSERE: Artig med mange utfordringer, krype under, krype over, balansere…

LÆREVILLIG: Her er det full konsentrasjon og mange som følger lærevillig med.

Grong styrker barnehagetilbudet
Grong kommune gjør nå grep for
å styrke barnehagetilbudet ytterligere og har ei klar målsetting
om 100 prosent barnehagetilbud.
Så langt har en oppfylt kravet
om å tilby barnehageplass til de
som har krav på plass . Likevel er
en ikke fornøyd med dette . Derfor går formannskapet inn for
at det brukes mer ressurser for å
styrke tilbudet. Dette i tråd med
rådmannens anbefalinger.
Det er kommunestyret som
tar den endelige avgjørelsen

om styrking av tilbudet . Men et
enstemmig formannskap går inn
for at det iverksettes en rekke tiltak både på kort og lang sikt for
å sikre et godt barnehagetilbud
i tida framover. Utfordringene
er først og fremst knyttet til sentrumsbar nehagene Ekker og
Rønningen. Ved å endre normen
for lekeareal pr. barn til statens
veiledende normer vil en kunne
utvide antall plasser. Dette vil
øke behovet for bemanning og
derfor ligger det i forslaget at

bemanninga ved Ekker og Rønningen økes fra høsten av med til
sammen 2,5 årsverk fordelt på 1
årsverk pedagogisk leder og 1,5
årsverk ass/fagarbeider. Totalt
er dette kostnadsberegnet på årsbasis til 421.000 kr. og er et beløp
som må innarbeides ved kommende budsjettregulering..
På lengre sikt mener formannskapet at det må tenkes og handles offensivt og at målet må være
å tilby alle barnehageplass , både
til barn under og over 3 år. Bar-

nehageplass er et grunnleggende
forhold til en positiv befolkningsutvikling og derfor går en nå inn
for at det bør vurderes å bygge
ei ny avdeling knyttet til Ekker
bar nehage. For mannskapet
foreslår i tråd med rådmannen at
det oppnevnes ei arbeidsgruppe
som skal utrede et skisseprosjekt
basert på to alternativer . Det ene
går på utbygging av ny avdeling
ved Ekker barnehage med plass
til 18 barn over 3 år/ 9 barn under
3 år. Det andre alternativet går på

ei halvering av det første tilbudet.
Utredningsarbeidet skal være
ferdig innen 1. oktober i år.
Med de grep som det nå legges
opp til mener en at det skal være
mulig å tilby barnehageplass ved
sentrumsbarnehagene til de aller
fleste søkere fra kommende høst.
Framover ser en ut fra prognosene at det også vil være knapphet på plasser og at en derfor tar
grep for å utvide dagens tilbud
gjennom et eventuelt tilbygg ved
Ekker barnehage.
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Legetjenesten i Grong og
Namsskogan kommune

Utfordringer og tiltak
ved legetjenesten i
Grong og Namsskogan
kommune.
Det har i løpet av det siste året
vært utfordringer knyttet til
legetjenesten i kommunen. En
av utfordringene har vært at
2/4 av fastlegene har vært ute
i permisjon. Denne situasjonen vil vedvare fram mot siste
halvår i 2015. I tillegg har vi
hatt inne en rekke vikarer som
påvirker kontinuiteten i legetilbudet. Selv om vikarlegene
overtar de listepasientene som
tilhører den fastlegen de vikarierer for, oppleves det av pasientene som uheldig på grunn
av at antallet vikarer er høyt.
Vi har hatt som mål å tilsette
vikarer over lengre tid, uten å
lykkes. En av årsakene til det
er at flere av vikarene tar korte
permisjoner fra sine faste stillinger for å få litt forandring i
hverdagen, andre ønsker ikke
å jobbe lange perioder, men tar
korte oppdrag innimellom lengre friperioder. Dette er kjente
forhold fra andre kommuner
hvor man har et høyt vikarforbruk.
Men det er viktig å presisere
at alle fastlegestillingene i legesamarbeidet er besatt.
Det er allikevel komplisert å
sette sammen en tjeneste når
store deler av den faste bemanningen har permisjoner som
de har krav på. Vår beliggenhet
gjør at vi stort sett må hente
vikarressurser fra andre deler
av Skandinavia. Norske vikarer finnes det få av, de aller fleste av landets leger er i faste jobber. Vi ønsker selvfølgelig at de
vikarene som kommer hit kan

kommunisere med pasientene,
at de har kunnskap om norske
forhold og at de påtar seg oppdrag over lengre tid. Vi tar opp
disse forutsetningene med de
vikarbyråene vi samarbeider
med for å skaffe vikarer.
Vi vil fra og med 20. april 2015
ha på plass en vikar i 6 måneder (Christa Lomholt) som skal
ta seg av pasientene til Linda
Grande Haukø. Mohammed
Shakeel vikarierer for Ingri
Bergin Solem med kontrakt ut
mai, fri i juni og eventuell ny
kontrakt fra juli og så lenge
vikarbehovet er tilstede. Vi
kan selvfølgelig ikke gi noen
garanti for hvordan framtiden
skal bli, men slik vi ser det nå
ser det ut til at alle fastlegene
er på plass i siste halvår av
2015. Inntil da vil fastlege Nina
Kristin Kjenstadbakk og fastlege/kommuneoverlege Ragnhild Smalås være «grunnfjellet» i legetjenesten for Grong
og Namsskogan. I tillegg kommer turnuslegen Christian S.
Myhre.
Grong kommune har fokus
på legetjenesten i likhet med
andre tilbud i kommunen. Vi
ønsker på generell basis å gi et
godt tilbud til innbyggerne. At
innbyggerne i perioder opplever svakheter i tjenestetilbudet
kan vi bare beklage. Vi vil selvfølgelig at innbyggere i Grong
skal ha tillit til vår legetjeneste
slik at de slipper å oppsøke
leger i andre kommuner.
Men vi mener at vi, på tross
av mange vikarer, har en forsvarlig legetjeneste der framfor alt akuttilbudet til enhver
tid er på plass.
Legekontoret er et av flere
områder som vi skal oppmerksomheten rettet mot i 2015.

LEILIGHETENE: vil få en flott beliggenhet kun 30 meter fra Sanddøla bredd, med flott utsikt mot Geitfjellet.

Sanddøla Panorama – leiligheter
ved Sanddølas bredd
Arkitektkontoret Blom AS har
på vegne av tiltakshaver Grong
Næringsbygg AS planlagt et
nytt forretnings- og boligområde på «Telenortomta» i Grong
sentrum. Trinn 1 i utbyggingen
vil være byggingen av 4 rene leilighetsbygg i området hvor man
i dag har garasjen hvor Kråbøl
Elektro AS og Grong Rør AS
holder hus. Leilighetsbyggene
vil kunne bygges i inntil 3 eta-

sjer og gi rom for ca. 30 leiligheter i varierende størrelse.
Leilighetene vil få en flott beliggenhet kun 30 meter fra Sanddøla bredd, med flott utsikt mot
Geitfjellet. Trinn 2 i utbyggingen vil bestå i en ombygging av
selve Telenorbygget hvor man i
dag finner Hero mottakssenter.
Det legges opp til forretningslokaler i 1 etasje, og leiligheter i
2 og en eventuell 3 etasje, med

parkering i garasjekjeller. Leilighetstallet er ennå ikke detaljplanlagt.
Planforslaget ble behandlet i Grong formannskap den
05.03.2015, sak 23/15, og formannskapets innstilling til
kommunestyret er å vedta
planen. Grong kommunestyre
vil ta saken opp til endelig
sluttbehandling i sitt møte den
26.03.2015.

Seem boligområde: camping og
kulturarena – nye eneboligtomter

DE PLANLAGTE ENEBOLIGENE PÅ SEEM: vil ligge i et område med gode solforhold.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter
som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene.
Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
Fv. 395 Skottleiken bru

Vegstenging
Fv. 395 vil være stengt på Skottleiken bru i Grong kommune i perioden
mandag 9. mars – 7. juni 2015. Stengningen skyldes renoveringsarbeid på brua.
Omkjøring blir om Mediå eller Ranemsletta.

Trønder-Plan AS har på vegne
av g runneier Anders Seem
planlagt et nytt boligområde
ved Seem arena på Sørsia. Planarbeidet på Seem startet opp
allerede i 2010.
Da det er en del kjente kulturminner innenfor planområdet har prosessen tatt tid,
men planforslaget som nå skal
sluttbehandles ivaretar kulturminnene på en god måte samti-

dig som man har funnet en god
tomtedeling. Planen gir rom
for bygging av 5 – 8 eneboliger i
kombinasjon med fritidsboliger,
og det er avsatt tomter på mellom 1 og 2 mål.
De planlagte eneboligene på
Seem vil ligge i et område med
gode solforhold, preget av vakkert kulturlandskap i øst og
flott utsikt og nærhet til Namsen i vest. Det legges også opp

til at camping- og kulturområdet ned mot Namsen kan videreutvikles.
Planforslaget ble behandlet i Grong formannskap den
05.03.2015, sak 24/15, og formannskapets innstilling til
kommunestyret er å vedta
planen. Grong kommunestyre
vil ta saken opp til endelig
sluttbehandling i sitt møte den
26.03.2015.
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Natteravnene

«Talenter i sikte»
9.klassene ved Grong Barne- og
ungdomsskole viste i begynnelsen av mars forestillinger
«Talenter i sikte».
Her fikk publikum se deltagere som kjempet om berømmelse med varierte sang og
dansenummer sketsjer akkompagnert av et stødig elevband.
«Tina og Bettina». Dansebandet «Lars Hallvards».
«Hallingdans til trekkspill
og torader». Jentegruppe med
dansenummer.
Felles sangnumre: «Itj nå fest
uten skinnvest», «Zetor'n» og
«Hooked on a feeling».
FOTO: Mari Leksås

Har du sett små flokker av gule ravner på
kvelds- og nattetid i
Grong? Da har du nok
sett Natteravnene!

Intervju med Kirsten Joveig Gartland, som fra 1.januar vikarierer
som daglig leder på Grong Frivilligsentral og derfor er ravneleder
nå.
– Hva er natteravnene Kirsten?
– Det er en folkebevelgelse av
frivillige voksne som er synlig til stede der ungdom ferdes ute på kveld og natt. Natteravnene har taushetsplikt.
– Hvorfor har vi natteravner?
– Målet er å skape trygghet for
alle i lokalområdet, spesielt for
ungdom som er ute.
– Ok! Men hvem kan være natteravn?
– Det kan alle voksne som er
interessert i å bidra for ungdom.
Det er naturlig at det blir mange
foresatte til ungdom.
– Hvor ofte går man natteravn?
– Dess flere ravner dess sjeldne-

F.V: Kirsten Joveig
Gartland, daglig leder Grong
Frivilligsentral og
Trude Gravseth,
ungdomsteamet i
Grong.
re. I de siste årene har hver ravn
gått to kvelder på vår og to kvelder på høst. Det er tre-fire som går
sammen på fredager og lørdager
eller andre kvelder der det er ungdom ute (natt til 1. og 17.mai, laksfestivalen med mer)».
– Hva tror du ungdommene
synes om natteravnene da?
– Ungdommene setter pris på

ravnene, de kommer bort og prater og tar kontakt om det er noe de
ønsker hjelp til. Russen tar kontakt i forkant av arrangement og
ønsker oss til stede.
– Hvordan blir man natteravn
Kirsten?
– Ring meg på mobil 74 33 10 77 /
99 44 13 47 , eller send meg en epost
på post@grong.frivilligsentral.

no, så enkelt er det!. Trude Gravseth, Ungdoms-teamet i Grong;
som har vært natteravn i 7 år og
anbefaler alle som ønsker å engasjere seg i ungdommene sine å bli
med. Det er virkelig trivelig å møte
ungdommene og ikke minst andre
foresatte, fire kvelder i året.Vil du
vite mer? Sjekk hjemmesiden natteravn.no

Sykepleierstudenter i
praksis på Grong sykeheim

SAMMEN: Både brannsjef Kjell Brauten ( fra v) og utrykningslederne Einar
Gosen, Tore Falmår og Skjalg Åkerøy ser fram til at man nå får til et vertskommunesamarbeid innenfor brann med Høylandet og Overhalla kommune.

Samarbeid om brannog redningsvesen
Grong, Overhalla og
Høylandet har nå vedtatt å etablere et samarbeid om brann- og
redningsvesen.

Samarbeidet organiseres etter
vertskommune- modellen med
Grong som vertskommune.
Dette innebærer at alt av mannskap overføres og underlegges
felles ledelse, mens brannstasjoner og utstyr fortsatt eies
og driftes av hver enkelt kommune.
Det tas sikte på at den nye ordningen iverksettes fra 1. september og det er allerede lyst
ut stillinger som både brannsjef og varabrannsjef. For
Grong kommune vil den nye

ordningen innebære en merkostnad på ca 240.000 pr. år. Ved
et slik samarbeid mellom tre
brannvesen tror en at dette vil
gi fagområdet et løft. Samtidig
vil det også kunne jobbes mer
målrettet for å innfri sentrale
myndigheters krav til kvalitet
og kompetanse. Samlet vil dette
kunne gi innbyggerne en enda
større trygghet.
Det har i lengre tid vært jobbet for å få etablert et felles
brann- og redningsvesen for
kommunene i Midtre og Indre
Namdal, og at utgangspunktet
var at 6 av kommunene skulle
starte opp med ordningen fra
årsskiftet. Dette lyktes en ikke
med da Namsos kastet kortene
og dermed falt mye av bunnen
ut for et slikt stort samarbeid.

Kjerstina S.Asklund fra
Klæbu: Sykepleien var et helt
naturlig valg, og hun trives med
studiet.
Kaja Wisth fra Verdal: Ville
gjerne jobbe med folk, og valgte
derfor sykepleien. Hun er også
tilfreds med studievalget.
Nina Strømøy fra Frøya: Ville
egentlig bli fotograf, men valgte
sykepleien. Angrer ikke på det.
Hanne Westerlund fra Steinkjer: Prøvde seg først på studie
som barnehagelærer, men fant
ut at dette var ikke det rette. Er
tilfreds med sykepleiestudiet.
Jannike Gartland fra Otterøya: Har jobbet ca 4 ½ år i helsesektoren, og var da helt klar for å
begynne studier.
Siv Monica Lundring fra Høylandet: Har jobbet i butikk, og i
Høylandet kommune på sykeheimen og hjemmesykepleien.
Det var lett å velge sykepleiestudie – også hun trives godt med
studiet.
Dette er sykepleiestudenter
som er ute i sin aller første praksis, her på Grong sykeheim. På
Grong sykeheim har 1 Sykepleier
ansvar for veiledning av 3 studenter.
Her må de delta på slags vakter,
dagvakter, kveld, helg og minst ei
nattevakt. Totalt 330 timer – fordelt over 11 uker.
Mellom lærestedet som er Sykepleien i Namsos er det satt opp 4
refleksjonsmøter med lærer og

FRA VENSTRE: Hanne, Kristina, Nina og Kaja.
ansvarlig veileder fra Grong sykeheim. I tillegg har elevene som
arbeidskrav å skrive en oppgave
basert på en samtale med en pasient hver – om livskvalitet og helse.
Spesielt syntes elevene at det er
interessant å få høre mer om livet
til de pasientene de har valgt seg

ut. Studentene synes at det er fint
å være på Grong sykeheim, og at
de blir godt mottatt og får jobbe
selvstendig under god veiledning
både av veiledere og andre de jobber sammen med. Og de er fornøyde med sine veiledere.
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Driftige karer
Driftsavdelingen har 5 ansatte i, alle i hele stillinger samt leder. Avdelingen har ansvaret for kommunaltekniske oppgaver som; vannforsyning,
avløp, overvann, slam, renovasjon, alle kommunale veger. Driftsavdelingen har også ansvar for

STEINAR SÆTERNES:

Steinar er en -51 modell.
Kommer fra Vikna og har bodd og
arbeidet i Grong siden 1978/79.
Har hatt svært varierende
arbeidsområder. Hovedsaklig
utbygging av vann og avløpsnettet. I dag har han hovedansvaret
for kommunes grønne arealer,
hvor han holder en over gjennomsnittlig god standard på fotballbanene. Han har vært en profilert
lokal-politiker, liker å se fotball på
tv og leve det gode liv.

Grong kommunes grøntarealer, idrettsanlegg
(sport- og fritidsparken på Mediå), grøntarealene
på skoler og barnehager. I tillegg har driftsavdelingen ansvar for bygningsmessig vedlikehold på
kommunale utleiebygg.

TORBJØRN GÅSBAKK:

Torbjørn er 62 år, født, oppvokst
og bosatt på Øyheim. Torbjørn
er utdannet rørlegger, drev eget
firma i mange år og har siden
1995 hatt ansvaret for vannforsyningen i Grong kommune. Han er
en aktiv badmintonspiller og en
ivrig forkjemper for det gode liv
på Øyheim.

KYRRE HELSTAD

Er 47 år. Kommer fra Bindalen
men er nå bosatt på Jørem. Har
tidligere jobbet som verksmester
hos Peter Brauten Eftf AS. Startet
i Grong kommune i oktober -14
som ansvarlig for kommunens
avløpsanlegg. I tillegg er han med
i fallviltlaget og er jaktleder på
rovviltlaget. På fritiden står hund
og jakt i fokus.

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

DRIFTSAVDELINGEN

INGE JOHANN KJÆRSTAD

Inge er 58 år, fra Mosjøen men nå
bosatt på Bergsmo. Inge har en
bred bakgrunn som innebærer
alt fra gruvedrift på Svalbard til
arbeid på avdeling F. I Grong kommune har han hovedansvaret for
veg, og i sommersesongen medvirker han i grønt seksjonen med
eks. trebeskjæring. I tillegg jobber
han på Vårryggen gjenvinningsstasjon. Ellers er han opptatt av
god mat og ølbrygging.

TERJE JOAR SVE:

Terje Joar er 44 år, fra Harran
men nå bosatt på Nausthagen.
Terje er utdannet tømrer og har
lang erfaring fra byggebransjen.
Har drevet eget firma i flere år og
sist ansatt i Namdal Byggservice
Entreprenør. I Grong kommune
jobber han med renovering og
vedlikehold av kommunens boliger. Er avdelingens mest fotballinteressert og får med seg alle
Liverpools kamper på Anfield.

Grong voksenopplæring
Grong voksenopplæring
skal gjennomføre den
voksenopplæring som
Grong kommune har
ansvar for etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Dette omfatter grunnskole for voksne, kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne og spesialundervisning for voksne.
I tillegg skal voksenopplæringa
gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.
Voksenopplæringa skal legge til
rette for og bidra til at deltakerne
gis mulighet til å delta i yrkes- og
samfunnsliv eller videre opplæring.
Grong voksenopplæring har
eksistert i nesten 15 år. Det er den
nest største skolen i kommunen
med i underkant av 100 deltakere
(elever). Antallet går noe opp og
ned alt etter bosetting i kommunene og hvor mange som er på Hero
Grong Mottak til enhver tid.Vi har
for tiden 8,80 årsverk fordelt på 12
personer i hel- og deltidsstillinger.
Det er ansatte med kontorplass
på 2 små rom på Røde Kors-huset.
Undervisningen foregår der det
er plass til oss, som for eksempel
på Frivillighetssentralen, Røde
Kors-huset, Kommunehuset, Ung-

domsklubben eller i Gronghallen.
Med andre ord: Vi er en skole uten
egne lokaler. Men fra høsten 2015
gleder vi oss til å få egne lokaler på
Bergsmo.
Deltakerne kommer hovedsakelig fra land i Asia og Afrika, land
som Afghanistan, Somalia, Syria
eller Eritrea. Majoriteten er asylsøkere og flyktninger som bor på
Grong Mottak. Mange av dem har
allerede fått oppholdstillatelse,
men venter og venter på tildeling
av kommune.
I tillegg er også noen her grunnet familiegjenforening. Grong
kommune har bosatt og bosetter
hvert år inntil 10 flyktninger og 5
mindreårige gutter. De første ungdommene kom til skolen vår i 2009.
Etter 2-3 år på voksenopplæringa
har de gått forskjellige veier. Noen
er i jobb, noen er lærlinger og noen
går på videregående skole.
Pr. i dag har vi 7 klasser med alt
fra analfabeter til høyt utdannede
mennesker. De fleste har rett og
plikt til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning samt til noe
ekstra skolegang.
Vi har egen 2-årig grunnskole for
de som ønsker videre utdanning,
for eksempel videregående skole.
Ikke alle lærerne er bosatt i
Grong. Noen pendler fra Høylandet, andre fra Overhalla. Til
sammen er vi ei fin gruppe som
utfyller hverandre. I denne jobben

LÆRERNE PÅ VOKSENOPPLÆRINGA I GRONG: Bak f.v: Rune Grongstad, Endre Aalberg, Johanna Seem, Evy Solum
Kværnø, Anlaug Laue Rønning, Turid Grongstad, Karin Søraunet. Foran f.v: Egil Eriksen, Hilde Nystad, Siv Seem
Holmen, Lena Formo, Astrid Bye. Godtfred Aurstad var ikke til stede da bildet ble tatt.
kreves det at en må være åpen,
fleksibel og forandringsvillig. Det
er sjelden 2 like dager. Her får en
virkelig bruke sine faglige kunnskaper og sosiale erfaringer. Men
alle trives godt i jobben og synes
den er både interessant og lærerik,

og ikke minst, den gir veldig mye
tilbake. I kollegiet spenner interessene seg ganske vidt fra idrett som
ski, fotball, maraton, turer i skog
og fjell til musikk, strikking eller
matlaging. Her er et allsidig og godt
arbeidsmiljø.

Nå gleder vi oss bare til å få samlet alle under ett tak.
Den 14. april 2015 kl. 19.00
vil det være et åpent informasjonsmøte om voksenopplæringa. Møtet holdes i gymsalen på
Bergsmo skole.
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Betalingssatser barnehage - 2015

KOS: Det er herlig å få servert varm kakao på barnehagedagen.

Behandlingen av Statsbudsjettet 2015
medførte endringer når det gjelder
makspris foreldrebetaling i barnehage
– 100% plass.
Disse endringene var ikke kjent da Grong kommunestyre behandlet saken i sak 86/14 den 18.12.2014.
Derfor ble saken tatt opp til ny vurdering i sak
2/15 den 12.02.2015.

Grong kommunestyre fattet i sak 2/15 den
12.02.2015 følgende vedtak:
Ut fra Stortingets vedtak om makspris for 100%
barnehageplass i perioden 01.01.15-01.05.15. fastsettes foreldrebetaling for 100% barnehageplass til kr.
2.480,- i perioden 01.01.--01.05.2015.
F.o.m. 01.05.2015 følger foreldrebetalinga for
100% plass maksprisen på kr. 2.580,-.
De reduserte satser for 80, 60 og 40% reduseres
i forhold til endringer i maksprisen i den samme
perioden, 01.01.15 – 01.05.15.

Ny bolig på Bergsmo

Betalingssatser for musikkog kulturskolen - 2015

Grong kommunestyre har vedtatt å bygge 2 eneboliger i kjede i
Sklinnteigen på Bergsmo. Boligene skal leies ut til flyktninger.
Arbeidet med boligene er godt i gang, og de vil være innflyttingsklare i juni 2015. Total kostnadsramme er på kr. 4.906.250,- inkl.mva.
Byggingen finansieres med kr. 1.982.500,- i offentige tilskudd og kr.
2.923.750,- som lånefinansieres.

I sak 86/14 vedtok Grong
Kommunestyre følgende
betalingssatser for
musikk- og kulturskolen
– 2015:

Ledige trygdeboliger og omsorgsboliger Grong sentrum

n Instrumentopplæring:
Kr. 2.816,n Musikkmoro: Kr. 2.113,n Musikkbarnehage: Kr. 1.478,n Instrumentleie: Kr. 302,For musikk- og kulturskolen gjelder følgende:

Moderasjon for deltakelse i to
tilbud: 40% reduksjon på fullprissats.
Det gis bare en moderasjon pr.
elevplass.
Søskenmoderasjon:
1. søsken: 30% moderasjon
2. søsken: 50% moderasjon

Grong kommune har for tiden ledige trygdeboliger og omsorgsboliger (Åveien og NTE-bygget) i Grong sentrum.
Søknadsskjema finnes på servicekontoret. Spørsmål rettes til Silje
Nordal på tlf. 74312215.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SMIL

Gusli skog
Elgjakt

SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap 2015.

n Områdetiltak. Planleggings-prosjekt mellom flere
grunneiere for å forbedre miljøet

Det er krav om at foretaket er berettiget til å søke om
produksjonstilskudd. Søknadspapirer fås ved henvendelse i servicekontoret.
Hvis du har et aktuelt prosjekt, ta kontakt med
saksbehandler Berit Østevik, telefon: 74 31 21 25 eller
på e-post: berit.ostevik@ grong.kommune.no
Søknadene prioriteres på bakgrunn av mål og delmål vedtatt av Formannskapet 03.12.2014.

Tilskudd til grøfting/drenering
Ingen fastsatt søknadsfrist: løpende gjennom året.
Fra juni 2013 ble det innført tilskudd til grøfting/
drenering av tidligere drenert areal. Dette tilskuddet
gjelder også i 2015. Tilskuddet utgjør kr 1000 pr. da
ved systematisk grøfting, omgraving eller profilering. Det gis tilskudd med kr 15,- pr løpemeter ved
annen grøfting. Det er også her krav om at foretaket
er berettiget til å søke om produksjonstilskudd.
Innlevert søknad skal ha med prosjektbeskrivelse,
kostnadsoverslag og plankart. Tilskudd til drenering
og hydrotekniske tiltak kan kombineres.

I 2015 kan det søkes om
midler til følgende tiltak:
n Omlegging fra korn til gress på erosjonsutsatt
areal i 3 eller 5 år
n Hydroteknisk anlegg
n Erosjonssikring
n Skjøtsel av kantsone mellom åker og vassdrag
n Klimaplanting/leplanting, Landskapsplantinger
n Vegetasjonssoner
n Fangdammer og våtmarker (for å øke vannets
selvrensingsevne)
n Mindre investeringer for å stoppe punktutslipp
fra bygninger
n Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde
gammel kulturmark i hevd
n Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet (stier, benker, skilt)
n Bevare kulturminner og kulturmiljøer
n Tiltak for å bevare freda og verneverdige bygninger

Ta kontakt med Grong kommune ved saksbehandler Berit Østevik, tlf. 74 31 21 25 eller på epost: berit.
ostevik@ grong.kommune.no
Du kan også og inn på Landbruksdirektoratet sine
hjemmesider for å lese om ulike støtteordninger og
andre landbruksrelaterte saker der: https://www.
slf.dep.no/
Retningslinjer for prioritering og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2015.
Nærings- og miljøtilskudd til skogbruket (NMSK) er
statlige midler som fordeles til formål som kommunen bestemmer. Grong kommune sper på denne potten med kr 50.000,- i 2015, og yter tilskudd til følgende
skogbruksformål i 2015, jf. formannskapet,
sak 21/15:

Det selges inntil 20 sesongkort
for småviltjakt i perioden 10.
-19. september, senere fritt
kortsalg. Innbyggere i kom-

munene Grong, Namsskogan
og Røyrvik har fortrinnsrett.
Søknadsfrist er 30. april 2015.
For nærmere opplysninger
se Grong kommunes hjemmeside.
Søknad sendes til Grong fritid, tlf. 74 31 27 00, e-post:
post@grongfri.no.

Hytter

Jakthytta i østre Guslia og
Guslistu (nyhytta) leies ut hele
året, men er forbeholdt elgjaktlagene under elgjakta.
For nærmere informasjon
kontakt Grong kommune v/
Gunnar Eliassen, tlf. 74 31 21
59, e-post: gunnar.eliassen@
g rong.kommune.no, eller
Grong fritid, tlf. 74 31 27 00,
e-post: post@grongfri.no.

Ingen avvik under tilsyn
Fylkesmannen i NordTrøndelag gjennomførte i desember 2014 et
tilsyn i Grong kommune
med hjemmel i lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsetiltak og Sivilforsvaret
og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

n Beredskapsplan
n Øvelser og opplæring
n Evaluering etter øvelser og
uønskede hendelser
n Arealplanlegging og samfunnssikkerhet
Det ble ikke avdekket noe
avvik under tilsynet. Grong
kommune og Fylkesmannen
ble enige under det samme tilsynet om følgende oppfølgingspunkter i 2015:
n Helhetlig ROS vedtas våren
2015
n Beredskapsplanen revideres
i forhold til helhetlig ROS
n Øving av beredskapsplanen
i 2015

Vårryggen
gjenvinningsstasjon

Alle tilskuddsordningene administreres via
Grong kommune. For
nær mere infor masjon
kontakt skogbruksrådgiver Gunnar Eliassen, tlf.
74 31 21 59, e-post: gunnar.eliassen@grong.kommune.no, eller se kommunens hjemmeside.

Åpningstider: Fra april
og ut september minner
vi om utvidet åpningstid
ved Vårryggen gjenvinningsstasjon.

Informasjon fra Grong kirkekontor

Saker til menighetsmøtene:
1. Opplesning av årsmelding.
Anledning til spørsmål og kommentarer.

Småviltjakt

Følgende temaer ble
gjennomgått:
n Helhetlig og systematisk
samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid
n Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

I tillegg gjelder
Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag
2015 v/Fylkesmannen:

Menighetsmøter
Det blir menighetsmøte etter
gudstjenesten:
n Harran kirke andre påskedag
6. april kl. 11.00.
n Grong kirke 26. april kl. 11.00.
Kirkekaffe og menighetsmøte
på menighetshuset.

Grong kommune Gusli skog
har ledig elgjakt på jaktfeltene "Østre valdet" og "Vestre
valdet" for perioden 2015-2018,
med samlet årlig kvote 6-8
dyr. Innbyggere i kommunene
Grong, Namsskogan og Røyrvik har fortrinnsrett. Søknadsfrist er 30. april 2015.
For nærmere opplysninger
se Grong kommunes hjemmeside, eller kontakt Grong
kommune v/Gunnar Eliassen,
tlf. 74 31 21 59, e-post: gunnar.
eliassen@grong.kommune.no

2. Menighetsrådet foreslår innføring av den nye salmeboka.
Menighetsmøtet har vedtaksrett.
Kirkevalg og sammenslåing av sogn
Bispedømmerådet har vedtatt
sammenslåing av Grong og Harran sogn til ett sogn, Grong sogn,
gjeldende fra 1. januar 2016. Ved
menighetsrådsvalget 14. september 2015 blir det da ei felles
valgliste for Grong og Harran.

Det er anledning til å stille alternativ liste til valget, og representanter fordeles i tilfelle ut fra
antall stemmer de forskjellige
listene får.
Mer informasjon om valget
finnes på www.kirkevalget.no,
og ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 74 31 21 83.
Kirkeverge/menighetssekretær Mildrid Haugdal

Hele året: Torsdager i alle uker
mellom kl. 15.00 til 18.00.
April til ut september: Tirsdager i oddetallsuker (uke
15-17-19 osv.) mellom kl. 15.00
til 18.00.
Adkomst: På ny asfaltert
veg rett fram mellom Namdal Byggservice Entreprenør
og Namsen Auto, og ikke mot
Øyheim Høvleri. Merket med
nye skilt.

Fri levering: Alle husholdningsabonnenter får levert
inntil 3 kubikkmeter avfall
gratis på Vårryggen gjenvinningsstasjon hver uke gjennom hele året.
Her leverer du pappesker,
maling, kjemikalier, spillolje,
batterier, pærer, møbler, trevirke, hageavfall, skrapjern,
bildekk, plaststoler, vinduer,
elektrisk avfall, hvite/brunvarer og bygningsavfall.
Husk også glass- og metallemballasje -container på
Bergsmo, Harran og Mediå.
Likeledes tekstilinnsamlingscontainere.
Se på hjemmesidene: mna.no
TENK MILJØ SKAP VERDIER.
Hilsen MNA og Grong kommune.
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LAG OG FORENINGER

Årsmøte i Grong og Harran
pensjonistforening

Bergsmo Sanitetsforening
inviterer til HYGGEKVELD for
de over 60 i Grong 16. april på
Nordtun Samfunnshus kl 18.00.
Torill Gustavsen fra Lierne og
Pe-Torsa underholder.
Det blir også anledning til å danse
Servering og utloddning.
Inngang kr 50.VELKOMMEN

GRONG: Grong og
Harran Pensjonistforening hadde
årsmøte på Grong
videregående skole
onsdag 25. januar
2015.
Medlemmene kan se tilbake på
året 2014, der små store og små
oppgaver er utført med godt samarbeid av medlemmene
Møtene blir holdt på Grong
Videre gående skole siste onsdag
i måneden kl. 17,00. kjøkkenet
ordner rundstykker og kaffe.
Medlemstallet pr. 1/1 2015 er 131.
Vi står på for å verve nye
medlemmer. Er du pensjonist ,så
bli medlem du å. vi trøng deg.
Vi har i år avholdt 8. medlemsmøter med vanlige møtesaker
med varierende tema.
Tema på møtene var Grong
Sparebank , Grong videregåend
skole,Visning av gamle, nye
bilder. bilder av dyr og fugler.
Rikest tilstan( Grong kommune.)
På møteneforteller vi
historier,innleid underholdning
av Snåsa og Grong Seniorkor
,Grongs minste mannskor,fra
Harran, trekkspell, cello og
pianomusikk.
Medlemmene har sang på
sykeheimen ver 3. søndag vår og
høst, St. Hans morro og Julebord
med dans og godt oppmmøte.
I år hadde vi sommertur til Jøa.
Seniorturer,verdens aktivitet
dag for eldre, ut i fri luft med
kaffe av svartkjel
Inntektene våre får vi av åresalg på møtene,del av medlemsko
ntigente,grasrotandelen og
høstlotteriet.
Laget er tildelt midler fra den
Gylne spaserstokk,fra pensjonistforbundet ,Nord trøndlag og
fa Helse Nord Trøndelag til vår
arrangemang.

Jentekveld

Grong videregående skole,
torsdag 9. april 2015, kl. 19. 00
Sanitetslagene i Grong inviterer
til en jentekveld for jenter fra 13
år og til godt voksne damer.
NKS har fokus på
skjønnhetstyranniet, og de krav
som stilles til oss jenter i hverdagen.
PROGRAM:
Berit Blengsli, Friskgården Grong
Marie Fiskum, jente 19 år
Mariann L . Melhus NordTrøndelag Idrettskrets
Kulturelle innslag.
Gratis inngang og kveldsmat.
Loddsalg der inntekta går til
ungdomsklubben i Grong.
VELKOMMEN!

LEDER: Leder i Grong og Harran pensjonistforening Anny Elverum studerer styrepapirer.
Foruten de faste utgiftene er
største utgift tilskudd på kr. 30
000,00 til Helsestasjon for eldre,
tilskudd til fotpleie for medlemmene ca kr. 8000,00 .
Laget deltar på Fylkesårsmøtet, årsmøtet i Helsforeninge
for eldre og Grong Frivillighetsentral. Styret 2015 er: Anny
Elverum leder, Lorents I. Sklet

nestleder. Åsta Bergin sekr. Styremedlemmer Paul Vedvik og
Rudolf Solum. Vara Inger Lande
og Inger Skjeldbred Sæther.
Alf Ryan var innleid som
regnskapfører. Vårt arbeid konsentrerer seg om omsorg for
eldre som bor på instutisjonene,
i åpen omsorg og ha et våkent
øye for eldre som bor hjemme.

Vårkonsert
Vårkonsert i Grong samfunnshus onsdag 29 april
kl 19.30 Arrangør Grong
Musikkforening og Grong
Blandakor
Gjester: Grong Skolemusikk
Solist: Ane Fiskum, fløyte
Dirigenter: Ola Peder
Tyldum og Anne Dordi
Krystad
Inngang: kr 200, barn kr
100. Kaffesalg i pausen.

VELKOMMEN!

Hyggekveld

VÅRKONSERT: Grong musikkforening og Grong blandakor.

«Helsestasjon for eldre» er et
til bud til eldre som Grong kommune kan være stolt av.
Styret takker for et godt år til
medlemmene og takk til alle som
har støttet oss i året 2014. Alle
som er med og skaper samhold
og trivsel i laget.
Grong og Harran
pensjonistforening.

Sykle til
jobben - 2015
Kom i form med gode kollegaer!
Her teller du og ditt lag antall
minutter mosjonert hver dag.
Navnet til tross, her kan du både
løpe, sykle, svømme og gå.
Nytt av året: Enklere registrering med appen Endomondo.
Fylkeskommunen spanderer gratis deltakelse for alle som
jobber i både privat og
offentlig sektor i Nord-Trøndelag
i år også!
Gå inn på nettsida for mer
informasjon og påmelding.
www.sykkeltiljobben.no/
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2014 HYMER B778 SL
NORWAY LINE 3,0 180HK AUTOMAT.
Nå er et nytt flaggskip fra Hymer på plass i Grong. Meget romslig bil med
2 enkl. senger, separat dusj og klosett, elektrisk heve og senke seng foran, og
en masse ekstra utstyr +++

OVER 90 PERSONBILER OG 40 BOBILER PÅ LAGER!

Du får 5 års Norgesgaranti når du handler ny bobil hos oss.
Finansiering
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r
Me ktbile
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d
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Lyst på ny bil? Kontakt Erik Sørkilflå telefon: 958 59 999
Pål Sørkilflå telefon: 926 97 995
Namsen Auto AS er i dag blitt et anerkjent og solid selskap, hvor mye av vår fokus er konsentrert rundt god service, gode medarbeidere, bred erfaring og langvarige kundeforhold. Vi holder
til på Grong Næringspark i Nord-Trøndelag. Vår portefølje består av både biler og bobiler, nye
ÅPNINGSTIDER
UNDER MESSA:
Man-fre: 09:00 - 18:00
Lørdag: 10:00 - 14:00

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

Tid for service? Kontakt kundemottak på telefon 480 60 999
og brukte. Vi har til enhver tid inne over 120 kjøretøy, og hos oss finner du biler og bobiler i alle
prisklasser. Vi prøver til enhver tid å opprettholde et variert utvalg. I tillegg kan vi nevne at vi
har en meget bra tilbehørsbutikk for bobil og caravan i samarbeid med MaxFritid.

Adresse: Namsen Auto AS
Grong Næringspark, 7870 Grong
Telefon: 480 60 999 - Mobil: 909 22 999
E-post: post@namsenauto.no

www.namsenauto.no
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbusker | Frukttrær

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

Telefon Gartneren: 984 15 907

Grong Jakt- og
Fiskeforening arrangerer

kurs i
blodspor
Det vil bli mulighet til å gå opp til
sporprøve etter kurset.

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

Telefon:
Telefon: 74
74 33
33 17
17 17
17
Fax:
74
33
17
16
Fax:
74
33
17
16
Telefon:
74
33
17
www.grong-elektro.no 17
www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Fax:
74 33 17 16
grongel@online.no

Telefon:
33
17
Telefon:
74
Telefon:
74
3317
1717
17
Telefon: 74
74 33
33
17
1717
www.grong-elektro.no
Fax:
33
17
16
Telefon:
33
17
www.grong-elektro.no
Telefon:
74
1717
Fax: 74
7474
3333
1717
16
grongel@online.no

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

www.grong-elektro.no
grongel@online.no
www.grong-elektro.no
www.grong-elektro.no
Elektriske
installasjoner
Fax:
74
33
17
16
grongel@online.no
Elektriske
installasjoner
grongel@online.no
grongel@online.no
www.grong-elektro.no
Elektriske
installasjoner
Elektriske
installasjonerElektriske installasjoner
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

Kursinnhold:

Kurset inneholder noe teori og masse
praktisk trening i skogen, oppstarten vil bli
i løpet av april. Maks 6 kursdeltakere.

Påmelding innen 5. april
Tar forbehold om nok påmelding.

Kontaktperson:

Oddbjørg Grongstad
Tlf: 993 82 388
oddbjorggrongstad@gmail.com

Vi har tilhold på Grong Kjøpesenter, og tar gjerne en prat omVi harregnskap
tilhold påogGrong
Kjøpesenter,
og tar
gjerne
en prat
kring
økonomisk
rådgiving.
Stikk
innom,
ringomoss på
kring
ogGrong
økonomisk
innom,
ringomoss på
Vi
har
tilhold
og tiltarStikk
gjerne
en prat
tlf.
74 regnskap
33
14 06påeller
sendKjøpesenter,
oss enrådgiving.
e-post
post@inregnskap.no!
tlf. 74regnskap
33 14 06 eller
send oss en
e-post tilStikk
post@inregnskap.no!
kring
og økonomisk
rådgiving.
innom, ring oss på
tlf. 74 33 14 06 eller send oss en e-post til post@inregnskap.no!
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TESTVINNER
Ekstraordinær
varmeeffekt:
5300W ved -7°C
4300W ved -15°C
"Den som er på jakt etter den
kraftigste pumpen bør derfor velge
Mitsubishi Electric Kirgamine Hara 6,6."

ALDRI MÅLT STØRRE
BESPARELSE I KALDT KLIMA!

Sitat fra Forbrukerrådet september 2013

Oppvarmingsbehov: 28000 kWt/år
Besparelse: 14900 kWh/år
(Kilde: www.energimyndigheten.se. Klimasone: Luleå)

974 01 930 / 452 23 049

Gratis
befaring!

å
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Påska
åska 22015 på
P

NamseNtuNet

LANGFREDAG

3. april kl. 18.00-01.00

PØBB-AFTEN
med PÅSKA-QUIZ.

Påske-quiz fra kl. 19-21
4 pers pr. lag. God premiering!
Påmelding kr. 100,- pr. lag

1. PÅSKEDAG

5. april kl. 13.00-18.00

PÅSKABUFFET!

Koldtbord, varmbuffet og
dessertbord. Kr. 325,- pr. pers

VARMBUFFET med desserter og kaffe kr. 275,DAGENS MIDDAG med kaffe Kr. 195,-

VELKOMMEN!
For bordbestilling ring 74 33 00 00.
post@uppernamsen.no | www.namsentunet.no

viem media reklame

2. PÅSKEDAG 6. april

