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Grong næringspark i vekst
Det blir behov for flere ansatte ved næringsparken framover. Side 2

Meget godt
regnskapsresultat
for Grong kommune
SIDE 4: Rådmann Svein Helland og økonomisjef Tone Røttesmo
er meget godt fornøyd med 2016-resulatet.

Kartlegging
av bredbånd

NRKs sommertog kommer

Gode venner
i Nepal

SIDE 4: 19. januar vedtok kommunstyret
i Grong en del prinsipper for kommunens rolle opp mot bredbåndsutbygging.

SIDE 6: Tut, tut! I sommer
får Grong besøk av
NRKs sommertog.

SIDE 9: Barnehagebarna ved
Harran oppvekstsenter har lært
om livene til to barn i Nepal.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold
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Hva kan gjenstanderFlaskeinnsamling
fortelle oss?
Hva skjer med en gjenstand

som kommer til museet?
Hvordan dokumenterer vi kunnskapen?
Har du lyst til å lære mer så møt
opp på bygdemuseet for en hyggelig og uformell innføring i gjenstandsregistrering. Arrangeres av
distriktskonservatorene i Museet
Midt. Åpent, uforpliktende og gratis
for alle. Kaffe og noe attåt. Vel møtt!
Torsdag
mars
kl. 11–13
i
I løpet9.av
januar
kommer
det
Ferjemannstu
elever frapå
10Bygdemuseet.
klasse ved Grong
barne- og ungdomsskole for
å samle inn panteflasker. Ved
eventuelle spørsmål så kan de
rettes til Jorunn Reppen. Telefon:
91 14 58 74. På forhånd takk.

Musikk- og kulturskolen flytter

Musikk- og kulturskolen i Grong flytter inn i Kuben. Ingen undervisning
uke 13.
NB! Uke 13 (27.03 – 31.03) blir
det ingen undervisning for elevene
i Grong musikk- og kulturskole pga
av flytting av utstyr og instrumenter til våre nye lokaler i Kuben. Uka
etter er vi i full gang igjen, i våre
nye lokaler i kjelleren på Kuben.

Kari A. T. Sivertsen, rektor

Utdanningsstipend for
rekruttering
av sykepleiere

Grong folkeGrong har i likhet med mange
bibliotek
flytter
andre kommuner i perioder

Biblioteket
holder stengt
fra åmanhatt utfordringer
med
rekrutdag 20.
mars
og
fram
til
åpning
i nye
tere sykepleiere i pleieog
Kuben
kulturhus mandag 3.Viapril.
omsorgstjenesten.
ønsker
Det blir
stengt denne
i to uker,utfordringen
uke 12 og
å møte
13. I hele
det pakking og
medmars
nye blir
rekrutteringstiltak.
vi berAdministrasjonsutvalget
om at våre brukere er tålmohar
dige med
oss iatflytteperioden.
Lån
vedtatt
det skal etableres
gjerne
mye bøker defor
sisteinntil
enekstra
stipendordning
ukenetofør
flytting. Vi har trivdes godt
rekrutteringsstillinger
for
i Sparebankbygget
ser fram
til
sykepleiereog
som
er under
å komme
i nye fineLokkemiddelet
lokaler i nye vil
utdanning.
Kuben
Kulturhus.
Velkommensom
til er
være
at sykepleiere
Grongi utdanning
folkebibliotek
i nye Kuben
tilbys
et stipend
kulturhus
mandag
3. april.
på totalt
inntil
kr 50.000,dersom sykepleier inngår
avtale på minimum to års
tjeneste etter endt utdanning.
Beløpet reguleres forholdsmessig med stillingsprosent.
Halvparten av beløpet utbetales i løpet
av siste studieår
I tildelinga
av kulturmidlar
2017 vil og
resten
etter
fullført
utdanning
foreningar
med
aktivitet
for barn
og
og bli
ved
tiltredelse. Det legges
ungdom
prioritert.
opp til at stillingsandelen
Søknadsskjemaet
er elektro- skal
være
mellom
prosent.
nisk og
det finn
de på80–100
heimesida
til
vil bli iverksatt
GrongOrdningen
kommune: grong.kommune.
gjennom
utlysning.
no (under
tjenester/
kultur og fritid/
kulturmidlar).
1. Stønad til kor og korps: Blir
tildelt administrativt i kommunen.
Søknadsfrist: 20. april.
2. Stønad til idrettslag og skyttarlag: Blir tildelt av Grong idrettsråd.
Søknadsfrist: 20. april.
3. Stønad til lag og foreningar for
barn og ungdommar, inkludert revy
og teater:
Blirdu
tildelt
administrativt
Har
nettopp
flyttet itil
kommunen.
Søknadsfrist:
20. april.
Grong?
Alle som flytter
plik4. Tilskott
til melding
lysløypertilogfolkeregistrimløyter å gi
pekøyring:
Blirinnen
tildeltåtte
administrativt
i
teret
dager etter
kommunen.
flytting. Du kan melde flytting
Søknadene
skal leverast
inn så
elektronisk
på skatteetaten.
snart søkarane
oversyn
no, ellerhar
du kan
fylleover
ut flytteutgiftene
sine i løpet av sesongen.
meldingsskjema
som finnes
Har du
ta kontakt! og
påspørsmål,
www.skatteetaten.no,
Trondsende
Martindet
Sæterhaug
til skattekontoret.
Prosjektleiar
Kultur
Adressen
til skattekontorene
99612998/trond.saterhaug@
finner du på skatteetaten.no
grong.kommune.no

Kulturmidlar 2017

Ny i Grong?
Har du husket
å melde flytting?
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Grong næringspart i vekst
Bedriftene i Grong
næringspark har
behov for 6 – 10
nye arbeidstakere.
Det er i dag totalt 64 arbeidstakere tilknyttet bedriftene i
Grong næringspark og i nær
fremtid har bedriftene behov
for mellom 6 – 10 nye medarbeidere med ulike fagbakgrunn.
Det er stor aktivitet på
næringsområdet og akkurat
nå er Øyheim Høvleri AS i
gang med utvidelse av sine
lokaler og Namsen Auto AS er
godt i gang med planlegging av
nybygg.
n Namsen Auto. Daglig leder
Svein Nordbakk. Hovedprodukter er brukte biler og nye
og brukte bobiler. både salg og ANSATTE: Cirka 50 av de 64 som er ansatt i bedriftene i Grong næringspark.
service/verksted. Selger campingutstyr og bilrekvisita. 32
MARKERES:
Kuben
skalto
tasnye
i bruk
åpningskomite
ordføreren kasting,
i spissen har
planlagt åpningsmarkering
fra 4.innenfor
til 10. september
neste
år.
ansatte. Ser
for seg
påfør, men
nen
Midtre
Namdalmed
Avfallsselteleteknisk
montasje heter
mange
fagomverksted når planlagt utbyg- skap IKS, MNA. Daglig leder mobilutstyr, elkraft og kjøling. råder.
ging er gjennomført. Omsatte Asle Hasselvold. Hovedproduk- Seks ansatte. Ingen nye bhov
Grong næringspark er en
for 441 millioner i 2016.
ter er å samle inn og behandle for ansatte per i dag.
av kommunens industri/forn FDV – vaktmestern AS. avfall i Grong og kommunene,
Omssatte for seks millioner retningsområder og ligger
Daglig leder Stein Eirik Moa. i Midtre og Ytre Namdal, samt i 2016.
ved Fylkesvei 760 på vei mot
Hovedprodukter er forvalt- Bindal. To ansatte i Grong og
n RL-teknikk AS. Hovedkon- Bergsmo. Det er i dag 8 bedrifning, drift og vedlikehold av totalt 25. Det trenges stadig fle- tor: Nærbø på Jæren. Stedlig ter som er lokalisert på områbygninger og uteareal. Tilbyr re ansatte innen transport- og leder John Arne Skage. Total- det. Det er mange ulike yrker
montering, service og repara- gjenvinningsfaget, men ikke leverandør av utstyr for meka- som er representert i næringssjon av industri- og garasjepor- noe er ledig i dag. Omsatte for nisering av foring, melking, parken, og det er stadig behov
ter. To ansatte. Kan bli behov 25 millioner totalt hos MNA.
gjødsel og vent. Tre ansate i for nye arbeidstakere. Bedriffor flere ansatte innenfor alle
n N a m d a l B yg g s e r v i c e Grong og 30 totalt. Har fremti- tene ser for seg et behov på 6
fagområdene. Omsatte for 2,2 entreprenør AS, NBE. Dag- dig behov for én automasjons- – 10 nye arbeidstakere i nær
millioner i 2016.
lig leder Tore Ravlo. Hoved- tekniker. Omsatte i 2016 for 76 fremtid.
n Øyheim
Dag- opp
produkter
er oppføring
og for
millioner
forpå
hele
landet.
sier
at det
til arrangement
hver kveld
ungdom
fredag.
Her er tilBedriftslederne
å bidra for å få den
planlagte
Åpninga
avHøvleri
Kuben,AS.
det
lig leder Per Otto Valskraa. mens
restaurering
av
hus,
hytter
og
n
Ivar
Håkon
Sklet.
Daglig
er
den
sentrale
plasseringen
den offisielle åpninga det tenkt å innby alle ungdoms- åpningsuka i havn, sier ordfønye
skole- og kulturbyg- leiligheter,
Hovedprodukter er produksjon finner
bådeen
forfestforestilandre og i skoleelevene
leder Ivar Håkon
Sklet.
Hovedog samarbeid
med
sted med
i Indre
Namdal,
og rer
Skjalg Åkerøy
. de andre
get,
skjer
gjennom
ei
av trelast, konstruksjonsvirke, ling
egenlørdag
regi. Ti
HarMen
sta- planen
produkter
er satt
graving,
massesom alle
er mest
9.ansatte.
september.
er å få
opp gratis
til- bedriftene
– Vi utfordrer
til å posikom«kulturuke»
neste høst.
innvendig og utvendig
kled- allerede
dig behovmandag
for dyktige
tømrere.
transport, brøyting
og strøing.
tivtmed
medforslag
å væretillokalisert
i denne
uka bringerbusser
til Kuben
denne me
aktiviteteri
ning, ubehandlet eller overfla- braker
Omsatte
forløs
14 på
millioner
i 2016. kvelden.
Fire ansatte.
Harer
behov
én som
parken.
Det er inn
fortsatt
ledige
Lørdag
som for
nevnt
det
kulturbygget
kan flettes
i programtebehandlet.
Fem
ansatte.
Ser med
n Relacom,
avd. Grong.
maskinfører. Omsatte
for 6.5 met.
tomtearealer
og det
interesserte
en internasjonal
kveldDagder finaleforestilling
med offisiell
Fortsatt er
mye som
Bygget
blir tatt
i bruk
tidligere,
for seg
to nye fremover
lig leder Odd
Einar Aasbakk.
mill ionermens
i 2016.«åpningsuka» ennå
kan henvende
seg til Grong
voksenopplæringa
og åpning,
ikke er detaljplanlagt,
så
men
en åpningskomite
medsom
ord- mottaket,
opplæres
i bedriften.
Hovedprodukter erer
mastemonnTotaltpå
har
Grongmed
næringskommune
Helland,
utfordret. avsluttes
søndag
åpent det
er massev/Inger
åpninger
for dem
føreren
i spissen
har Omsatte
planlagt flyktningtjenesten
gårmobilt
det slagbredbånd,
i slag utover
uka hus
masse aktiviteter.
ønsker å delta. For at vi
åpningsmarkering
fra 4. til 10. Så
for 19 millioner i 2016.
tasje,
kringparkmed
64 ansatte
og det er mulig- som
tlf. 74312161.
med korkveld på tirsdag, revyskal klare å holde framdrifta i
september neste år.
og teaterkveld på onsdag, kunst- Åpent for å delta
planlegginga ønsker vi innspill
og kulturarrangement på tors- – Vi håper at lag, foreninger og innen 31. januar, sier ordføreÅpningsuke
I løpet av åpningsuka legges det dag og en regional konsertkveld enkeltpersoner ser muligheten ren.

«Kulturuke» markerer
åpninga av Kuben

MøteriiGrong
Grong
Møter
kommunestyre
kommunestyre

Informasjon omom
Grongnytt
20172017
Informasjon
Grongnytt

n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon,
annonsesalg, trykking og distribusjon av Grongnytt, men det
trykking
distribusjon
av Grongnytt,
menHelland
det er Grong
kommune
er Grongogkommune
v/rådmann
Svein
som har
det
v/rådmann
Svein
Helland forden
som harkommunale
det redaksjonelle
ansvaret for
redaksjonelle
ansvaret
informasjonsavisen.
den
kommunale
Snåsningen
AS har altså
Snåsningen
ASinformasjonsavisen.
har altså ikke ansvar
for redaksjonelt
ikke
ansvar
foreventuelle
redaksjonelt
innhold eller eventuelle feil.
innhold
eller
feil.
nNeste
Grongnytt
kommer
3. mars
og 12.
Nestenummere
nummereavav
Grongnytt
kommer
12. mai
ogmai.
23. juni
Fristfor
forlag
lagogogforeninger
foreninger
april.og 28. april.
Frist
erer
20.28.
februar
Deresom
somhar
harpostboks
postboks
Mediå
eller
Harran
nDere
påpå
Mediå
eller
Harran
(og ingen postkasse eller
(og ingen postkasse
eller
fåreller
Grongnytt
aviskasse)
får Grongnytt
på aviskasse)
Spar-butikken
Coop Harran.
på Spar-butikken
Harran.
Det
vil fortsatt væreeller
gratisCoop
for lag
og foreninger i Grong å få inn mindre
nnotiser/kunngjøringer
Det vil fortsatt være gratis
for lagFerdigskrevne
og foreningerkunngjøringer/notiser
i Grong å få inn
i Grongnytt.
mindre notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne
fra lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson
kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan sendes til Grong
for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen
kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold,
britt.line.wold@grong.kommune.no.
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
nSnåsningen
i tillegg
utarbeide
annonser
til Grongnytt
for private/lag
Snåsningenkan
kan
i tillegg
utarbeide
annonser
til Grongnytt
og
og og
næringsdrivende
Grong. Dette bestilles
direkte hos
forforeninger
private/lag
foreninger ogi næringsdrivende
i Grong.
Snåsningen
ved Fredrik
på e-postved
fredrik@snasningen.no,
Dette bestilles
direkteWasshaug
hos Snåsningen
Fredrik Wasshaug med
innleveringsfrist
siste mandag før utgivelse.
Disse annonsene er ikke gratis.
på e-post fredrik@snasningen.no,
med innleveringsfrist
siste mandag
førpå
utgivelse.
Disse annonsene
er ikke
gratis.
Grongnytt
trykkes
nr 1 Adressa-Trykk
i Orkanger,
og distribueres
ntil
Grongnytt
trykkesi Grong
på nr av
1 Adressa-Trykk
i Orkanger, og distribueres
alle husstander
Trønder Distribusjon.
alle husstander
Grong
Trønder Distribusjon.
I tillegg blir
Itil
tillegg
blir avisen å ifinne
påav
kommunens
servicekontor.
avisen å finne på kommunens servicekontor.

Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,

Første
Førstehalvår
halvår2017
2017avholdes
avholdesmøter
møteriiGrong
Grongkommunestyre
kommunestyre
30.
2716.
april,
30. mai
22. juni.
Møtene
holdes
i kommu19.mars,
januar,
februar,
30.og
mars,
27 april,
30. mai
og 22.
juni.
nestyresalen
påiGrong
kommunehus på
og Grong
starterkommunehus
klokken 18.00.
Møtene holdes
kommunestyresalen
og
Møtene
streamet.
erSakliste
tilgjengelig
starterblir
klokken
18.00.Sakliste
Møtenefor
blirmøtene
streamet.
for møtene
påerkommunens
nettside
www.grong.kommune.no,
tilgjengelig på
kommunens
nettside www.grong.kommune.
i servicekontoret
på kommunehuset,
på bibliotekene
no, i servicekontoret
på kommunehuset,
på bibliotekene
i Grong
i GrongogogCoop
CoopGrong,
Grong,Bergsmo,
Bergsmo,uka
ukafør
førmøtene.
møtene.
Skjalg
ordførerog
og
Skjalg Åkerøy,
Åkerøy, ordfører
Svein
Helland,rådmann
rådmann
Svein Helland,
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Tripadvisor

NÆRINGPRISVINNER: Grong Sparebank setter navnet Grong på kartet på er særdeles positiv måte, og banken er til stor inspirasjon for andre, skriver juryen i sin bekgrunnelse.

Næringsprisen i 2016
gikk til Grong Sparebank
Næringsprisen for Grong
er et samarbeid mellom
Grong næringsforening
og Grong kommune, og
prisen ble i 2016 utdelt
for 11. gang.
Selve prisutdelingen ble foretatt
under IN-messa. Denne gangen
gikk prisen til en aktiv bedrift

med lange tradisjoner og som
har en viktig plass i Grong-samfunnet.
Juryens begrunnelse var som
følger:
Næringsprisen deles i år ut til
en tradisjonsrik bedrift som har
hatt en sterk utvikling. Bedriften har, etter mange år som
liten, brukt de senere årene på å
vokse kraftig, slik at de i dag har

kontorer i en rekke byer i NordTrøndelag samt er representert
på Helgeland. De har likevel
vært trofaste mot sitt navn og
opphavssted, slik at hovedkontoret ligger fortsatt i Grong. Gjennom denne veksten har de tilført
Grong kommune, og de andre
kontorstedene, en rekke kompetansearbeidsplasser noe som er
særdeles viktig.

Banksjef Jon Håvard Solum
har vært og er en visjonær leder
som har hatt avgjørende betydning for bankens positive utvikling. Grong Sparebank setter
navnet Grong på kartet på er
særdeles positiv måte, og banken
er til stor inspirasjon for andre.
Vi gratulerer Grong Sparebank og Jon Håvard Solum så
mye med prisen!

Vær med og anbefal det fine vi
har i Grong!
Når vi planlegger eller
er på reiser rundt i verden,
så slår vi gjerne opp på
Tripadvisor for å finne hva
andre har anbefalt av gode
aktiviteter, spisesteder og
overnattingstilbydere på steder vi skal besøke.
Det samme gjør turister
som kommer hit til NordTrøndelag og Grong, og da er
det viktig at våre aktiviteter,
overnattings- og spisesteder
er registrert på Tripadvisor.
For bedrifter er det også en
fordel å registrere seg selv
før noen andre gjør det, slik
at en har kontroll på egen
bedrift på Tripadvisor og kan
svare på kommentarer mm.
Vi andre kan bidra med
å skrive om aktiviteter og
bedrifter når vi er på besøk
hos dem, slik at de kommer
høyere opp på listene over
hva som Tripadvisor anbefaler i Nord-Trøndelag og
Namdalen.
Så vær med og anbefal alt
det flotte vi har å tilby i Grong
på Tripadvisor!

Kulturprisen til 100-års jubilant
Kulturprisen for 2016
ble tildelt 100-års
jubilanten Harran
Samfunnshus under
ei tilstelning i romjula.
Harran samfunnshus er en institusjon som har bidratt til at store
deler av kulturlivet i Harran har
hatt en fast samlingsplass gjennom 100 år.
Bygget ble tatt i bruk 1916 og
ble fort et kjært og viktig samlingssted for bygdefolket. I tidlig tider var det også satt opp en
stall for plassering av hester nedenfor huset. Samfunnshuset eies
av mange lag og foreninger med
tilknytning til Harran og er blitt
mest brukt av Harran ungdomslag, mannskoret Luren, Harran
hornmusikklag og Harran sanitetsforening.
Under krigen ble huset okkupert av tyskerne og fikk da stor
slitasje. I ettertid er det lagt ned
en formidabel dugnadsinnsats
både i forhold til utvidelse og
restaurering. Et arbeid som har
pågått helt fram til i dag. Over
flere tiår har det blitt arrangert

et stort antall bingokvelder
som har bidratt økonomisk til
at man har klart å holde huset i
god stand. Her var Ingrid Ofstad
en av de med stor innsats og
pågangsvilje for bingodrifta og
samfunnshuset. Ellers har Edit
og Birger Aalberg vært pliktoppfyllende med drift, tilsyn og
utleie i mange år.
Heimevernet kom inn som fast
leietaker i 2004 og er fortsatt fast
bruker av huset.
I senere tid har samfunnshuset hatt flere besøk av NordTrøndelag Teater og hadde to
fullsatte forestillinger i 2008 med
stykket «nabosommer» med
Kristoffer Sagmo Aalberg i en av
hovedrollene.
Samfunnshuset er fortsatt i
jevnlig bruk og fungere godt til
mange forskjellige kulturarrangement.
Kulturprisen består av en
stålrose laget av Øystein Viem,
en gavesjekk på kr 3000,- samt
blomster.
Vi gratulerer Harran samfunnshus med kulturprisen 2016
og ønsker lykke til med videre
drift.

KULTURPRISEN: Vi gratulerer Harran samfunnshus med kulturprisen 2016, her representert ved leder Ernst
Finvold Honningdal, og ønsker lykke til med videre drift.
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Digital post – bedre service
Grong kommune ønsker
å være nyskapende, og vi
jobber med å digitalisere
våre tjenester.

NTE-BYGGET: Innholdet i NTE-bygget er i utvikling.

Utvikling av «NTE-bygget»
Grong kommune kjøpte i starten av
2015 gamle «NTE-bygget» i Grong
sentrum fra NTE for 5 800 000 kroner.
En av hovedgrunnene til at kommunen kjøpte bygget var med bakgrunn
i at man så et større potensial i de da
ubrukte delene av lokalet. Det ble
derfor samtidig inngått leiekontrakt
med Nord-Trøndelag fylkeskommune da de ønsket å etablere ny tannklinikk. Det ble også videreført leiekontrakter med Sparebank1 SMN
og NTE NETT som allerede etablerte
leietakere i bygget, slik at store deler
av bygget var utleid.

Tannklinikk

Nord-Trøndelag fylkeskommune
skulle selv gjennomføre ombyggingen til tannklinikk, og Grong
kommune har ikke hatt noen
investeringer i forbindelse med
etableringen og ombyggingen som

entreprenør Birger Pedersen AS
har stått for.
I forbindelse med planleggingen
av ny tannklinikk ble det tidlig klart
at også Sparebank1 SMN og til dels
NTE NETT sine lokaler måtte bygges om for at man skulle få plass til
tannklinikken.

Kafeteria

Ombyggingen av ny tannklinikk
pågår for fullt, og forventes ferdigstilt i løpet av våren, noe som vil
bli et stort løft for Grong kommunes innbyggere. De nye banklokalene er ferdig, og banken har fått
meget fine lokaler der man blant
annet finner bilder fra lokale fotografer som fototapet på veggene.
De gamle Expert-lokalene har i
tiden etter overtakelse stått tom.
Men en leietaker er nå på plass, og
etablerer kafeteria i lokalene.

Bredbåndskartlegging
i Grong kommune
Grong kommunestyre
har i møte 19. januar 2017
vedtatt en del prinsipper
for kommunens rolle opp
mot bredbåndsutbygging.

utbygging gjennom Telenor: Rosten, Kvittem, Heggum og Seem.
n Disse områdene har gått
sammen og søkt utbygging gjennom NTE: Gartland, Elstad, Rosset, Godejord og Veiem.

Det er viktig å få fram at kommunen vil være en pådriver/rådgiver
i saker opp mot bredbåndutbygging. Videre yter kommunen et tilskudd på inntil kr. 2.000,- pr. husstand ved tilkoblingskostnader på
over kr. 6.000,-, samt at utbyggeren
kan søke kommunen om et utbyggingstilskudd.
Selve utbyggingen vil måtte
gjennomføres av en av de store
aktørene på landsbasis. Som en
del av dette grunnlaget for kommunal involvering skal det gjennomføres en kartlegging over
aktuelle utbyggingsområder.
n Disse områdene i kommunen
har fått bygget ut bredbånd fram
til nå: Bergsmo, Vie, Øyheim og
Jørem bygget gjennom bygdafiberprosjektet til NTE. Mediå,
Rønningen og Tømmerås gjennom
ordinær fiberutbygging fra NTE.
n Disse områdene har NTE vedtatt utbygging for: Ekker, Formo
og Formofoss.
n Disse områdene har søkt om

Invitasjon

Grong kommune inviterer nå
områder som ikke er nevnt ovenfor til å gå sammen om en henvendelse/søknad om bredbåndutbygging. Det bes om at lokale
initiativtakere samler interesserte i hvert enkelt område på ei
uformell liste og melder dette til
kommunens kontaktperson.
Dette for å få fram en mere helhetlig oversikt over områder uten
god dekning. Kostnadsmessig vil
grendene måtte dekke inn en noe
høyere tilknytningskostnad enn
områdene som er bygget ut.

Kontakt

Det bes om at interesseliste med
kontaktpersoner oversendes til
Grong kommune innen 17.mars.
Ta gjerne kontakt for å avklare
litt nærmere rundt kartleggingen.
Grong kommune ved Kjell
Brauten, kontaktperson bredbånd/mobil: 90 12 13 36, kjell.
brauten@grong.kommune.no

Grong kommune starter i
midten av mars med å sende
ut posten digitalt til innbyggere og virksomheter. Posten
er bare et tastetrykk unna.
Det betyr at du kan motta post
som sendes fra vårt sak- og
arkivsystem, enten i Altinn,
Digipost eller E-boks.

Må registrere deg

Grong kommune har i likhet
med våre nabokommuner i
Indre Namdal inngått avtale
med KS om å bruke SvarUT og
Sikker Digital Post. KS SvarUt
er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å
formidle digital post.
For å få post fra det offentlige, må du være registrert i
kontaktregisteret i Altinn. KS
SvarUt virker slik at når det
utgående brevet er klart, sendes
det til SvarUt. SvarUt formidler
post gjennom flere kanaler.
Innbyggere som har valgt
Digipost eller e-Boks som
postkasse får posten sin der,
forutsatt at avsender har
aktivisert kopling mot disse
postkassene. Øvrige innbyggere og virksomheter får posten via Altinn. Gjennom den
aktuelle postkassen sendes et
varsel om mottatt digital post
fra kommunen. Varselet inneholder lenke hvor det tilsendte
dokumentet kan hentes.

POST: Digital postkasse. Illustrasjonsfoto: Sverre Chr. Jarild
Tilgang til digital post krever innlogging med ID-porten.
Uåpnet post i Altinn vil bli
sendt som papirpost etter 2
virkedager.

Reservasjon

Det også mulig å reservere seg
fra å motta digital post. Gå inn
på www.norge.no og klikk på
«Reserver deg mot kommunikasjon på nett» eller ring 800
30 300.
Den som har reservert seg,
vil motta sin post i papirform.
KS SvarUt har en sentralisert løsning for utsending av
vanlig brevpost via sentral
utskriftsleverandør.

Firma, lag og foreninger

Firma, lag og foreninger som
er registrert i enhetsregisteret
har ikke mulighet til å reservere seg fra å motta digital

post. Det er vanligvis leder
som er registrert som bruker i
Altinn, men posten håndteres
ofte av andre. Det er da viktig
å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at
det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for
varsling om post i Altinn.
Lovendring – digital kommunikasjon er nå hovedregelen. Det er vedtatt endringer i forvaltningsloven som
gjør digital kommunikasjon
til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med
innbyggere og næringsdrivende. Les mer om dette på
Difi sin hjemmeside.
Altinn-app – posten rett
i lomma på noen sekunder.
Det er nå kommet en Altinnapp, som gjør at du kan lese
posten på mobilen når du mottar melding om digital post.

Nok et år med meget godt
regnskapsresultat for Grong kommune
Rådmann Svein Helland
og økonomisjef Tone
Røttesmo er meget godt
fornøy med regnskapsresultatet for 2016. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskuddet) ble
kr 7 875 215,12 kroner.
Dette kommer godt med i forhold
til de økonomiske utfordringer
kommunen står foran.

Mindreforbruk

Årsregnskapet er nå avlagt
og viser et regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 på
vel 7 875 000 kroner. Det er da
utgiftsført 2,5 millioner kroner
i for mye utbetalt statstilskudd
(etter Imdis oppfatning) for
Voksenopplæringen. Det arbeides
med å få en endelig avklaring på
dette forholdet.
Det er fra sentrale myndigheter gitt uttrykk for at det forventes at kommunene planmessig
styrer sin økonomi mot en driftsmargin på minst 2 % av driftsinntektene. Grong kommunes netto
driftsresultat for 2016 utgjør 3,5
% av brutto driftsinntekter.

Det jobbes nå med årsmeldingen, og vi vil komme tilbake med
en nærmere analyse av regnskapet for 2016 i neste utgave av
Grongnytt.

Innsparinger

Bakgrunnen for overskuddet
er innsparing på kommunens
hovedområder så som oppvekst
og familie, helse- og omsorg og
næring, miljø, kultur og teknisk.
Lønnskostnader inkl. pensjon og
arbeidsgiveravgift, premiefond
viser samlet en innsparing på
nesten 4 millioner kroner. I tillegg
er det inntektsført 1,6 millioner
kroner mer i syke- og fødselspenger enn det som er budsjettert.
Videre begrunnes en stor del av
overskuddet av større inntekter
enn det som er budsjettert. Her
kan nevnes større skatteinntekter på 1 694 000 kroner mer enn
budsjettert og 277 000 kroner
mer i rammetilskudd.

Fornøyd

Rådmann Svein Helland og økonomisjef Tone Røttesmo er meget
godt fornøyd med regnskapsresultatet for 2016. Løpende god
økonomistyring er viktig, og det er

GLAD: Rådmann Svein Helland
og økonomisjef Tone Røttesmo
er meget godt fornøyd med regnskapsresultatet for 2016.

utfordrende med såpass mange
uforutsigbare forhold som berører kommunens økonomi. I og
med at vi må helt tilbake til 2002
med å finne siste året det ble
framlagt et regnskap med underskudd, må vi si at vi har lyktes
godt.
Helland synes det er grunn til
å gi skryt til avdelingslederne
for godt arbeid med å holde budsjettrammene. Det er gledelig å
fremlegge et slikt positivt resultat for 2016, noe som vil komme
godt med i arbeidet med det
utfordrende arbeidet med kommuneøkonomien fremover.
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Fakturering fra
Grong kommune

NYTT: Friplassen er et nytt friidrettsanlegg i Grong.

Friplassen – nytt friidrettsanlegg i Grong
I forbindelse med Handelsbygg
AS sine planer om et nytt forretningsbygg på Sundspeten, vedtok Grong formannskap i sak
77/16 å stille halve idrettsbanen
nærmest fjernvarmeanlegget
til disposisjon for et nytt forretningsbygg. Dette i tråd med
vedtatt arealplan for området.
En forutsetning for dette var at
Handelsbygg AS skulle betale 3,4
millioner kroner i erstatning for
tap av friidrettsanlegget.

Innhold

Det har vært gjennomført flere

møter mellom Grong idrettslag, Grong idrettslag friidrettsgruppa, skolene og Grong kommune, hvor også representanter
fra friidrettskretsen har deltatt.
Gjennom disse møtene har man
kommet fram til at man ut fra
både økonomi og plasshensyn er
mest tjent med å gå for et idrettsanlegg av typen «Friplassen».
Anlegget man nå arbeider med
er vedtatt0 lokalisert i Grong
sports- og fritidspark og vil inneholde:
n Løp: fire rundbaner 140
meter og seks 60 meters sprint-

baner, samt 36 hekker med tralle.
n Lengdehopp: to sandgroper
med tilløp.
n Høydehopp: to hoppestativ
med hoppematter og mattehus.
n Kast/støt: kulering og kastefelt samt tilløp for liten ball og
spyd.
n Oppvarming/turn: to balansebommer og to svingstenger.
n Møteplass: sitteamfi av tre.
n Annen aktivitet: bane på
20x10 meter med mål og faste
vant for bandy, landhockey,
minifotball m.m.

De totale kostnadene for
anlegget er beregnet til cirka
5,7 millioner kroner inkludert
mva. Grong kommunestyre vedtok i møte den 19.01.2017 å gå for
disse planene. Finansieringen
dekkes gjennom erstatning fra
Handelsbygg AS, spillemidler
og momskompensasjon. Verken
Grong kommune eller idrettslaget vil der med ha utgifter
forbundet med etableringen av
anlegget. For informasjon om
saken ta kontakt med byggeleder Thor Aage Nesser eller rådmann Svein Helland.

Vi har tidligere informert om at
det i forbindelse med overgang
til nytt økonomi-, fakturering-,
lønns- og personalsystem ville
bli forsinkelser i utfakturering i
starten av 2017. Vi hadde før jul
et håp om få ut fakturaer i løpet
av februar, men ser nå at det vil
bli mars før vi har mulighet til
å få ut de første fakturaene for
2017.
Så snart vi er oppe og går
i forhold til fakturering vil vi
bestrebe oss på å få ut fakturaer for husleie, SFO, barnehage, hjemmehjelp, samt ulik
tilfeldig fakturering for januar
og februar så fort som mulig.
Disse fakturaene vil komme
med få dagers mellomrom.
Når det gjelder eiendomsavgifter som vann/kloakk/
eiendomsskatt osv. så vil faktura for første kvartal 2017 bli
utsendt i løpet av siste halvdel
av mars.
Vi beklager dette, men håper
at det ikke skal by på altfor store problemer for den enkelte
av dere.
Økonomiavdelingen

Tilbakeblikk
på 2016

Får økonomiske konsekvenser
Nedleggingen av flyktningemottaket
vil ha store konsekvenser også økonomisk for Grong kommune. Som
vertskommune for flyktningemottaket har kommunen mottatt vertskommunetilskudd. Det er beregnet
at kommunen i forhold til det som
er budsjettert vil få en reduksjon på
1,5 mill. kroner i 2017 i vertskommunetilskudd. Årsvirkningen fra 2018
vil bli cirka kr 2 millioner i redusert
inntekter.

Vedr barnehagedriften er det
budsjettert i 2017 med et statstilskudd på 489 000 kroner. Beregnet
inntektstap i år er beregnet til kr
311.000,- relatert til 4 plasser ved
Rønningen barnehage.
I forhold til grunnskolen er det
budsjettert med et statstilskudd på
842 000 kroner. Ut fra nedlegging av
mottaket fra 30. april, er inntektstapet ved Grong barne- og ungdomsskole i år beregnet til 561 000 kroner.

Grong kommune har utviklet ei
stor voksenopplæringsavdeling
med i snitt 100 elver. Når meldingen om nedlegging kom var det 36
personer fra mottaket. Foreløpige
grovanslag tilsier en reduksjon i
statstilskuddet i 2017 på hele 3 millioner kroner.
På sikt forventes nedleggingen av
mottaket også og få negative virkninger for kommunens skatteinntekter og rammetilskudd fra staten.

Det arbeides nå fra administrasjonen side med å vurdere mulighetene for utgiftsreduksjoner som
følge av nedleggingen. Fra rådmannens side arbeides det med en regulering av driftsbudsjettet, og planen
er å få reguleringen fremlagt for
kommunestyret i slutten av april.
Rådmann Svein Helland sier at
den inntektsreduksjon som nå foreligger, vil medføre tøffe tak for å få
balansert budsjettet.

Langsiktig samarbeid i Indre Namdal
Fire av IN-kommune,
Grong, Namsskogan,
Røyrvik og Lierne vil
nå prøve å få på plass
et langsiktig, helhetlig
og forpliktende
samarbeide.
Alle går nå med i et forprosjekt som
i løpet av de neste 8 måneder skal
stake ut veien videre for både hvor-

dan samarbeidet skal skje framover
og hva en skal samarbeide om. I
dag er det et bredt samarbeid mellom disse kommunene på en rekke
områder, men dette ønsker en nå å
utvikle videre og gjøre mer langsiktig.
Dette som et resultat at det ikke
blir noen sammenslåing mellom
kommunene i regionen.
Det er allerede avholdt et felles formannskapsmøte mellom de

berørte kommunene og konklusjonen
fra møtet var at de fire kommunene
skulle jobbe videre med forankring i
kommunestyrene. Dette er nå gjort
og alle er klar for neste steg.
Det ble også enighet om at eksisterende samarbeidsområder skulle
prioriteres først men at det også
skal arbeides videre med nye samarbeidsområder samt se på mulighetene til å ta tilbake tjenester som i
dag er «flagget» ut av regionen.

Grong kommunestyre har delegert til ordføreren å iverksette
forprosjektet innenfor en økonomisk ramme på inntil 120 000
kroner.
Totalt har forprosjektet ei ramme på 480 000 kroner. Planen er
også at en skal søke fylkesmannen om skjønnsmidler til forprosjektet, og dermed eventuelt
redusere utleggene for kommunene.

På det siste kommunestyremøtet i 2016 holdt ordfører Skjalg
Åkerøy sin årstale til med tilbakeblikk på 2016. Ordførerens
tilbakeblikk kan leses i sin helhet på kommunens nettsider,
www.grong.kommune.no.

Eiendomsskattetakster 2017
I henhold til eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen
ut eiendomsskattelisten til
offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.02.2017 til 23.03.2017.
Listene vil bli lagt ut på kommunehuset.
Kommunestyret har vedtatt å sette skattesatsen til 7
promille for næringseiendommer, samt verker og bruk. For
bolig- og fritidseiendommer er
satsen satt til 5 promille.
Eventuelle klager på taksten sendes Grong kommune,
Postboks 162, 7870 Grong,
innen 12.4.2017.
I de tilfeller hvor taksten er
endret fra 2016 til 2017 vil eier
av eiendommen bli tilskrevet
i forhold til dette. Endringer
kan skyldes rivning av bygg,
nybygg, påbygg også videre.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Sandøla Panorama

VEDTATT: Grong kommunestyre har enstemmig vedtatt forslaget om reguleringsplanen for Sundspeten Nord.

Vedtatt reguleringsplan
Sundspeten Nord
Handelsbygg AS sine planer om
realisering av et nytt næringsbygg på Sundspeten i Grong sentrum har kommet ett steg videre.
Grong kommunestyre behandlet i sitt møte den 19.01.2017, sak
2/17, forslag til reguleringsplan
for Sundspeten Nord. Planen
ble enstemmig vedtatt. Melding

om vedtak er sendt ut til berørte
naboer uten at det er innkommet
klage på planen innen klagefristens utløp. Dette medfører at
man nå kan komme i gang med
selve byggesaksbehandlingen.
Dersom alt går som planlagt
vil første byggetrinn komme i
gang i løpet av våren 2017.

I GANG: De første fire leiligheter er solgt i Sandøla Panorama.

De første leiligheter
er solgt i Sandøla
Panorama.
Historikk

Sandøla Panorama bygges på
tomten til den tidligere Telenor
eiendommen I Grong sentrum.
Telenor etablerte seg på eiendommen I 1979, og flyttet ut etter
ca 20 års drift I 1998, og solgte da
eiendommen til lokale eiere.
Eiendommen har siden 1998
vært brukt til mange ulike formål og dagens eier kjøpte eiendommen i 2006 med en drøm om
å kunne gjøre denne fantastiske
tomta langs Sandølas elvebredd
om til flotte boliger.
Nå nærmer denne drømmen
seg realisasjon og de første 6
leilighetene av totalt potensielt
33 leiligheter vil stå ferdig sommeren 2017. 2 av 6 leiligheter er
solgt. Grong kommune har vedtatt å garantere for kjøp av inntil 2 leiligheter, dersom ikke alle
6 er solgt til ferdigstillelse. Det
er således fortsatt ikke for sent
for interesserte å skaffe seg en
topp moderne leilighet i Sandøla
Panorama.

Om leilighetene

De 6 første leilighetene som ferdigstilles sommeren 2017 er på ca
69 kvm og inneholder ett stort og
et mindre soverom, samt romslig bad, bod/vaskerom og stor
og romslig stue kjøkken på hele
30 kvm. I tillegg får alle leiligheter balkonger eller markterrasser på hele 20 kvm med sol hele
dagen og utsikt over Sandøla og
Geitfjellet.
Det blir gjennomgående høy

standard med fliser med varmekabler I entre og på bad.
Eikeparkett i hall, soverom
og stue/ kjøkken. Det blir HTH
kjøkkeninnredning og baderoms innredning. Spotter I tak
I hall og stue. Glassrekkverk på
balkonger og stor romslig heis
store boder til alle leiligheter
m.m I tillegg får alle leiligheter
varmepumper som kombiner
med svært godt isolerte vegger
gir et svært lavt strømforbruk.
Det følger med parkeringsplass til bil, og det vil være mulig
å kjøpe til carport eller garasje
til flere biler om man ønsker det.
Det vil også bli opparbeidet
gressplener ned mot Sandøla
og felles sosiale uteplasser for
leilighetene. Totalt vil det bli
grønne uteområder på cirka 2
mål rundt leilighetene.

Kvalitet og organisering:

Det har vært viktig å gjøre dette til boliger som blir enkle og
rimelige å bo i. Under planleggingen er det lagt stor vekt på at
alle bygningsdeler både utvendig og innvendig skal være mest
mulig vedlikeholdsfrie. Det er
blant annet valgt royalimpregnert kledning, aluminiumsbeslag på vinduer, betong, stål og
glass I balkonger og svalganger.
Sandøla Panorama vil bli organisert som borettslag, noe som
medfører en månedlig utgift til
renter, avdrag, eiendomsskatt,
vann og avløp, renovasjon, forsikring, strøm I fellesarealer,
brøyting, gressklipping, fiberTV og bredbånd og vedlikehold.
Dette vil for andelseierne medføre at borettslaget tar ansvaret
for en stor del av drift og vedli-

kehold av leilighetene og uteområdet, og mange vil oppleve det
enklere i en slik leilighet enn å
bo i en enebolig med stort vedlikeholdsbehov.
Det er også tatt hensyn til at
man skal kunne bo I disse boligene livet ut. Det er investert i heis,
og hele leiligheten har såkalt
livsløpsstandard som bl.a betyr
at det ikke finnes terskler i leiligheten eller fellesarealer, samt at
hele leiligheten er tilrettelagt for
rullestol. Det er også investert I
ekstra brannvarsling og andre
tekniske innretninger som skal
gjøre det enklere og tryggere og
bo i boligene hele livet.

Om prosjektet fremover:

Etter hvert som leilighetene
blir solgt så vil man igangsette
bygging av flere leiligheter.
Ved tilstrekkelig salg til å
igangsette neste byggetrinn, så
vil hele garasjen på eiendommen rives og hele uteområdet
ned mot Sandøla opparbeides.
Eksisterende kontorbygg
på eiendommen vil I April stå
uten leietager Hero mottak og
vil sannsynligvis bli vesentlig
renovert til ny virksomhet I
nær fremtid.
Grong næringsbygg vil 21.
mars kl. 18.00 avholde et informasjonsmøte på Grong Hotell
med påfølgende visning av leilighetene slik at interesserte
kan komme å se på det som vil
bli innflyttingsklare leiligheter mot sommeren.
Møte vil bli annonsert, men
for sikkerhets skyld anbefales
interessenter om å ta kontakt
med megler Hans Kjetil Andreassen I Eiendomsmegler 1.

KOMMER: 30. juni tøffer NRKs sommertog inn hit på Grong stasjon.

NRK sitt Sommertog
stopper i Grong 30.06.17
Når sommertoget kommer, så er det viktig at
alle kommer til Grong
stasjon og blir med på
det som skjer og bidrar
til at det blir en uforglemmelig sending fra
Grong og Namdalen.
NRK har i 2017 en ny satsing for
å vise frem landet. Tidligere
har det vært Sommerbåten
som har vist frem kysten, i 2017
blir det Sommertoget for å vise
innlandet. Toget starter i Rognan og kjører sørover, og fredag 30.juni stopper de i Grong.
Selve sendingen går direkte fra
jernbanestasjonen på kveldstid,
men det vil foregå radiosendinger og produksjon av reportasjer til sendingen hele dagen.
Dette er en flott mulighet for
oss å vise frem bygda, kommunen og regionen fra den beste
siden. Klarer vi med dette å
få noen flere til å ta turen til
Grong og Namdalen, så har

RUTA: Her stanser NRKs sommertog.
vi lyktes! Det vil komme mer
informasjon om selve sendingen og planleggingen etterhvert, men nå håper vi at så
mange som mulig kommer med
gode forslag til hva vi skal tipse
NRK om før sendingen.
Så send inn tips så snart
som mulig til kristian@
g rongfri.no eller på arrangementssiden til facebook:
https://www.facebook.com/
events/254033608368769/
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Kulturhuset Kuben opnar portane
Åpningsuka for Kulturhuset Kuben er først i
september, men allereie
3. april har vi driftsopning for bygget.
Det vil seie at frå då er skyvedørene opne for alle med ulik grad
av aktivitet i opningstida for
skole, bibliotek og kino. Bygget
er overtatt til avtalt tid og pris,
og vi er i gang med å planlegge
ungar, aktørar og publikum sin
innmarsj i Kulturhuset Kuben.
3. april har vi sett på plass teknisk utstyr, møbel og inventar.
Musikk- og kulturskolen vidarefører kulturdanninga av heldige ungar med fleire øvingssceller og bandøvingsrom i tillegg til
areal for grupper og samspel.
Ansvarlege for faste grupper
som leier og brukar fasilitetar
som øvingsrom, møteromma
«Grana» og «Blåklokka», forsamlingsrom, fleirbruksrom
og scener i huset, byrjar å få få
utdelt nøkkelkort for adgang.
Sporadiske leietakarar for einskildarrangement, møter, treff
og underhaldning kan booke seg
inn.

Revolusjonerande

I kjellaren står kanskje musikkforeninga og øver på scenen i
konsertsalen «Symfoni Namsen»
og blandakoret i song- og musikkrommet «Harpa». Samstundes
står eit band i bandrommet og
det blir kan hende spelt sjakkturnering i fleirbruksrommet
like ved, utan at konsentrasjonen glipp gjennom lydisolerte
veggar anna enn når kostymerte
ungar går forbi glasveggane for
å kome seg inn i aktørgarderobane med lys og spegel.
Skolen går inn i ein ny og revolusjonerande, pedagogisk kvardag
med moderne elevkjøken, kantine, garderobar og fest- og kroppsøvingssalen «Harmonien», ulike
formings- og handarbeidssalar,
klasserom, auditorium m.m. Bygget har også regional kulturhusfunksjon for musikk.
Programmet for minneverdi-

KUBEN: Det nærmere seg driftsopning av kulturhuset Kuben. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
ge kulturarrangement er under
oppsegling for konsert- og teatersalen vår, «Symfoni Namsen»,
designa, bygd og utstyrt for det
meste. Bygget har også regional
kulturhusfunksjon for musikk.

Kulturhusvert

Den nye og velutstyrte kinoen
vil i april gjennomføre sine første framsyningar i kino- og auditoriet «Grong Sparebanksalen»
med 72 komfortstolar.
I utstillingsrommet «Sarepta»
skal den første kunstutstillinga
stå klar i april.
I den utvida, daglege opningstida for biblioteket, med faste
opningskveldar, kan du kome
inn og setje deg i foajeen og lese

ei avis til ein kopp kaffe, ta eit
lite treff over ei god bok eller rett
og slett føre ein god samtale om
bygda, regionen, samfunnet, kulturlivet, danninga av namdalsborgarar og samfunnet. Foajeen
blir hjartet i kulturbygget, medan biblioteket som ligg sentralt i
hjørnet med bibliotekarskranke
vil vere hovudet som kulturhusvert. Der kan du henvende deg
om det meste, men jamvel entre
sjølve biblioteket og legge inn i
kvardagsrutinen å leie bøker for
kunnskap, poesi og filosofi inn i
dei tenkande hovud i regionen.

Ambisiøst bygg

Kulturhuset Kuben opnar altså
portane og pulsen på arrange-

ment vil følgje fysikken til eit
kulturlokomotiv. Frå den første dampen lettar i april, får vi
huset først på skinner. Og gradvis utover våren og hausten ser
vi kor raskt vi vil eller kan gå og
kor mange stasjonar vi annonserer på kulturprogrammet.
Det er i alle fall ingen tvil om
at vi opnar eit ambisiøst bygg.
Men det er berre folket som kan
gjere det grandiøst. Medan det
gamle samfunnshuset har vore
i ruinar og området har vore ein
byggeplass, har vi verkeleg sett
kor viktige dei andre scenene
og kulturbygga våre er. Hungrige kulturpublikum har oppsøkt store arrangement i regi
av næringsliv med sine scener,

grendehus med sine scener og
kulturliv med sine arenaer og
utandørs scener og forsamlingsareal. Det må halde fram. Derfor
er det viktig for oss som skal
fylle Kulturhuset Kuben med
aktivitet framover å nå fram
med ein bodskap om at ulike
arrangement er meint for ulike
scener og ambisjonar. «Symfoni
Namsen» og dei andre kulturareala i Kulturhuset Kuben, er
bygd for å opne nye verdenar og
for at Grong og Indre Namdal
skal kunne greie å ha arrangement vi alltid har ønska oss. Og
som kombinert skole- og kulturbygg, er bygget bygd for framtida. Vi gleder oss til å sjå alle
som skal bruke huset!

Kjøp deg stol i Kuben!
Det er veldig mange
som har kjøpt stoler
i den nye kultursalen.
Snart er siste sjanse
både for private,
lag/foreninger og
bedrifter å eie en stol
eller en stolrekke!

KJØP EN STOL: Snart er siste sjanse både for private, lag/foreninger og
bedrifter å eie en stol eller en stolrekke!

Det nye skole- og kulturbygget i
Grong som skal stå ferdig våren
2017 er ett stort kulturløft for
hele Indre Namdal. Det blir en
profesjonelt utstyrt konsert- og
teatersal (Symfoni Namsen) med

ca 320 gode stoler i et amfi for
større konferanser, teateroppsetninger og konserter.
Ved f.eks. banketter og konferanseoppsett på gulv, blir amfiet
kjørt inntil bakveggen for lagring. Ved arrangement på flatt
golv er salen dimensjonert for
omlag 5-600 personer stående.

litt din. Privatpersoner får sine
navn på ei tavle som vil bli plassert godt synlig. Firmaer og lag/
foreninger som kjøper deler aveller ei hel rekke, vil få navnet på
enden av rekka. Det er allerede
mange som har kjøpt stoler, men
fortsatt mulighet å bidra!

Hus for alle

Pris pr stol:
n kr 300,- for privatpersoner.
n kr 600,- for lag/foreninger.
n kr 2000,- for næringslivet.
Bankkonto 4448 16 06478
Ved spørsmål, ta kontakt med
Brit-Agnes Buvar p, på britagnes.buvarp@grong.kommune.

Denne regionale møteplassen er et
hus for alle, og både offentlige og
private får muligheten til å være
med på realiseringen ved å «kjøpe
seg» en stol(er) i vår nye storstue.
Når du kommer inn i Symfoni
Namsen kan salen altså være

Priser
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Søke det kommunale viltfondet i 2017?
Søknadsfristen for tilskudd fra det
kommunale viltfondet er 27.mars
2017. Søknaden skal inneholde:
n kontaktopplysninger om
søkeren
n planlagt aktivitet
n spesifisert budsjett
n finansieringsplan
Fondet kan etter § 5a brukes til
bl.a.:
n Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning og styrke kunnskapen om viltet, både stor- og
småvilt.

n Jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom
samarbeid i regi av organisasjoner,
enkeltpersoner eller kommunen selv.
n Tiltak for å forebygge skader på
landbruksnæring voldt av hjortevilt.
Søknaden sendes til Grong
kommune v/miljørådgiveren,
postboks 162, 7871 Grong eller til
postmottak@grong.kommune.no.
Spørsmål kan rettes til Brit-Agnes
Buvarp på tlf 74 31 21 58 eller
e-post brit-agnes.buvarp@grong.
kommune.no.

Aktivitetsplikt
Fra januar 2017 er det
innført «aktivitetsplikt
for sosialhjelpsmottakere under 30 år.»
Hovedmålsettingen bak regjeringens innføring av denne ordningen er å bidra til meningsfull aktivitet for stønadsmottakere, som på sikt kan bidra til at
deltakerne kommer over i ordinært arbeid eller utdanning.
Grong kommune har valgt å
opprette en midlertidig koordinatorfunksjon i forbindelse

med denne aktivitetsplikten,
og Rolv Himo (som ellers jobber som Ungdomskontakt i
YES hjelpetjeneste for ungdom
i Grong,) skal i deler av sin stilling inneha rollen som mellomledd mellom aktuelle arbeidsplasser, stønadsmottakere,
NAV og kommuneledelsen.
Hvor stort omfanget av dette
tiltaket vil bli her i Grong etter
hvert, vet vi foreløpig ikke,
men de første deltakerne er
allerede godt i gang med sin
arbeidspraksis.

Samefolkets dag
På Bergsmo bar nehage feiret vi Samefolkets dag og 100
årsjubileumet for det første
s a m i s ke l a n d s m ø t e t m e d
samisk flagg, samling der vi
hørte om samisk kultur og lyttet til joik.
Vi laget samisk kultur inne
med lavvo, rein og dukker
med samiske klær som barna
fikk leke med. Vi lagde armbånd med perler i fargene i det
samiske flagget.
Til lunsj spiste vi bidos og
gakkobrød. Ute øvde vi oss
på å kaste lasso på en selvlaget rein. Og samisk kultur vil
være tema hele uke 6.

Om HPV – vaksinen:
n Vaksinen beskytter mot
HPV 16 og 18 som er årsaken
til 70 prosent av alle tilfeller
av livmorhals kreft.
n Vaksinen anbefales til
unge kvinner enten de har
hatt Ingen, En eller Flere seksualpartnere.
n HPV vaksinen beskytter ikke mot andre seksuelle
overførbare sykdommer. Kondom er derfor viktig også for

Søknadsfristen for
SMIL 2017 - spesielle
miljøtiltak i jordbrukets
kulturlandskap 2017, er
satt til 28.03 2017.
I 2017 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, dvs.
grøftesystem som leder bort
vann – men ikke drensgrøfter.
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.
n Områdetiltak. Planleggingsprosjekt mellom flere grunneiere for å forbedre miljøet.
Søknadspapirer fås ved henvendelse i servicekontoret.
Innlevert søknad skal ha med
prosjektbeskrivelse, kostnadso-

verslag og plankart. Legg gjerne
ved bilder, både gamle og nye.

Krav

Det er krav om at foretaket er
berettiget til å søke om produksjonstilskudd.
Søknadene prioriteres på bakgrunn av mål og delmål vedtatt av
Formannskapet 29.11.2016.
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
Du kan også finne informasjon
på SLF sine sider
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/
om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#smil-i-2017

Deler av snøskuterløypa er stengt
Grong kommune vedtok før jul
å starte arbeidet med «Samlet
plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter
i Grong». Hovedprosjekt 1 i
samlet plan blir å arbeide for å
utvide eksisterende løypenett i
Nesådalen til Heimdalsvatnet
og videre til Grøndalen, for
mulig framtidig tilknytning
til Namsskogan kommune sitt
løypenett. Hovedprosjekt 2 blir

å arbeide for tilknytning til
Snåsa kommune sitt løypenett
via Bjørgan – Lurudalen.
Grong kommune inviterer
samtidig til innspill til andre
løyper eller på andre forhold omkring skuterløypene
for vurdering i samlet plan.
Næringslivet oppfordres spesielt til å vurdere om traseene
for snøskuterløyper kan ha
betydning for deres virksom-

het, og til å komme med innspill til trasevalg, tilførselsløyper m.m.
B e g r u n n e t fo r s l a g m e d
beskrivelse og kart sendes
Grong kommune pr. post eller
til post@grong.kommune.no,
merket «snøskuterløyper»
innen 15. mars 2017.
Nærmere informasjon kan
fås ved henvendelse til Gunnar
Eliassen, tlf. 74312159.

Snøskuterløypa er stengt
Løypa er stengt ved Solem
naturreservat. Løypa er likevel åpen videre inn i Nesådalen
fra Solumsmoen. Strekningen
Nes–Sagmoen er også åpen.

Årsaken til stengning er at
Fylkesmannen ikke godkjenner at løypa er lagt gjennom
Solem naturreservat over
en strekning på 85 m. Løypa

vil bli lagt om forbi naturreservatet, men formalitetene
omkring dette tar litt tid. Vi
forventer ny åpning fra Nes
og Sagmoen ca. 15. mars.

SAMEFOLKETS DAG: Ble feiret i
Bergsmo barnehage.

Grong Helsestasjon
Gratis HPV vaksine til
deg som er Ung kvinne
født i 1991 og senere
(tilbudet gjelder for
en toårsperiode).

SMIL-midler

dem som har fått HPV vaksinen
n HPV vaksine anbefales
ikke til gravide
n HPV vaksinen består av
3 doser. Andre dose gis minst
etter 1 mnd. 3 dose gis minst 5
mnd eller 2 dose.
n Mere informasjon finnes
på folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv.
n Eventuelt flere spørsmål
angående dette, ring helsestasjonen.
HPV vaksinering foregår på
Grong Helsestasjon 15 og 23
Mars
Ring for timebestilling:
74312220
Hanne-Lise Solum

Utskrivningsklare pasienter

Besøksvenn

Grong kommune har
et godt utbygd tilbud innenfor pleie og
omsorgstjenestene.

Trenger du, eller
noen du kjenner
en besøksvenn?

Samhandlingsreformen har
medført at kommunene har
fått et større ansvar for pasienter som skrives ut fra sykehus.
Liggetiden på sykehus har blitt
forkortet, noe som medfører at
mer av behandlingen nå foregår i kommunen. De kommunale ø-hjelps plassene fører
også til at færre blir innlagt
på sykehus, og i stedet kan få
behandling lokalt i kommunen.

Kapasitet

Det har en rekke ganger vært
oppslag i media om kommuner
som betaler store summer til

sykehusene som følge av at de
ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. Grong
kommune har så langt klart å
ta imot alle sine utskrivningsklare pasienter. Dette skyldes
at vi har godt organiserte tjenester og tilstrekkelig kapasitet.

Økning

Mottak av utskrivningsklare
pasienter som trenger videre
oppfølging og behandling skjer
i hovedsak ved sykeheimen. Vi
ser at behovet for slike plasser
har økt de siste årene. Grong
sykeheim er i dag ikke bare en
institusjon for eldre og pleietrengende. Avdeling Nordlyset
er i stor grad blitt en avdeling
hvor innbyggere i alle aldre
kommer for oppfølging o g
behandling.

Vi er en gruppe med elever
på 13–15 år, som går på Grong
bar ne- og ungdomsskole,
som ønsker å være en besøksvenn.
n Komme på besøk o g
snakke med deg, eller hjelpe
deg med noe hjemme.
n Bli med deg på butikken.
n Gå tur med deg/hunden.
n Opplæring i bruk av
iPad/telefon.
Tidsrom/plass vi kan besøke deg på:
Kl: 12.30–14.00. Vi kan hjelpe deg som bor i sentrum til
Rønningen områdene.
Kontakt: Læreren vår: 997
05 404. Facebook: Innsats for
andre – GBU.
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Ungdomsklubben
Grong Ungdomsklubb
har som før åpent hver
mandag og onsdag
(minus skoleferier)
fra kl. 18–22.
Der har Jørgen Nordhøy gått inn
i jobben som ansvarlig ungdomsklubbarbeider. Jørgen er i midlertid ikke ny i jobben. Han har
hatt en mindre stilling i klubben i
flere år sammen med Trond Martin som har fått en annen jobb.

På ungdomsklubben kan
man finne på ting sammen
med andre ungdommer, spille biljard og brettspill, høre
musikk, snakke med hverandre og av og til arrangeres ulike happenings og aktiviteter.
Ungdomsklubben er rusfri, rasismefri og mobbefri
sone som er åpen for alle fra
8. klasse og oppover. Det er
ingen øvre aldersgrense. Unge
voksne og voksne må gjerne
titte innom.

Ny brannsjef i Namdal
brann- og redningsvesen

LODD: Superklubben har loddsalg på Coop.

Gode venner i Nepal
Barna i barnehagen ved Harran oppvekstsenter har i
to uker lært om livene og dagene til Biswas og Nischal
som bor i en liten landsby i nærheten av Katmandu,
og Puspa og søsteren hennes som bor på Balika,
et barnehjem for jenter, i nærheten av Katmandu.
Vi har hørt om jordskjelvet og
livet til menneskene i Nepal
etter at denne tragedien ram-

met landet deres. En dag laget vi
nepalsk mat, alle barna var med
på tilberede den. Det smakte litt

annerledes, men var veldig godt.
Vi har lært at «namaste» betyr
hei på nepalsk og at Yeti er et
«snøuhyre» som bor langt oppe i
Himalaya.
Vi avsluttet ukene med loddsalg på Coop Harran og på barnehagen. Pengene som kom inn
skal vi sette inn på banken, og
for å få gjort det skal vi ta toget
til Grong.

Tommy Tørring fra Høylandet
er nytilsatt brannsjef i Namdal brann- og redningsvesen.
Tørring tiltrer stillingen 2. mai
2017. Han har det siste året jobbet som operatør ved 110-sentralen i Namsos.

Namdal brann- og redningsvesen ble etablert som et vertskommunesamarbeid mellom
Grong, Overhalla og Høylandet
den 1.9.2015. Grong kommune
er vertskommune for ordningen.

Psykososial krisegruppe
For å kunne gi psykososial omsorg
og støtte ved ulykker og alvorlige
kriser har vi ei krisegruppe i kommunen.
Krisegruppas mandat bygger
på at de fleste kriser håndteres
best av de berørte, pårørende og
nettverket. Krisegruppa er kun et
supplement når dette ikke er tilstrekkelig.
Gruppa skal ha ansvar for å
sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har
vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor
påkjenninger for enkeltpersoner,
familier og/eller lokalmiljøer bør
bearbeides av personell med
psykososial fagkompetanse. Det
er viktig å skille mellom kommu-

nens kriseledelse og krisegruppa.
Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret
for koordinering av innsats ved
større ulykker, mens krisegruppa
er spesielt rettet mot å gi omsorg
til mennesker som rammes av
ulykker.
Gruppa har utarbeidet egne rutiner og organiserer seg etter å ha
mottatt varsling fra kommunens
kriseledelse om behov for støtte i
en krisesituasjon.
Grong kommunes psykososiale
krisegruppe består per 1.1.2017
av:
Lena Krane (leder), Berit C.
Fiskum, Rolv I Himo, Marit H
Kjøglum, Odd Magne Lund, Aina T
Sellæg og Hanne- Lise Solum.

Gronghuva

UKM er 15. mars

Etter nokre år utan, blir det igjen Ungdommens Kulturmønstring i Grong.
I år blir mønstringa på Grong Hotell i konferansesalen «Namsen» 15. mars kl. 1900.
(Arrangementet kan bli flytta om vi skulle oppleve stor pågang av deltakarar og publikum)

Ungdommens Kulturmønstring
(UKM) foregår over heile landet
med lokale mønstringar kor nokre
bidrag blir plukka ut til å representere kommunene på ei fylkesmønstring, og eventuelt ei landsmønstring. Aldersgrenser for å
melde seg på er 5. klasse til 20 år,
men berre dei som går i 8. klasse
og opp til 20 år kan gå vidare.

Ein kan melde seg på aleine
eller i grupper. Ein kan delta med
innslag på scenen, med f.eks song,
instrument, dans, teater, gjøgling
osv, eller ein kan delta med kunst,
foto, utstillingsbidrag på ei kunstutstilling. Det er også mogleg å
melde på kortfilmar ein har laga.
Lydprøver for sceneinnslag og
oppsett av kunstutstilling blir

gjort på dagtid same dag 15. mars
som er planleggingsdag i skolen. Påmeldingsfrist er 8. mars.
I år byrjar vi varsamt opp etter
fleire år utan, men neste år blir
det svært, på Kulturhuset Kuben.
Inngangspris for publikum over
20 år blir kr. 100,-. Det er gratis
for ungdommar og barn. Enkel
servering.

Hei du Grongning, – eller du som
kjenner tilknytning til Grong på en
eller annen måte.
Gronghuva er i salg, og vi på Ekker
og Rønningen Barnehage håper
fortsatt at mange ønsker å bruke
den som et virkemiddel for å symbolisere tilknytning til heimkommunen.
Vårt motto rundt produktene er
«Vi-følelse for alle i Grong».
Vi har i tillegg til den hekla
Gronghuva, pannebånd og barnelue. Det nye vi nå holder på å utvikle er strikka tovavotter i samme
farger, også med logo. Disse vil
komme på markedet rundt påsketider. Vi selger våre produkter i
ferdige garnpakker med mønster
på følgende steder:
n Grong kommuneadministrasjon.
n Grong fritid.
n Skiutleie på Bjørgan
n Ekker barnehage.
n Rønningen barnehage

LUE: Slik ser Gronghuva ut.

Vi håper og tror at Gronghuva
kanskje trekker et øyeblikks oppmerksomhet på Sommertogets
stans 30. juni. Har DU også
Gronghuvaer du med!
Personalet ved Ekker og
Rønningen barnehage.
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Elever på
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i Litjåa med
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Grong
mottak
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Oppstart nytt barnehageår
2016/2017
er tirsdag
16. august
2016.
det
også nytt
vært
møter
med gode
skussmål
både
fra
Oppstart
skoleår
2016/2017
er tirsdag
16. august
2016.06.
trass i dårlige værprogflere stortingsrepresentan- UDI, beboerne, kommunen
noser med i underkant
ter fra Nord-Trøndelag som og innbyggerne. Beslutninav 300 frammøtte.
har utfordret statsråden om gen er ikke tuftet på kvalisaken,
utenEllen
at dette
har
ført tetmed
ellertorader.
langsiktighet, men
TORADER:
Opdal
underholdt
fram.
utelukkende på økonomi
Konferansier Leif Johannes
Svært utfordrende
og kortsiktig sparing, og
Sklett ønsket velkommen og
– Vi har hele tida hatt fokus det synes vi er veldig uhelloset det hele vel i havn. Konopå at det å le gge ned et dig, sier ordfører Skjalg
vassmusikken åpna dagen, og
mottak etter 19 års drift er Åkerøy.
FORSVINNER:spilte
Grongimottak
blir avviklet
april i år.BYGDEKVINNER: Alfhild Kvam Duun og Marianne Brissach fra bygdekvinfjøsporten
et par30.
ganger
til i løpet arrangementet. Grong nelaget.
23. JUNI
SEPTEMBER
FREDAG 24.
2016 2016
skolemusikk fikk tak over notene på verandaen på Bergsmolå- hvor mange literskartonger ei guttene fikk malt hele Bergsmona og fikk tilhørere fra Coop-en ku melker på et år, så melker ei låna og Ferjemannsstu også, og
også.
gjennomsnittlig norsk ku 7500 sparte Museumsnemnda for åreliter melk i året!
vis med maledugnad!

Bygdadagen 2016

Velkommen til nytt barnehage- og skoleår

Historiske Grong
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I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
Slåtter
med
av Grongnytt.
Bondelaget solgte som«gammeltida»
sedvan- Separering
avleserne
melk
12 spørsmål

LAG OG FORENINGER

lig rømmegraut med pligg, og
Bygdekvinnelaget solgte kaffe,
klenning, flatbrød og småkaker.
Ettersom det var lite fristende
å sitte ute og spise, så ble det
at du ikke er registrert med
fullt rundt bordene i både BergsDet er nå tid for å
molåna og låven. Ellen Opdal
betale medlemskon- e-post adresse i idrettens systemer. Det betyr at du ikke vil
underholdte på torader både til
tingenten sin. Krav
kaffen, rundt i de andre husene
Grong og Harran Pensjonistforeningkunne betale med nettbank/
vil
bli sendt
ut
en av bank, men
må benytte
miniPOPULÆRT:
Både
gravemaskinkjøring
og gamle
traktorer
var populært.
og med flere egenkomponerte
har
møte
på Grong
Frivilligsentral
de
første
dagene.
drett. I fall du likevel ønsker
slåtter på avslutningskonserten
mandag
26. sept.
kl. 17.00.
betale med nettbank/
på låven. Strandbua var åpen
Sverre Gartland kommer og oriVi
ber innstendig
bank ber vi deg sende
med traktorvaffel på bakeriet og
enterer
oss fra Grong kommunes
om
dere som har
en e-post til grongibåde 10.klasse og sanitetsforenyeat
kulturdelplan.
mulighet
betaler
drettslag@gmail.com
Grong
Frivilligsentral
er åpentmed
hverflotte
dag
ninga
hadde loddsalg
Tilbakeblikk
på vår sommertur til
via
www.minidrett.
slik
at
vi
kan
registrefra
kl.
08.30.
Kom
innom
for
å
slå
av
enog
spiselige
premier,
både
sunt
«Ankarede» ved Laila.
no.Møtesaker,
Dette vil lette
vår med musikk,
re deg med e-post og
prat!mindre sunt.
allsang

Øystein Viem smidde spiker og I dialektordkonkurransen som
fortalte om smiing til flere ivri- Grong historielag arrangerte
ge nye «rekrutter». En populær deltok 91 stk og hele 9 hadde alt
aktivitet blant ungene var å bake rett av 12 spørsmål! Etter loddflatbrød under kyndig veiled- trekning ble disse vinnere: TorSøndag:
Annenhver søndag
kl. bjørn Østerås, Ellinor Henrikning
av bygdekvinnene
i bakar14.00
vi middager
huset.serverer
Mange stolte
unger på med
vei sen og Svein Vikestad. Det ble
kaffe
og dessert.
Vi må ha påmelut døra
med egenprodusert
flat- helt stappfullt på låven når Knut
ding
innen
fredagen
før. Dentilkoster
brød
i posen!
På standen
Fri- Ivar Fiskum viste gamle bilder,
krvilligsentralen
120.-. Ta kontakt
for åman
få oversikt
kunne
prøve dronefilm fra bygdadagen 2013
over
menyene
skotthyll,
og fremover.
det var snekring av og video fra da Grong sparebank
fuglekasser på standen til Grong ble bygd i 1972. Det ble en kjemAndre
aktiviteter:
og Harran
skogeierlag. Ble ikke pefin
dagom
med
besøkende,
Vi ber
at mange
alle medlemmer
som
nlike
Nattravn-gåing
ogpotetopptahøst.
stor slager vår
med
tross
harværet!
data/internett – tilgang logger
nking
Friski iår
Friluft
utgangspunkt
fra
somhar
tidligere,
ikke like
seg inn på www.minidrett.no for å
sentralen
hverog
tirsdag
11.00.
artig
i gjørme
regn.kl.
Kåre
Halbetale kontingenter. Oppskrift for
nlager
Frokoster
hver tirsdagseparering
og
demonstrerte
FAKTA:
innlogging ligger på www.grongil.
oppgave
sende pdf-faktura.
torsdag
09.30en
tilgjettekonde
26. svart
mars feirer Du
Grong,
av
melk fra
og kl.
hadde
sjekk
finner
åresalg ogmed
kaffe.admiRettno,
svar
på ogmenylinje.
nistrering
av
idrettslaget
n
Familier.
Vær
oppAktiviteter:
som
ønsker
å
spise
frokost
Harran
Høylandet
Maria
7500
liter
melk
kurranse
om
hvor
mange
liter
også informasjon her om hvordan
Mandag 31. oktober kl. 17.00 blir
betraktelig.
Oppskrift
på
merksom på at krav vil komme
Mandag:
Psykiatritjenesten
i Grong
sammen
medtil
andre.
budskapsdag
i Grong kirke
Nytt av
året hadde Grong
teater- melk
det må
for å produsere dialektordkonkurransen:
du skal
bruke Min Idrett.
det nytt møte på
frivillgsentralen.
bruk
av
minidrett
ligger
på
til
alle
familiemedlemmer
kommune
har
åpent
hus
fra
kl.
11.00.
n
B

ridgeklubben
treffes
11.00.
lag
ansiktsmaling
i
Ferjemanns1
kg
smør.
Svaret
er så mye som n 1. Omflina
=som
Oppussing
Forkl.dem
ikke har datatilDa kommer ordfører Åkerøy og
www.grongil.no
(se i menylindersom de
er registrert
medpå Harran Dagsenter
Aktiviteten
kl. 10.00–14.00.
hver
onsdag.
er prost
stu, og
det blefraen
suksess for 18
liter!
n 2.gang
Magn
=Å
GAPAHUKEN:
er en
nye gapahuken
barna
i barnehagen
vilPredikant
detmagres
med det
førsteRoald
sendt
forteller
oss omDette
«Rikets
tilstand».
jen
øverst). allsang
Tirsdag:
Åpent
hus med
servering n Annenhver torsdag kl. 18.00 er
Iversen.
Ellers deltar sokungene.
Traktorog gravemasn 3.utKnauter
= Klaging
oppvekstsenter
har fått.
papirfaktura.
Møtesaker,
og musikk, e-post eller mobiltelefon, men
Dere som
er registrert med skal selvfølgelig bare betales
av kaffe
og vafler. Noen
harhos
vi
det aktivitetskveld med diverse
Claes
kinkjøring
var tirsdager
populært
Maledugnad
n 4. Julokko
= Hjulspor
NB!neprestene
Medlemskap
i GrongBlom
IL gir
åresalg
og kaffe.
både
e-post og mobiltelefon vil av et familiemedlem.
aktiviteter
tilknyttet
Detfor
kande Representanter
aktiviteter som håndarbeid,
stein- n 5.gode
Mørch
Inger-Fredrikke
ungene
også i åpent
år, oghus.
artig
fra de 13 BEEMFangsjinn
=Forkle
av
skinn
Velkommen!
rabatterog
i G-Sport,
Mediå.
få krav på begge medier (e-post
n Forsikring. Det er svært
værevoksne
bingo, kulturelle
innslag
sliping, veving.(boenhet for ensli- n 6. Næppsjur
Trapness,
kantor med
Joar
med gromlyd
fraog
deforenoen ungdommene
= Kvinne
Grong
IL
og sms). Vedlagt e-posten vil viktig at medlemmer som skal
drag.av
Åpent
hus starter
kl. 11.00.
nge
Pensjonistforeningen
Myrvang
og
ei
sanggruppe.
de mange
gammeltraktorene
mindreårige flyktninger) fikk skarpLeder,
tunge
Kåre Johansen.
det være en pdf- faktura som delta i idrettsaktiviteter betaler
Onsdag:
fra anlednigen.
kl. 11.00.
har sine
medlemsmøter
Har
du gravene
lyst til åpåvære
med
som
varGladans
kjørt Bautesteinene
ut for
takk
fra leder
iDenne
Museumsnemnn 7.
Avfal
Avreise
BAUTASTEINER:
ved
INFORMASJON:
informasjonstavla
finner
du=ved
Formo.
kan
til på
å betale
via bank
medlemskontingent
fordi
Dagsenter
Aktiviteten
fraKarstein
kl. 10.00–
siste
mandag
i måned.
i sanggruppa,
ta kontakt
Alltid
med
leieridning
da
Kåre
Hallager
for den formi- n 8. Banfoster
= Barnepike
gravenepopulært
på Formo. Foto:
Osen. Foto:
Karstein
Osen.
JØA:brukes
Brygga
Brakstad
på Jøa. sin
Foto:
Ella Skjærvik
(nettbank, telefonbank osv.) Vi idrettens forsikringer ikke er
14.00.
Malerklubben
møtesde
hver
med Joar Myrvang,
tlf. 481
og å få komme inn i innheng- ndable
malerjobben
harmangjort n 9. Gammelstøyt
=
oppfordrer
dere uansettpåtilHarran
å gyldigkommer
uten. til å bruke den mye. Tusen
Torsdag:
kaster
vi
dart fra
kl.
dag.
29bautasteinene.
680. mannOg det er satt
ninga å Da
hilse
på
Produpå
museet ipå
sommer
som
En gammel
Ungene i barnehagen
Bautasteiner
Formo slik
deten
serdel
ut omkranser
Oppfølging
avkalvene.
den
bruke
www.minidrett.no.
Medlemskap
gir
11.00.
PåRakkavika
sommeren
kaster
vi skott-ogvarsles
nIav
Vdag.
i deres
har
lokaler
utleie
Alle =erBanke
velkommen
til
sentlaget
haddeog
smaksprøver
sommerjobbprosjekt.
n 10.
opp
oppvekstsenter
hartur
fåtttil
ny gapa- n G-sport.
takk til den
aktive
foreldregruppa
Området
ertilblitt
merfor
synlig etterI opp
enKanæfel
opplysningstavle
med
norsk og
og Olav
Duuns
barndomsheim,
Avganger
etter
påmeldingsfrist.
Innbygdele
til
historiske
info
om
Dersom
du
ikke
får
denne
opp
til
20
%
rabatt
på
G-sport,
hyll.
Småbarnstreff
med
servering
selskaper
og
møter.
Ta
kontakt
for
gudstjenesten
og
til
kirkeBondelaget
gjettekonkurranse
utgangspunktet
var
planen
å
få
n
11.
Sjeppa
=
Rydde
huk!
Den
er
bygget
på
dugnad
av
og
spesielt
til
Knut
Ivar
Flått
som
rydding
av
skog
og
kratt.
Stien
er
mer
engelsk
tekst
og
kart
over
området.
Grongonsdag
Sanitetsforening
leid
Segel-loftet. Besøk avpasses
etter tid tilpå
rådigPåmelding innen 15. juni til:
Jøa
29.
junihar
2016.
gravene
Formo.
STASELIG
KLEDD:
Berg
Bye.
Foto:
Inger
Sæther
meldingen
på
e-post
betyr
det
Grong.
kaffe
vafler fra
kl.spørsmål
11.00.
nærmere
kaffe =på
menighetshuset!
om og
kalvene.
På
omLassemo
malt
bakarhuset
og57
smia,
12. Rakkji
En
lang
foreldrene
og
ble
veldig
fin!
Vi
sto for
myeSkjelbred
avhet.
bygginga!
Karstein
Osen.
Grongkar.
Historielag
synlig.
No
en 00
også63
steinringene
som n Foto:
Guide
er Asbjørn av
Solum.
Dagmar
tlf:seropplysninger.
48
Ellermen
inn
Jorid Åstrand
tilGrethe
fotpleie
3.–4.

Grong
-Medlemskontingent
2017 GRONG:
Grong frivilligsentral
Møter IL
i Grong
og
HISTORISKE

Brurabenkjen

HLF-tur til Jøa

Harran pensjonistforening

Grong kirke
26. mars

Medlemskap
i Grong IL

Ny gapahuk
Fotpleie

Overfart
med ferga
11.00,skjer
retur med ferga
og 5. oktober
2016.klDette
kl
på Dalheim
Gjestehus kl 11.30.
på17.45.
GrongLunsj
Helsetun
som tidligere.
Rundtur
på Jøa
med besøk
påpå
Bygdemuseet
Timebestilling
direkte
til Jorid

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

Gunn Volden tlf : 97 07 69 86
Turen er åpen for ALLE som har lyst til å
være med. Velkommen til en trivelig tur.

Pensjonisttur
til Ankarede og
Skorovatn

Det er fortsatt plasser igjen på
pensjonistturen til Ankarede og
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FREDAG 3.
2017
23.MARS
SEPTEMBER
24.
JUNI
2016 2016

LAG OG FORENINGER

Fakkeltog
for
videre
HLF-tur til Jøa
drift ved Grong mottak

Årmøte
Møter
i Grong og
Det innkalles
til
Harran
pensjoårsmøte
i
Grong
nistforening
Historielag torsdag

Grong og Harran
16.mars
kl.Pensjonistforening
19 på
har møte på Grong Frivilligsentral
Harran
Kro.
mandag 26. sept. kl. 17.00.

HISTORISKE GRONG:

Brurabenkjen

Sakliste:
Sverre Gartland kommer og ori1.
Godkjenning
av innkalenterer
oss fra Grong
kommunes
ling
og sakliste.
nye kulturdelplan.
2. Valg
av møteleder
og
Tilbakeblikk
på vår sommertur
til
sekretær.
«Ankarede» ved Laila.
3. Valg
av 2 medlemmer
til
Møtesaker,
allsang med musikk,
å
underskrive
åresalg
og kaffe. møteprotokollen.
Mandag 31. oktober kl. 17.00 blir
4.
for 2016.
detÅrsmelding
nytt møte på frivillgsentralen.
5. Regnskap
2016.Åkerøy og
Da kommer for
ordfører
6.
Arbeidsplan
for 2017.
forteller
oss om «Rikets
tilstand».
7. Valg.
Møtesaker, allsang og musikk,
Tidligere
direktør i Kulåresalg
og kaffe.
turminnefondet
Jon Suul
Velkommen!
holder foredrag om «Gammelt håndverk i Øver-Namdalen».
Kaffeservering
med mytJØA:
Brygga på Brakstad
på Jøa. Foto: Ella Skjærvik
ji godt attåt.
Det blir det anledning til
å betale medlemskontinog Olav Duuns barndomsheim, Rakkavika og
Innbygdele
til tur til
genten.
Grong
Sanitetsforening
har
leid
Segel-loftet. Besøk avpasses etter tid til rådigJøa onsdag 29. juni 2016.
Velkommen!
het. Guide er Asbjørn Solum.
inn Jorid Åstrand
til fotpleie 3.–4.
Styret
Overfart
med ferga
11.00,skjer
retur med ferga
Middagsbuffet på Faksdal brygge kl 16.30.
og 5. oktober
2016.klDette
kl
på Dalheim
Gjestehus kl 11.30.
Pris alt inkludert kr. 400.på17.45.
GrongLunsj
Helsetun
som tidligere.
Rundtur
på Jøa
med besøk
påpå
Bygdemuseet
Buss fra Grong evt. Harran v/behov..
Timebestilling
direkte
til Jorid

Fotpleie

telefon 99 27 67 20. Medlemmer i
Grong Sanitetsforening får avslag
på kr 100.

Grong
Sanitetsforening

Medlemskap
i Grong IL

Vi ber om at alle medlemmer som
har data/internett – tilgang logger
seg inn på www.minidrett.no for å
betale kontingenter. Oppskrift for
innlogging ligger på www.grongil.
no, sjekk svart menylinje. Du finner
også informasjon her om hvordan
du skal bruke Min Idrett.
For dem som ikke har datatilgang vil det med det første sendt
ut papirfaktura.
NåNB!
er viMedlemskap
i gang med innsamling
av
i Grong IL gir
bilder
til ny bildebok,
Grong-bilder
gode rabatter
i G-Sport,
Mediå.
bind
2. I hovedsak
bilder fra tidspeGrong
IL
rioden
1950
og med 1980-åra.
Leder,
KåretilJohansen.
Bilder fra lag og foreninger, idrett ,
revy, sang og musikk, arbeidsliv og
fritid, biler og traktorer og redskaper som eksempel. Men også andre
bilder er av interesse. Har du bilder
Avganger varsles etter påmeldingsfrist.
eller album så kontakt Gunnbjørn
Påmelding innen 15. juni til:
Moa, Anny Hoddø, Knut Ivar Fiskum
Dagmar Lassemo tlf: 48 00 63 57 Eller
eller Olav Bergsmoen.
Gunn Volden tlf : 97 07 69 86
Historielag
har tiligjen
formål
Turen er åpen for ALLE som har lyst til å
DetGrong
er fortsatt
plasser
på
åpensjonistturen
værne om kulturminnene
i bygda
være med. Velkommen til en trivelig tur.
til Ankarede
og
300: 300 personer deltok i falleltoget for å vise sin mening.
og
spre kunnskap
omjuni.
fortida.
Skorovatn
tirsdag 28.
Alle pensjonister kan melde seg
på, ikke bare medlemmer i forfylkes- og stortingspolitikere. Og det ble etter hvert
eninga. Avreise fra Vertshuset kl.
Torsdag 26. januar fikk Grong mottak
klart for flere at her måtte vi markere vår motstand,
08.00. Betaling skjer ved påstigden sjokkerende beskjeden om at
og arrangere fakkeltog.
ning på bussen. På grunn av at
mottaket skal stenge 30. april 2017.
Over 300 mennesker møtte opp ved Kuben og gikk i
Steinfjelltunnellen er stengt, går
fakkeltog bort
tilvegkanten,
mottaket.før
Detden
blebratte
holdt ura
appeller
vedNamsen.
4turen
april
2017
19.00
på Nordtun.
BRURABENKJEN: «Brurabenken» er den oppmurte, nå gjenvokste
gamle
ned mot
Foto:oppover
GrongklHistorielag
via Gäddede.
Alle
Dette kom som et sjokk både på de ansatte og bebo- tidligere mottaksleder Hanne Vilja Sagmo og MasVanlige
Går stå
an
som bor årsmøtesaker.
i Harran, må derfor
erne ved mottaket, kommunen og bygda for øvrig. soud Ibraheem på vegne av beboerne. Babak spilte
åpåkomme
innspill
om Arne
ting
i Grong. med
Påmelding
til Jan
Mottaket
fått og
gode
skussmål
fra av
UDI,
gitar,
ogein
Anne
Dordi Krystad og Elin Fornes spilte
som
bør
opp til styret.
Mellom har
Valskrå
Jørum
er der både
toppen
flaberget
som
gamHaugen
tlf. takes
92214470.
beboerne,
ogvert
innbyggerne.
Beslutninog vi sang
allepå
sammen med på «I natt jag drömde»
Velkommen!
eit brattkommunen
flaberg som
kalla aldags
rideveg. Skulle
dei vera
Velkommen på tur!
genBrurabenkjen.
er ikke tuftet Det
på kvalitet
eller langsiktighet,
og hadde
«Har du
Bergsmo
er forresten
veg til Grongkirka,
deifyr»,
ikkjefortsatt like aktuelle begge sangene.
Grong og Harran pensjonistforemen
utelukkende
økonomi,
spaved mottaket
gammeldansforening
ikkje
så mykje på
igjen
av han og
no kortsiktig
teke vegen
over Leder
Brurabenkjen
og Vera Testad Midtgard takket rørt
ning
ring.
Dette
betyr
tap
av arbeidsplasser,
store ring-Om for
allbruraparet
støtten fra alle kanter.
Bergsmo utviklingslag
etter
at den
nye
sørsivegen
mel- Skotleiken.
dette
virkninger
for og
lokalsamfunnet
og næringslivet,
Nordtun Samfunnshus
lom Valskrå
Heggum vart bygd,
har det voreog
fortald at brura hadde

Grong sanitetsfo- INFORMASJON
KOMMUNAL
rening har fotpleie

Grong-bilder
bind 2

Pensjonisttur
til Ankarede og
Skorovatn

Felles årsmøte

Vandrepokal til skadefelHistoriske Grong
lingslaget for rovvilt

13-15. mars 2017.
Påmelding til Jorid Åstrand, tlf
99276720. Saniteten dekker
kr 100 for medlemmer.

Basar

På Nordtun lørdag
29. oktober kl. 11.00
Basarbord – for store og små
mindre
inntekter
Ikke bortkastet
då dei
la vegen til
rettkommunen.
over benkjen. mothug mot giftinga,
enten det
Kakelotteri – Tipping – Pilkasting mm.
har det jo sin
vært omtalt i Namdalsavisa etterpå
Dette flaberget skal ha fått namnet var at ho mislikaNå
brurgommen
Mange gevinster.
Gartland sportsklubb informerer:
300sitti tog
at dette
engasjementet
var fånyttes, ettersom veretter ei hending med eit brur- eller noko anna veit
ein ikkje
noko
Kaffesalg
n Å rkl.
sm
øte holdes på
Både
innbyggere
og seg.
kommuneledelsen
kenrett
fakkeltoget
parbeboere,
som skulle
avstad å gifta
om, men då dei var
på toppen eller samtalene med UDI førte til
Trekking
16.00
Gartland stasjon, torsdag 9.
engasjerte
seg,
alle
Ordfører
og råd- nytta
en videre
drift
Men etmed
positivt
Kor dei var
i frå
ogpå
korsitt
dei vis.
skulle
av flaberget,
ho høvet
tilav
å mottaket.
Velkommen!
I samarbeid
GrongengasjeHistorielag ønsker vi å presentere historiske
mars kl.
19.30.
mann
straks
tilikkje
både vore
Trondheim
kan
knapt være
bortkastet,
ogOm
detandre
skal nå
for åtok
verta
gift,turen
har det
kastaog
segOslo
utoverment
berget
ogvel
mista
Grong
Sanitetsforening.
godbiter
fra bygda.
i Grong sitter på gode historier og bilder,
n Skiløype kjøres opp med
for fortald
møter med
Beboerne
tok
straks
initiativ
til vera
ikke
tvil om
mener
nokoUDI.
om,men
det kan
tenlivet.
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

elkomm
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!

ømmer s,

0 rongg. . 4 3

Telefon Gartneren: 984 15 907

01

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag – Stengt

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

VELKOMMEN TIL EN PRAT OM UTDANNING
Voksne som ønsker informasjon om
THOMAS, ESKIL OG BJARNE

BRØNDBO
GOSPELKORET SALT
TERJE TRANAAS, DANIEL VIKEN OG EIVIND BERRE

20 mars: GRONG KIRKE
21 mars: SNÅSA KIRKE
Konsertstart kl. 20.00

BILL VED INNG OG PÅ TRONDERGOSPEL.HOOPLA.NO
Forsalg Grong:
SPARDAMA

Forsalg Snåsa:
CIRCLE K

Gratis opplæring til fagbrev, studiekompetanse realkompetansevurdering
eller høyere utdanning

Ungdom (gjerne med foresatte) som
Ikke har søkt skoleplass, ikke vet hva de skal søke, eller bare har lyst til å prate

Offentlige og private virksomheter som
Ønsker informasjon om opplæringstilbud
til bedriften eller for enkeltansatte
For å få avtale kontakt
Gro Madla tlf. 93068038,
eller gro.madla@ntfk.no

Arr: Gospelkoret SALT

Naprapat
på Høylandet
I februar var det oppstart av naprapatklinikk
på Høylandet. Etter å ha jobbet i Oslo noen år,
har Håvard Kjøglum flyttet tilbake til Namdalen
og har startet egen naprapatvirksomhet der.
Klinikken er på Høylandet skysstasjon.
Naprapati er behandling av plager i muskel, ledd og
nervesystem via behandlingsmetoder som leddmanipulasjon/mobilisering, muskel pressur, massasje,
tøying, treningsøvelser og tilpassing av aktivitet.
Vanlige plager som en naprapat jobber
med er plager fra rygg og nakke, hodepine,
seneproblematikk og idrettsskader.

Heia, 7870 Grong - tlf.: 74 31 24 60
www.heia-gjestegard.no

Sommerjobb
Vi trenger ekstra hjelp
på hotell og kafe.
Tarifflønn.
Ta kontakt for informasjon!

Heia gjestegård as

Kontaktes
via tlf: 900 80 128
E-post:
hkjoeglum@gmail.com
Hilsen Håvard Kjøglum

Heiavegen 1234, 7870 GRONG
Tlf. 74 31 24 60/40 44 28 45
post@heia-gjestegard.no
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Det er mange grunner til å abonnere på Snåsningen.

Her er 21 av dem. Bestill på www.snasningen.no
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.

Vil bytte
museum

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

SIDE 8:

SIDE 8:

Kan trimme uten å få
vondt med nytt tilbud

Vil at Snåsa
skal se sørover

– 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.

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.

LØSSALG 25,-

SIDE 13:

Loves svar
om kraftverk

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.

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

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

SIDE 13:

SIDE 7:

Hildegunn (14)
debuterte med fullt hus

Skal møte
næringslivet

SIDE 4-5:

Jubler etter boplikt-seier

SNUR: I ett år har Kjell Erik (bildet) kjempet
mot Snåsa kommune i bopliktsaken på Falset.
Sist uke gjorde politikerne brått helomvending.

FEIL: En saksbehandlingsfeil gjør nemlig at
kommunen ikke har annet valg enn å gi eierne
medhold i saken. De slipper altså boplikt.

JUBLER: – Jeg bærer ikke nag til noen, og er
bare jublende glad. Denne saken har hengt
over hele familien som en mare, sier Kjell Erik.

Visning:
Finn- kode:

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

INNHERREDSMEGLEREN.NO

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

Skuffet over
nei til giftemål

SIDE 6:

Hedret
for melk

Vil avlyse
Snåsadagan

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.

Kaffe og enkel servering.
Arr. Snåsa viltnemnd

LØSSALG 25,-

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

SIDE 20-21:

SIDE 6:

Fyller fjøset
med veteraner

Splittet om
laksetrapp

SIDE 4-5:

SIDE 7:

7 038730 000031

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

Styret i Snåsa Senterparti

Senterpartigruppa i kommunestyret

SIDE 8:

Frustrert over
regelendring

Stort oppmøte
på påskegrilling

SIDE 10:

Lærte
swing

22/2 VINTERFERIEPUB
KL 22-02

SIDE 10, 18:

SIDE 12:

Kartlegger
gamle bakker

Vil satse på
tegneserier

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

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

Tlf. 474 79 990
www.boli.no

Adresse:

Viosen

Prisant.:

475.000,- + omk

Megler:

Odd Bjørn Hofstad

Mob:

92 80 64 90

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

Byggeår:

1880

Tomt:

Ca. 241 m², Festet tomt

16-åringer vil
ha stemmerett

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

Arr. UKM – komitèen

Bok om
galskap

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

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

LØSSALG 25,-

e
+ Indr
Namdal

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

SIDE 16-17:

SIDE 6:

Med kroppen
som lerret

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

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

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

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

Finner ikke
bolig i Snåsa

LØSSALG 25,-

SIDE 15:

SIDE 10-11:

Vil satse
på hjort

Trener på
katastrofe

SIDE 4-5:

Krever nye mobbetiltak

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

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.»

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.

Kom og møt kronprinsessen på Snåsa!
Det skjer onsdag 2. april. Oppmøtetid: kl. 09.50. Publikumsarena mellom bussoppstillingsplassen og stasjonsbygningen.

LØSSALG 25,-

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

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

Snåasen Tjielte
Snåsa kommune

e
+ Indr
Namdal

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

SIDE 8:

Fornøyd
president

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

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.

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

SIDE 13:

Kunstutstilling og program fra scenen.
- Kaffesalg-

Velkommen!

SIDE 7:

Politikerne
kutter skatt

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

SIDE 4-5:

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

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

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

SNÅSA SAMFUNNSHUS
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00

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

LØSSALG 25,-

SIDE 18:

Kongelig
avskjed

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

– Vi har fått
det så bra!

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

Naboer varsler protest

SIDE 6:

SIDE 8:

Møt Snåsas
egen fugleforening

Spiller inn TV
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til
ungdom

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

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

SIDE 7:

Gründergeni
når snart 1.mill.

Bare halvparten
vil studere

SIDE 12:

Sterk
seier

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

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

SIDE 6:

Reagerer på
kulturhus-nei

Historisk
17.mai-feiring

SIDE 7:

Fersk
redaktør

LØSSALG 25,-

SIDE 16-17:

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

SIDE 4-5:

SIDE 4-5:

Endelig bedre miljø

Frykter nye store tap

FOTO: AINA BYE

Mange vil lære samisk

e
+ Indr
Namdal

SIDE 4-5:

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

LØSSALG 25,-

Imponerte med
ABBA-show

Telefon 74 15 22 90

Åpner dyreklinikk i fjøset

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

SIDE 4-5:

Starter rus-offensiv

SIDE 10:

Vil lage film
fra hjembygda

Forrykende
UKM-sirkus

«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»

KL 15-17

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

Barna fikk lage
sine egne lover

SIDE 10-11:

Mener politikerne ikke
vet nok i enkeltsaker

VI FEIRER SNÅSA KULTURSKOLES 30-ÅRS JUBILEUM SAMMEN MED

15/2 PIZZABUFFET

Snåsa, Viosen - enebolig / fritidseiendom

SIDE 6-7:

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

9/2 MORSDAGSBUFFET

SIDE 6:

Klar med
ny kafé

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

SIDE 4-5:

Historisk
stemmerett

Savner ikke snøen

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

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!

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

LØSSALG 25,-

SIDE 11:

SIDE 4-5:

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

SIDE 4-5:

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

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

SIDE 13:

SIDE 4-5:

– Bør ikke kutte tilbud

Ragnar vant
sydenturen

Grong VGS i gang med
unikt snøscootertilbud

7/2 BENNY BORG

LØSSALG 25,-

SIDE 8:

Tegner nye
scooterløyper

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

LØSSALG 25,-

Feirer
butikken

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

SNÅSA SENTERPARTI

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.).

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.

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

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

SIDE 14:

Rebella
vokser

SIDE 4-5:

Eivind Lurås fra Jakt- og Fiskesenteret i Flå snakker om
drivjakt, postering på trekk, lokkejakt, måneskinnsjakt
og lignende jaktmetoder på hjort.

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Slipper unna skatten

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

7 038730 000031

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

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

SIDE 8:

Studio
på vent

VILLMARKSKVELD OM HJORTEJAKT

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

LØSSALG 25,-

SIDE 12:

Møt Snåsas
trillepatrulje

SIDE 6:

SIDE 8-9:

Sørsamisk
stjerneshow

Klar for premierefest

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

7 038730 000031

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:

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

LØSSALG 25,-

SIDE 18:

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

Åpen dag

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

7 038730 000031

7 038730 000031

7 038730 000031

Gaahpoeh biejjie

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

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

Protest mot
anlegg i Grong

Vil diskutere
sammenslåing

Vil få laksen tilbake

onsdag 8.januar - kl. 11.00 - 16.00.

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

SIDE 9:

Rekordmange tok fram
skiene på Snåsastafett

SIDE 4-5:

SIDE 4-5:

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

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

SIDE 10-11:

Vinje kan bli
kontorbygg

Feiret tiårsdag
med nytt navn

Sendte brev til foreldre
etter politianmeldelse

LØSSALG 25,-

SIDE 6:

SIDE 9:

SIDE 10:

SIDE 4-5:

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

Namdal
+ Indre

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

7 038730 000031

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

SIDE9:

Rekordhøy
erstatning

7 038730 000031

LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Ildsjeler øyner
pengeknipe

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

7 038730 000031

SIDE 8:

7 038730 000031

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

Namdal
+ Indre

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

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

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

MARKISER • PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER
Alt innen solskjerming og garasjeporter

Bård Nordfjærn
Tlf: 952 81 798

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
www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

Inngang kr 50,-

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

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

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

Bård Nordfjærn tlf: 952 81 798

eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

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.

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

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

“Mon lean duhát jagi - jeg er tusen år”

ANNONSØRER:

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

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!

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

Arrangør:
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

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

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.

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

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.

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

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

Småbruk med sjarmerende beliggenhet i Snåsa

SIDE 12-13:

Naturverneren

FØRSTKOMMENDE ONSDAG 14. MAI

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

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

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

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.

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

KONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

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

INNHERREDSMEGLEREN.NO

25.0
i avs 00,kjøp lag ved
før 1
.apri
l

SANDØLA PANORAMA
Informasjonsmøte 21. mars
kl. 18.00 på Grong Hotell

Hans Kjetil Andreassen, Megler
Telefon 901 20 465 - hans.kjetil.andreassen@em1.no

6 nye borettslagleiligheter i Grong sentrum med flott utsikt
og store terrasser. 2 soverom. 68 kvm.
Innskudd fra kr 1 195 000. Total salgsum fra kr 2 390 000.
Felleskostnader pr. mnd. 2.432,- Betjening av fellesgjeld fra
2.490,— totalt fra 4.922,-
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Når nedturen blir op
pptur
Særdeles lokal forskning viser at man får mer
friluft i nedoverbakker.

Det er liten tvil om at nordmenn elsker både fjell og daler. Helt fra
vi er små lærer vi at toppen av lykke gjerne befinner seg 800 meter
over havet – der appelsin, Kvikk-Lunsj og en skipakke kjøpt på
tilbud – danner ei optimal ramme for en perfekt fridag.
Det kan imidlertid være en ørliten hake med en slik topptur – og
det er turen opp. For det er gjerne slik at oppturen utgjør nedturen.
Men det kan også være motsatt.

På ytterski i 140 år

Om nordmenn flest er født med ski på beina, har grongninger i
tillegg et alpinsett ved barselsenga. Omkranset av mer eller mindre
innbydende fjellsider på alle sider, er det kanskje ikke så rart at
det første kjente
alpinrennet i Grong
fant sted allerede i
1875. Den gangen
var det fellesstart
ved Andreas-setra i
Føynumsfjellet, mens
målgangen var ved
Holo gård. Her handlet
det om å komme fram
raskest mulig, koste
hva det koste ville
av både sporvalg og
staking.
I årene fram mot 1900 ble det jevnlig arrangert kombinerte
utfor- og langrenn fra både Føynemsfjellet, Geitfjellet og
Spannfjellet. Grong skiforening – senere Grong skiklubb – ble
startet 13. desember 1896, der formålet var «å avholde øvelser og
premieskirenn for å vekke interesse for skiidretten, samt sørge for
at den blir utøvd på en sunn måte».
Deretter ble skirenn gjerne avsluttet med sherrypunsj og toddy
på nærmeste festlokale.

På tur opp i 60 år

Grong kom for alvor på alpinkartet da landets aller første alpinrenn
fjellrennet ble etablert i
fj
etter moderne regler ble en realitet. Geitfj
1935, og allerede året etter stilte 150 deltakere til start på Bjørgan.
600 publikummere fulgte rennet de 2,8 kilometerne nedover, og
både menn og kvinner stilte til start.
Interessen fortsatte å vokse, og om lag 20 år senere ble det
besluttet å bygge heis på Bjørgan. 23. mars 1958 åpnet fylkets
første skitrekk; et pendeltrekk med 12-hesters motor og en
kapasitet på 180 personer i timen.
Utover 60-tallet meldte det seg behov for et nytt heissystem.
Et entusiastisk alpinmiljø staket ut en visjon om stolheis, Grong
Turistbaner ble etablert, utstyr bestilt – og ildsjelene stålsatte

seg. Før motoren kom
på plass, gikk imidlertid
leverandøren konkurs, og
grongningene måtte se
langt etter stolheisen.
Men i 1967 ble en
barbert versjon av planene
realisert. Olaheisen var på
plass!

Størst i fylket

I dag er Grong skisenter
for lengst etablert som
det desidert største i sitt slag i Nord-Trøndelag. Fire heiser, 15
forskjellige nedfarter, et eget barneland, skipark, familiebakke
og gode muligheter for løssnøkjøring, gjør anlegget populært for
skiglade i Midt-Norge og Helgeland. Muligheter for bespisning,
skiutleie og overnatting er selvsagt også på plass.
De siste årene er
det dessuten investert
i fasiliteter som gjør
senteret attraktivt for
så vel tilreisende som
hytte- og caravanfolk.
Et omfattende
nett av preparerte
langrennsløyper
innover fjellet, ulike
arrangementer,
kveldskjøring i
flombelyste løyper,
koselige møteplasser
– og stadig flere
stamgjester – tyder på
at Bjørgan fortsatt er
et eldorado.
Slik det var den
gangen alpinistene
var sin egen heis – og
sørget for sin egen
pptur.
op
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Serve

ring a

Vårdag

v kaffe

og va

Fredag 3
3. mars
hos Felleskjøpet Namsos

Felleskjøpets

R
O
T
K
A
R
T
karavane

Smørefett
JD Premium
Lube-Shuttle

60,-

er her!

Smørefett
JD Premium Plus
Lube-Shuttle

78,-

Gratis
d
fettpresse ve .
tk
s
kjøp av 24
fettpatromer.
Verdi 407,-

Demonstrasjon

Alle
FK-klær

-25%
Redskapsvask, 5 liter

av Johnn Deere 5125R

100,- Før
172,-

Kun 1500,-,Ord. 20

Kalveskål 4 liter
Kalveskål,
rustfritt

Gode pristeerre

på DAB adap
og radioer!

All
John Deere
olje

-15%

Tilbudene
Tilb
d
gjelder
j ld
KUN denne dagene.
g
Alle priser er inkl.mva

Man. - fre. 08.00 - 17.00
Lørdag
10.00 - 15.00

Verftsgata 44
7800 Namsos

Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no

fler!
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