
SIDE 4: Ordfører Skjalg Åkerøy 
er skuffet over fylkesrådet i 
Nord-Trøndelag sitt forslag om 
fordelingen av NTE-aksjer. 

Kamp om NTE
SIDE 3: Grongnytt gir  
deg informasjon om  
søknadsfrist for opptak  
til barnehager. 

Barnehageopptak
SIDE 2: Elevrådene ved Grong  
videregående skole og Grong  
barne- og ungdomsskole har  
valgt nytt ungdomsråd. 

Nytt ungdomsråd
SIDE 3: Samisk  
var tema for Ekker  
barnehage i forkant  
av samefolkets dag.

Gladnyhet

Kommunestyret vedtok 16. februar 2016 å gå i dialog og forhandlinger  
med kommunene Røyrvik og Namsskogan om å få fram et forslag  

til intensjonsavtale om kommunesammenslåing.

Naboene møtes snart

nytt
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold

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

Grong

SIDE 7: 2015 regnskapet er  
nå fremlagt  med et gledelig  
regnskapsmessig mindreforbruk 
på vel 7,8 millioner kroner.

Godt resultat

RøyrvikNamsskogan
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Russ-97 fra Grong videregående 
skole har hatt et overskudd fra rus-
sefeiringen stående på en bankkonto 
siden de sluttet på skolen. De har nå 
bestemt seg for å gi dette overskud-
det til et lokalt formål, og har valgt å 
gi beløpet på 4080 kroner til vente-
rommet på legekontoret. De ønsker 
at det kjøpes inn leker for hele belø-
pet. Vi på legekontoret er begeistret 
over å få denne gaven, det er behov 
for å skifte ut gamle leker fra leke-
kassene. Vi retter en stor takk til 
russ -97 for gaven og lover at vi i nær 
framtid kan tilby nye og spennende 
leker for barn som besøker oss. 
 

Løypekjøring
Informasjon løypekjøring skiløyper 
Bjørgan/Heia/Kvernsjøen.Bjørgan 
Skistadion (lysløypa) kjøres hver dag 
med unntak av mandag. Bjørgan-
Heia-Kvernsjøen kjøres hver lørdag 
og søndag, samt onsdag fra og med 
onsdag 10.02.2016. God Tur!

Voksenopplæring
Deltakere fra Høylandet på Grong 
voksenopplæringssenter. Mandag 
2. februar 2016 kunne Grong vok-
senopplæringssenter ønske ni del-
takere fra Høylandet velkommen 
til skolen.Det var ni engasjerte 
bosatte fra Eritrea som startet 
sin norskopplæring sammen med 
oss. Norskopplæringa er en del av 
introduksjonsprogrammet som de 
bosatte skal gjennomføre i løpet 
av en to-års periode. Høylandet 
kommune har valgt å kjøpe nor-
skopplæringa ved voksenopplæ-
ringssenteret i Grong kommune. 
Dette gir deltakerne fra Høylandet 
mulighet til  gjennom skoleuka å 
treffe deltakere fra flere ulike land.

Gave til Grong 
legekontor

Grong kommune har 
vedtatt å bli med-
eier i Visit Namdalen 
SA. Visit Namdalen 
arbeider for å få 
flere besøkende til 
Namdalen og med 
å koordinere markedsføringen for 
aktører i Namdalen. De skal også 
bistå reiselivsaktører med å utvikle 
gode pakketilbud og lede utviklings-
prosjekter på Namdalsnivå. Visit 
Namdalen samler reiselivsinfor-
masjonen på nett, www.visitnada-
len.com og i reiselivsbrosjyren som 
kommer ut i flere språk hvert år. 
Med Visit Namdalen får Namdalen 
sitt eget destinasjonsselskap i likhet 
med Visit Røros, Visit Innherred med 
flere. Lokalt er det Grong Fritid som 
koordinerer reiselivsinformasjon 
og som arbeider med mer lokale 
utviklingsprosjekter, se www.
grongfri.no. Grong fritid og Visit 
Namdalen har et tett samarbeid.

Reiselivs-
informasjon

Elevrådene ved Grong 
videregående skole og 
Grong  barne- og ung-
domsskole har valgt 
representanter til  
ungdomsrådet for  
skoleåret 2015/2016.
Grong kommunes ungdoms-
råd skal være et talerør og fel-
les arena for ungdom bosatt i 

Grong kommune. Ungdomsrå-
det skal bidra til at ungdom kan 
påvirke sin egen livssituasjon 
gjennom deltakelse, opplæring 
og medvirkning i demokratiske 
arbeidsprosesser. 

Ungdomsrådet skal være for 
ungdom i ungdomsskolealder 
og opp til 20 år.

Rådet har 4 medlemmer med 
2 varamedlemmer, med repre-
sentasjon fra begge kjønn etter 

likestillingslovens bestemmel-
ser. Det  velges 2 medlemmer 
med 1 varamedlem fra ung-
domstrinnet på Grong barne- 
og ungdomsskole, 2 medlemmer 
med 1 varamedlem fra Grong 
videregående skole. 

Varamedlem møter ved for-
fall fra medlem for vedkommen-
de skole. Sekretærfunksjonen 
ivaretas av administrasjonen i 
Grong kommune. 

Representanter for 
inneværende periode er:
Fra GVS:
n Mari Lindsetmo 
(leder av rådet)
n Håvard Fiskum
n Vara: Karoline Engen
Fra GBU: 
n Lise Grøtan Sørgaard 
(nestleder)
n Arild Andreas Vist
n Vara: Emilie Bye Kjøglum

Valg av nytt ungdomsråd
MØTE: Bildet er fra møte i ungdomsrådet hvor ordfører Skjalg Åkerøy deltok. F.v: Mari Lindsetmo, Håvard Fiskum, Skjalg Åkerøy, Arild Andreas Vist, 
Lisa Grøtan Sørgaard.

n   Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,  
trykking og distribusjon av GRONGnytt, men det er Grong kommune  
v/rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for  
den kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså  
ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.

n Neste Grongnytt kommer  8. april. 
     Frist for lag og foreninger er 28. mars.
n  Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  

får Grongnytt på Spar-butikken. 
n   Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/

kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og 
foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for GRONGnytt Britt 
Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no. 

n   Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til GRONGnytt for private/lag og 
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis. 

n   Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger,  
og distribueres til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. 
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2015 

Grong kommunestyre avholder møter 17. mars, 28. april 
og 26. mai. Kommunestyrets møter starter kl. 18.00, og 
holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Sakliste for møtene er tilgjengelig 
på kommunens nettside www.grong.kommune.no, ; i ser-
vicekontoret på kommunehuset, på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene. 

Skjalg Åkerøy, ordfører og 
Svein Helland, rådmann

Møter i Grong
kommunestyre
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Samisk har vært tema  
for Ekker barnehage i for-
kant av samefolkets dag.

Revehiet har brukt fjorten dager 
på temaet, mens Musebolet 
brukte ei uke. Vi sang samiske 
sanger, lærte «Bæ, bæ lille lam 
på samisk, laget flagg, kastet las-
so. Vi hang opp bilder av samer, 
reinsdyr, og laget reinsdyr av 
håndavtrykk.
Samefolkets dag markerte vi fre-
dag 5. februar som avslutning 
på temaet. Dagen feiret vi med 
felles samling for store og små 
på Revehiet. Vi kikket på joik 
og reinsamling på storskjerm. 
Dette var populært. Vi spiste 
Bidos (samisk matrett), kastet 
lasso ute på reinhorn og pratet 
om det samiske flagget og farge-
nes betydning i flagget. Dette her 
vært en gladsak i perioden. Det samiske flagget på Musbolet.

Det samiske flagget på Revehiet, laget av frossen iskuber. Lassokasting va veldig spennende og litt vanskelig.

Gjennomføringen med 
prosjektet GBU og kul-
turbygg startet opp i 
september 2015.

Deler av eksisterende bygnings-
masse er revet, og mye nytt bygg 
er allerede kommet på plass. 
Arbeidet går som planlagt og det 
er god framdrift i prosjektet. 
I løpet av mars vil det bli lagt 
fram forslag for formannskap og 
kommunestyret om å realisere 
utomhusanlegg og innredning 
av sokkeletasjen. Denne etasjen 
vil blant annet inneholde lokaler 
for musikkskolen og kultursko-
len. Det er også planlagt et nytt 
klasserom i denne avdelingen.
Formannskapet vil den 3. mars 
nedsette komiteer som får i 
oppgave å foreslå navn på bygg 
og primærrom, samt planlegge 
åpnings arrangement.

Skole og kulturbygg

Hovedopptak  
for 2016/2017.

Bergsmo barnehage, Harran 
oppvekstsenter, Ekker barne-
hage og Rønningen barnehage: 

Tilbyr plasser fra to til fem 
dager i uka, med åpningstid 
07.00–16.30.

Søknadsskjema finnes på 
kommunens hjemmeside: 
grong.kommune.no

Søknadsfrist: 15. mars.
Barn som skal over til skolen 

disponerer den kommunale 
barnehageplassen t.o.m. 11. 
august.

Barnehagene informerer

Ungene på Revehiet er med på å 
lage Bidos.

Gladnyhet i februar

Gjennomføringen med prosjektet GBU og kulturbygg startet opp i septem-
ber 2015.
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Fylkesrådet i Nord-
Trøndelag foreslår å 
fordele eierskapet til 
NTE etter tre kriterier: 
75 prosent etter inn-
byggertall, 15 prosent 
etter naturkapital og 
10 prosent likt fordelt 
på alle kommuner. 

Nå sendes dette forslaget ut på 
høring hos kommunene med 
høringsfrist 16. mars. Deret-
ter kommer fylkesrådet med 
sin endelige innstilling. Fyl-
kestinget vedtar fordeling av 
eierskapet i april, dersom det 
blir sammenslåing av Trønde-
lagsfylkene fra 1. januar 2018.

– Skuffende
– Ingen var vel overrasket 
over at forslaget inneholdt 
tre kriterier, men at folketall 
skulle ha en så stor vekting er 
svært skuffende, sier ordfører 
Skjalg Åkerøy. Formannska-
pet i Grong hadde gjennom 
sitt innspill til en fordelings-
nøkkel foreslått 50 prosent på 
folketall, 30 prosent på kraft-
kommunene og 20 prosent 
likt. 

– Det er et hav av avstand 
mellom det som de små kraft-
kommunene så for seg og det 
forslaget som nå er lagt på 
bordet. Hvis fordelinga blir 
slik det nå er foreslått blir vi 
kraftkommuner tildelt bare 
smuler av eierskapet. De store 
kommunene på Innherred vil 
alene sitte med flertall og sty-
rer framtida til selskapet som 
de vil. Noe vi ikke kan aksep-
tere, sier ordfører Åkerøy. 

Med den fordelingsnøkkel 
som nå er foreslått vil Grong 
kommune eie 3,98 % mens 
Stjørdal som får mest vil sitte 
igjen med 13,33 prosent.

Etter at fylkeskommunen 
sammen med NTE har vært 
en runde rundt i kommunen 
har det kommet inn mange 
innspill. De folkerike kommu-
nene på Innherred har kun 
ønsket fordeling etter folketall 
mens Namdals-kommunene og 
kraftkommunene i sørdelen av 
fylket så for seg en tredeling. 
Alle er imidlertid enig om at 
NTE skal være 100 prosent eid 
av kommunene.

– Umulig
– Det er helt umulig å finne en 
fordelingsnøkkel som alle er 
enige i. Vår oppgave er å veie 
de ulike hensyn opp mot hver-
andre, og det har vi gjort ved 
både å legge til grunn innbyg-
gertall, naturkapital og en flat 
fordeling, sier fylkesrådsleder 
Anne Marit Mevassvik. Inn-
byggertall er i fylkesrådets for-
slag det tyngste kriteriet med 
75 prosent. 

– Det er logisk ut fra at NTE 
er nordtrøndernes eiendom, 
og at det er innbyggerne som i 
stor grad har bidratt til verdi-
skapningen. Men innbyggertall 
alene blir et for snevert forde-
lingskriterium. Fylkesrådet 
er i alle andre sammenhenger 
opptatt av utjevning, og det 
må gjelde også i denne saken, 
sier Mevassvik. Derfor fore-
slås 15 prosent etter kriteriet 
naturkapital, som vil til godese 
kommuner som har avstått 
store verdier. Her inngår både 
konsesjonskraftgrunnlag, kon-
sesjonsavgifter, naturressurs-
skatt, og eiendomsskatt. Med 
dette vektlegges også andre 
deler av verdiskapningen i 
NTE enn kraftproduksjon, som 
for eksempel linjenett og øvrige 
installasjoner.

Kjemper om 
aksjene i NTE

Grong Kommunestyre 
har pekt på at en rekke 
momenter må være 
på plass dersom fyl-
kestingene i Nord- og 
Sør-Trøndelag vedtar 
å slå sammen fylkes-
kommunene.

Grong kommune er enige i 
hovedmålsettingene for en fel-
les region i Trøndelag slik det 
er uttrykt i Trøndelagsutrednin-
gen.

Den korte tidsfristen som er 
lagt i framdriftsplanen har gått 
ut over kvaliteten på prosessen.

Det vil være viktig å ha fokus 
på en balansert og bærekraftig 
utvikling av Trøndelag. Å skape 
balanse mellom trondheims-
området og distriktene, både i 
Nord- og Sør-Trøndelag blir det 
avgjørende dersom det skal være 
mulig å utvikle vekstkraften i 
hele Trøndelag.

Attraktive oppgaver
Skal Trøndelag bli en bærekraf-
tig region vil det være en forut-
setning at det tilføres nye attrak-
tive oppgaver. Dette må ikke bare 
omfatte statlige oppgaver som i 
dag blir utført i regionen.

Intensjonsplanens forutset-
ning om at Steinkjer ikke blir 
svekket som administrasjonsby 
må ligge fast. Ikke minst omfat-
ter dette også at Fylkesmannen 
fortsatt skal ha sete i Steinkjer. 
Men også intensjonen om at 
Steinkjers andel av de adminis-
trative stillingene minst skal 
være på dagens nivå og at den 
administrative ledelsen skal ha 
hovedsete i Steinkjer.

Vi mener det vil være uklokt 
å dele den politiske og adminis-
trative ledelsen mellom Trond-
heim og Steinkjer. Det vil kunne 

bidra til å forrykke en balanse 
på sikt og således undergrave 
intensjonen om å etablere Stein-
kjer som administrasjonssente-
ret for Trøndelag. En kan stille 
spørsmål med hvor forpliktende 
en slik avtale vil være på lengre 
sikt. I en avtale bør det fore-
ligge en avklaring på fordeling 
av de administrative oppgaver. 
Forslaget om at et sammenslått 
Trøndelag skal styres etter for-
mannskapsprinsippet tror vi er 
fornuftig. Det er positivt at det 
foreslås å avholde regiontingene 
på ulike steder i Trøndelag.

Skolene
De videregående skolene er bety-
delige arbeidsplasser og viktige 
samfunns- og kompetanseaktø-
rer. Det er viktig at skolene gir et 
bredt og allsidig tilbud. Samtidig 
må man opprettholde den desen-
traliserte skolestruktur som er 
viktig spesielt i et spredtbygd 
område som Namdalen.

Det er svært vesentlig at regi-
onale oppgaver og interesser 
innenfor samferdsel, utdanning 
og kultur/idrett blir både ivare-
tatt og utviklet videre. Hele Trøn-
delag må gis gode arbeidsvilkår 
for å kunne utvikle seg innenfor 
en stor region. For å kunne ta i 
bruk og utnytte naturressursene 
er det viktig å ha avklart både til-
tak og virkemidler fra regionalt 
og statlig nivå.

For oss som bor i Namdalen vil 
det ha stor betydning at et even-
tuelt nytt fylke får en balansert 
utvikling slik det vektlegges i 
utredningen, og at regionale/stat-
lige instanser som i dag ligger i 
Namdalen blir styrket. Det kan 
være sykehuset, flyplass, høysko-
le, tingretten m.fl.

Videre vil det være viktig at 
nære samarbeidsaktører som Sta-
tens vegvesen og Innovasjon Nor-
ge også i framtida har et «region/
fylkesapparat» i Steinkjer. Dette 

bør også omfatte andre offent-
lige aktører som KomSek, Kom-
rev, fylkes-NAV osv. Det må være 
gjennomgående at administra-
sjonssenteret kommer til uttrykk 
i hele bredden av de organisato-
riske endringene som kan følge 
av en fylkessammenslåing.

Forutsetning
Vi mener også at de muntlige 
signalene som er gitt vedrø-
rende inntektssystemet for en 
eventuell sammenslått region, 
må bekreftes skriftlig før avgjø-
relsen blir tatt.

Overføring av eierskapet til 
NTE er en sak som henger nøye 
sammen med spørsmålet om 
sammenslåing av fylkeskommu-
nene i Trøndelag. Grong kom-
mune er av den klare oppfatning 
at eierskapet til NTE skal i sin 
helhet overføres til kommunene 
i Nord- Trøndelag. Fordelingen 
av eierskapet følger den tredelte 
modellen som er foreslått både 
av LVK-kommunene og Region 
Namdal. Grong kommune mener 
dette er en forutsetning for å 
kunne støtte en sammenslutning 
av de to fylkene.

Skal man lykkes med sam-
menslåingen av Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag til ett fylke, 
må en hovedoppgave være å få 
en effektiv og styrket infrastruk-
tur innen kommunikasjon og 
samferdsel for å binde det nye 
Trøndelag sammen.

Avviklingen av Nord-Trønde-
lag som eget fylke er et stort og 
alvorlig spørsmål å ta stilling til. 
Debatten har så langt vist at det 
er delte meninger i Nord-Trøn-
delag i dette spørsmålet. For at 
avgjørelsen skal ha legitimitet 
og oppslutning i den nordtrøn-
derske befolkningen, ber Grong 
kommune at det vurderes å gjen-
nomføre en rådgivende folke-
avstemning før fylkestinget tar 
endelig stilling til saken.

Framtidsplanen 
har vært for stram

Formannskapet i Grong 
har vedtatt en handlings-
plan for legetjenesten 
som skal gjennomføres i 
perioden 2016/2017.

Utarbeidelsen av handlingsplanen 
er gjort i samråd med ansatte på 
legekontoret og tillitsvalgte/ver-
neombud. Gjennom flere kvelds- og 
dagsmøter har man klart å kartleg-
ge nåsituasjonen og kommet fram 
til positive og negative forhold i 
dagens tjenestetilbud. Resultatet 
av kartlegginger er videre tatt inn 
i handlingsplanen, med tanke på å 
styrke både gode og negative sider 
med tjenesten.  Ansatte både fra 
Grong og Namsskogan har kom-
met med mange gode innspill som 
gjør at handlingsplanen retter seg 
mot forhold og tiltak som de ansat-
te har nærhet til.

Hovedmål
Legetjenesten i Grong og Nams-

skogan har som mål å gi befolk-
ningen en helhetlig legetjeneste 
med høy kvalitet, stabilitet og 
god service.

Det er videre utarbeidet 5 del-
mål fra 5 ulike satsingsområder 
slik:

1. Satsingsområde ledelse/
organisasjon og økonomi – 
delmål:

En effektiv tjeneste, med tyde-
lig ansvarsfordeling mellom fag 
og ledelse, med avklart beslut-
ningsmyndighet.

2. Satsingsområde medi-
sinskfaglig kompetanse og 
kvalitet – delmål:

En stabil legetjeneste med 
gode rutiner, godt tverrfaglig 
samarbeid, ansatte som er faglig 
oppdatert og innehar god kompe-
tanse.

3. Satsingsområde Service – 
delmål:

En profesjonell legetjeneste 
med god tilgjengelighet og servi-
ceinnstilte ansatte.

Legetjenesten i Grong og Namsskogan

Legetjenesten.

4. Satsingsområde arbeids-
miljø – delmål: Et helsefrem-
mende arbeidsmiljø, med fokus 
på trivsel, felles mål, gjensidig 
respekt og forståelse for hveran-

dres oppgaver og roller.
5. Satsingsområde bygg, 

utstyr og IKT – delmål: Praktis-
ke og moderne lokaler med oppda-
terte og funksjonelle hjelpemidler, 

både innenfor IKT og medisinsk 
utstyr, som fremmer effektiv og 
god pasientbehandling.

Til hvert delmål er det utarbei-
det tilhørende tiltak.
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Etter at revidert mot-
orferdselslov i 2015 
åpnet for kommunenes 
adgang til å etablere 
løyper for rekreasjons-
kjøring med snøskuter 
har formannskapet 9. 
februar ved forskrift 
vedtatt opprettelsen av 
slik løype i Grong. 

Dette betyr at det uten søknad/
tillatelse fra kommunen kan kjø-
res med snøskuter i løypa, uan-
sett formål med turen.

Startpunkter
Løypa går på skogsbilveier fra 
Sagmoen via Nes og Solums-
moen inn Nesådalen, langs Fisk-
løysa og til forbi Brusvatnet, og 
videre i terrenget over til Møk-
kelvatnet. Startpunkter vil bli 
både fra Sagmoen og fra Nes. 

Forskriften, som har tittelen 
«Forskrift om løype for rekrea-

sjonskjøring med snøskuter i 
Grong, Nord-Trøndelag», har 
utfyllende bestemmelser om bru-
ken av løypa, herunder bestem-
melser om merking, kjørefart, og 
om stengning bl.a. dersom rein-
drifta krever det. Forskriften 
kan i sin helhet leses på Grong 
kommunes hjemmeside. 

Avtale
Det er inngått avtale med Grong 
og Harran snøscooterklubb om 
drift av løypa. Dette innebærer 
bl.a. etablering av parkering, 

merking og skilting, og informa-
sjon. Grong kommune, snøscoo-
terklubben og politiet har hatt 
tett og godt samarbeid og dialog 
i arbeidet fram mot etablering 
av løypa, og tar med dette over i 
driftsfasen av løypa. Grong kom-
mune og Grong og Harran snø-
scooterklubb ønsker velkommen 
til trolig Nord-Trøndelags første 
løype for rekreasjonskjøring 
med snøscooter, og håper at dette 
blir et tilbud som mange kan ha 
glede av. Endelig åpning av løypa 
vil bli kunngjort i pressen.

Snøskuterløype i Grong
Snøskuterløype i Grong og Harran. 

I budsjettet for 2016 
er det vedtatt en rekke 
utbygginger innen vann- 
og avløpsområdet som 
skal gjennomføres i 
2016.

Ny vannledning under Nam-
sen på Fossland.

Fra Mediåsiden og over til 
Fossland legges det nå i vinter 
ny 225 mm hovedvannledning. 
Dette er en del av forsynings-
ledningen til all bebyggelsen 
nord for Grong sentrum. Anleg-
get gjennomføres som en styrt 
boring under Namsen. Gjen-
nomføres av beredskap- og sik-
kerhetsmessige årsaker. Kostnad 
1,2 millioner eksklusive moms.

Ny vannledning Bergsmo- 
Vårryggen.

Det skal legges ny og større 
hovedvannledning mellom 
Bergsmo og Grong næringspark 
i Vårryggen. Dette gjøres i bered-
skapssammenheng for å kunne 
samkjøre Grong vannverk og 
Bergsmo vannverk. I tillegg sik-

rer det god vannforsyning til 
Vårryggen. Kostnad beregnet til 
0,9 millioner eksklusive moms. 
Økning i leveringskapasiteten 
til Grong vannverk Farstøa.

Det skal gjennomføres et pro-
sjekt med sikte på å øke vann-
mengden som kan produseres 
ved Grong vannverk Farstøa. 
Dette for å bedre leveringsmulig-
heten i perioder med høyt vann-
forbruk. Prosjektet knyttes opp 
mot beredskap og sikkerhetsfor-
hold. Kostnad uavklart.

Nytt infiltrasjonsanlegg 
som erstatning for Bergsmo 
renseanlegg.

Eksisterende Bergsmo avløps-
renseanlegg er vedtatt erstattet 
av et nytt infiltrasjonsanlegg 
beliggende på Moum. Dagens 
anlegg bygges om til slamav-
skiller og pumpestasjon. Deret-
ter pumping til infiltrasjon i to 
større bassenger. Dette ivaretar 
kravet om rensing og gir vesent-
lig lavere driftskostnader. Samlet 
investering på 1,95 millioner eks-
klusive moms.

Nytt infiltrasjonsanlegg 

som erstatning for Mediå ren-
seanlegg.

Eksisterende Mediå avløps-
renseanlegg er vedtatt erstattet 
av et nytt infiltrasjonsanlegg 
beliggende på Melmoen mellom 
Langnes, E6 og Tømmeråsfos-
sen. Dagens anlegg bygges om til 
slamavskiller og pumpestasjon. 
Deretter pumping til infiltrasjon 
i tre bassenger beliggende på 
grusmassene på Melmoen. Dette 
ivaretar kravet til rensing og gir 
vesentlig lavere driftskostnader. 
Samlet investering på 5,3 millio-
ner eksklusive moms.

Vann- og avløpsprosjekter
Det kunngjøres opp-
start for arbeidet 
med utarbeidelse av 
forvaltningsplan for 
Rognsmoen og Bjørgan 
naturreservater i Grong 
kommune.
Bakgrunnen for forvaltnings-
planen er at dette er to naturre-
servat med mye aktivitet både 
i og rundt reservatene. Det er 
i verneforskriftene hjemmel 
for å drive både jord- og skog-
bruk inne i områdene så fremt 
det ikke skader verneformå-
let. Dette er mulig ettersom 
det kun er de geologiske for-
masjonene som er vernet som 
naturvern, og ikke vegetasjon 
og jordsmonn. 

Forvaltningsplanen vi l 
ikke være juridisk bindende, 
men tar utgangspunkt i ver-
neforskrifta og skal være et 
praktisk hjelpemiddel i den 
daglige forvaltninga. Både 
som et oppslagsverk både for 

publikum og forvaltningen, og 
med retningslinjer for forvalt-
ningspraksis og saksbehand-
ling. Forvaltningsplanen skal 
bidra til å sikre en helhetlig 
forvaltning av verneområdet 
og avklare hvordan ulike ver-
ne- og brukerinteresser skal 
håndteres, slik at verneformå-
let for naturreservatene blir 
ivaretatt. 

Forslag til forvaltningsplan 
vil bli sendt på ordinær høring 
når et utkast er etter planen 
klart før sommeren 2016. Opp-
startsmeldinga ligger også ut 
på Grong kommunes hjemme-
side: http://www.grong.kom-
mune.no

Innspill sendes Grong 
kommune, Postboks 162, 
7871 Grong eller på e-post 
postmottak@grong.kom-
mune.no innen 1. mars 2016. 
Ved spørsmål, ta kontakt 
med saksbehandler Brit-
Agnes Buvarp, brit-agnes.
buvarp@grong.kommune.
no, tlf  74 31 21 58.

Rognsmoen og Bjør-
gan naturreservater

Kommunestyret i Grong ved-
tok i møte den 17. desember 
2015 at generell eiendoms-
skattesats for 2016 er på 7 
promille. For boliger og fri-
tidseiendommer ble det ved-
tatt en differensiert sats på 5 
promille. 

For å finne eiendoms-
skattetaksten tar dere sum-
men som står på linjen for 
Eiendomsskatt under kolon-
nen «ANTALL» på fakturaen 
for 1. kvartal 2016 og multipli-
serer med 1000. Dette blir da 
eiendomsskattetaksten som 
danner grunnlaget for selve 
skatteberegningen. 

Eiendomsskatten faktu-
reres kvartalsvis sammen 
med øvrige kommunale 
avgifter. For å komme frem 
til hvor mye den enkelte av 
dere skal betale i eiendoms-
skatt for 2016 tar dere belø-
pet som står på linjen for 
Eiendomsskatt under kolon-
nen «BELØP I NOK» på fak-
turaen og multipliserer med 
4. Årlig eiendomsskattebeløp 
fremkommer da. 

Klage vedrørende fastsatt 
eiendomsskattetakst kan 
fremmes hvert år i forbin-
delse med den årlige utskri-
vingen av eiendomsskatt 
dersom det ikke er klaget på 
samme grunnlag tidligere år. 
Klagen må sendes skriftlig til 
kommunen innen seks uker 
fra denne fakturaen er mot-
tatt.  Klagen sendes Grong 
kommune v/Økonomisjefen, 
Postboks 162, 7871 GRONG
For de av dere hvor det har 
vært endringer på eiendom-
men fra 2015 til 2016 som 
påvirker eiendomsskatte-
taksten så vil dere i måneds-
skiftet februar/mars motta 
ny eiendomsskatteseddel. 
Grunnlaget på dagens faktura 
er ikke korrekt for deres del. 
Grong 10.02.2016
Tone Røttesmo
Økonomisjef

Eiendomsskatten 
for 2016
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Kommunestyret vedtok 
16. februar 2016 å gå 
i dialog og forhandlin-
ger med kommunene 
Røyrvik og Namsskogan 
om å få fram et forslag 
til intensjonsavtale om 
kommunesammenslåing. 
Fremlagt utredning om 
mulighetene å stå alene 
som selvstendig kom-
mune ble tatt til foreløpig 
orientering.  

I november 2015 vedtok kommu-
nestyret at følgende alternativer 
var aktuelle for videre prosess:

1. Indre Namdal, dvs. Høylan-
det, Namsskogan, Røyrvik, Lier-
ne og Grong.

2. Høylandet, Grong og Over-
halla.

3. Selvstendighetsalternativet.
Utredninger som sier noe om 

alternativene finnes her: htt-
ps://www.grong.kommune.no/
kommunereformen-et-sammen-
drag/ 

Namdalskommunene
Lierne har vedtatt å arbeide 
videre med Lierne som egen 
kommune samt utrede sammen-
slåing med Røyrvik kommune. 
Alternativ 1, Indre Namdal sam-
let, er derfor ikke lenger aktuelt. 

Grong har også mulighet til å 
gå sørover til Snåsa og Steinkjer. 
Disse utreder sammenslåing 
med Verran. Dette alternativet 
er ikke vurdert nærmere da 
Grong er en namdalskommune 
og har det meste av dagens sam-
arbeid med andre namdalskom-
muner.    

Kommunestyret i Overhalla 
bestemt seg den 02.02.16, ved 
siden  av selvstendighetsalterna-
tivet, å utrede sammenslåingsal-
ternativ  mot vest, slik at alter-
nativ 2 overfor faller bort. De 
åpner likevel for at Høylandet og 
Grong kan bli med inn i Midtre 
Namdal. Med de prosesser som 
har vært og de beslutninger som 
er tatt i våre nabokommuner, så 
har kommunestyret bestemt at 
vårt retningsvalg skal gå mot 
Namsskogan og Røyrvik. 

Vedtak
Grong kommunestyre hadde 
dagmøte 16. februar og behand-
let da videre strategi for kom-
munereformarbeidet. Følgende 
vedtak ble da fattet:

1. «Grong kommune ønsker å 
gå inn i de framtidige forhand-
linger om en ny kommunestruk-
tur med åpenhet, tillit og raushet 
for å oppnå et best mulig resultat 
for innbyggerne i en ny kom-
mune. Grong kommune ønsker å 
gå i dialog og forhandlinger med 
Røyrvik kommune og Namssko-
gan kommune om å få fram en 
intensjonsavtale om en sammen-
slåing mellom disse kommunene.  

2. Dersom de to angjeldende 
kommuner tar imot invitasjonen 
fra Grong kommune oppnevnes 

følgende forhandlingsutvalg fra 
Grong kommune: ordfører, vara-
ordfører, Gruppeledere fra Sp, Sv 
og Høyre, rådmann.

Det forutsettes at oppnevnt 
adhoc-utvalg og kommunestyre 
fortløpende holdes orientert og 
involveres i den utstrekning dette 
er naturlig og praktisk.

3. Det utarbeides et internt 
strategidokument som behandles 
i forhandlingsutvalget og for-
mannskapet før forhandlingene 
startes. Notatet skal være bygd på 
prinsippet om en balansert utvik-
ling i hele den nye kommunen, og 
målene/prinsippene som er truk-
ket opp fra statens side med hen-
syn til utvikling i tjenesteyting, 
myndighetsutøvelse, samfunns-
utvikling og lokaldemokrati. 

4. Kommunestyret tar utrednin-
gen av selvstendighetsalternati-
vet datert 3.02.16 til foreløpig ori-
entering. Denne utredningen tas 
senere opp til behandling og ses 
opp mot forslaget til en eventuell 
intensjonsavtale om sammenslå-
ing mellom kommunen Røyrvik, 
Namsskogan og Grong. 

5. Kommunestyret godkjenner 
forslaget til videre prosessplan 
datert 3. februar 2016, men denne 
må samordnes med de to øvrige 
kommunene dersom det blir enig-
het å arbeide videre med en inten-
sjonsavtale. Kommunestyret dele-
gerer til formannskapet å foreta 
nødvendige justeringer.

6. Dersom Røyrvik kommune 
ikke skulle ønske å gå i drøftin-
ger om en sammenslåing jfr det 
foreslåtte alternativet, ønskes det 
gjennomført forhandlinger med 
Namsskogan kommune.»

Et forslag om også parallelt 
å gjennomføre forhandlinger 
med Midtre Namdalskommu-
nene falt med 11 mot 6 stem-
mer. Ved å gå inn på kommu-
nens facebookside kan du få 
med deg debatten.

Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen våren 2016 er 
som følger dersom kommunene 
går videre i prosessen:

Februar:  Felles formann-
skapsmøte med Røyrvik og 
Namsskogan 29.02.16.

Mars: Forhandlingsutvalget 
fremforhandler et forslag til 
intensjonsavtale.

April:  Folkemøte i Grong 
planlegges 12.04 med presenta-
sjon av resultat av eventuelle 
forhandlinger med kommunene 
Namsskogan og Røyrvik samt 
selvstendighetsalternativet. 
Gjennomføre innbyggerunder-
søkelse per telefon.

Senest juni: Kommunestyret 
behandler forhandlingsutvalgets 
forslag til intensjonsavtale sett 
opp mot selvstendighetsalterna-
tivet.

Formannskapet har fått full-
makt til å justere fremdriftspla-
nen ved behov.

Hvis det blir enighet og det 
blir vedtatt sammenslåing med 
noen av nabokommunene, vil 
vedtak i kongelig resolusjon skje 
våren 2017, med sammenslåing 
trolig fra 2020.

Innbyggerinvolvering 
Det er viktig med involvering 
av innbyggerne. Høsten 2014 
var det informasjon om kom-
munereformen på IN-messa. Det 
var to møter med innbyggerne i 
2015, samt at ungdom hadde egen 
arbeidsdag den 21.08.15 der de ga 
innspill til om Grong kommune 
bør slå seg sammen eller ikke. I 
tillegg har kommunestyret hatt 
temaet til drøfting flere ganger. 
Høsten 2015 ble folderen «Skal vi 
slå oss sammen?» utsendt til alle 
innbyggerne. Der ble Indre Nam-
dalsalternativet presentert. 

Det planlegges folkemøte den 
12.april, der vi håper at det kom-
mer så mange som mulig, slik at 
vi får inn synspunkter fra flest 
mulig.  Det planlegges også en 
telefonisk spørreundersøkelse 
for å kartlegge innbyggernes 
meninger. Tidspunkt og opplegg 
vil avhenger av videre prosess 
med de øvrige kommunene.

Selvstendighetsalternativet
Folketallsutvikling: En av de 
viktigste utfordringene frem-
over vil være knyttet til folke-
tallsutviklingen.  Hvis vi blir 
flere i Grong kommune, så øker 
kommunens inntekter, det blir 
flere som handler i butikkene, 
det blir flere barn i klassene, 
flere ressurspersoner i grendene 
osv.  

Statistisk sentralbyrå holder 
oversikt over folketallsutvik-
lingen, samtidig som de prøver 
å si noe om hvordan folketallet 
vil utvikle seg fremover.  For 
Grong kommune forventes det 
en befolkningsvekst. 

Mye av veksten i antall inn-
byggere skyldes i dag ikke fød-
selsoverskudd eller innenlands 
flytting, men innvandring. Det 
kommer innflyttere fra mange 
ulike land og verdensdeler, og 
våre innvandrere fordeler seg 
ganske likt mellom Asia, Afrika 
og Europa. 
Næringsliv, arbeidsmarked 
og pendling. For å få tilflytting 
av ungdom er det veldig viktig 
at det finnes attraktive jobber i 
nærområdet. Totalt var det 2997 
arbeidsplasser i Indre Namdal i 
2014, og av dette var 1121 arbeids-
plasser i Grong. Disse var fordelt 
med 45% i offentlig sektor og 
55% i privat sektor.  Siden Grong 
ligger i akseptabel pendlings-
avstand til flere kommuner, er 
Grong en del av et større arbeids-
marked. Detaljerte statistikker 
finnes i de utredninger som er 
utlagt på nett.

Tjenesteyting, samfunnsutvik-
ling og demokrati.

Grong kommune som tjenes-
teyter:

n Gode tjenester til innbyg-

gerne på mange områder, og har 
utviklingspotensial. 

n Kvalitet og kapasitet på 
enkelte tjenester er avhengig av 
interkommunalt samarbeid.

n Forventet økt antall eldre 
mot 2040. Påvirker tjenestetilbu-
det og press på helsetjenestene.

n Enkelte utfordringer med 
å få tak i kvalifisert personell 
(f.eks. sykepleiere, verneplei-
ere, lærere, spesialisert arbeids-
kraft).

n Per i dag full barnehagedek-
ning, med fleksibelt opptak gjen-
nom året.

n Mange fagmiljøer er små og 
gjør kommunen sårbar.

Det er allerede i dag et 
utstrakt samarbeid mellom 
flere kommuner om å levere 
enkelte av tjenestene i Nam-
dalen. Dette er gjort for å 
styrke og bedre tjenestene 
samt drive mer effektivt.  Det 
kan nevnes IKT, lønn, lege-
vakt, arkiv, barnevern og PPT, 
og enkelte tekniske tjenester. 
Samarbeidene er organisert 
på ulike måter og det er stor 
variasjon i hvor mange kom-
muner som er med i de ulike 
samarbeidene. Det er signali-
sert at det vil komme nye opp-
gaver som kommunene skal 
løse, men hva dette vil bli er 
ikke avklart enda. 

Samfunnsutvikler
Grong kommune som samfunns-
utvikler: Noen av utviklingsopp-
gavene løser kommunen enkelt 
selv, mens for andre oppgaver må 
vi samarbeide med andre.  

n Utvikling av videregåen-
de skole i Grong er avhengig 
av samarbeid med kommu-
nene i inntaksområdet og fyl-
keskommunen.

n  Utvikling av næringslivet 
på flere større områder kre-
ver samarbeid i hele regionen 
(f.eks. naturressurser). 

n  Kommunen har et godt 
samarbeid med andre kom-
muner i regionen og med regi-
onale aktører. 

n  Videreutvikling av Grong 
som regionsenter har stor 
betydning for Grong sine 
muligheter til å tilby innbyg-
gere og omland et godt vare- 
og tjenestetilbud. 

n  Kommunen har en sen-
tral rolle i samfunnsutviklin-
gen og ansatte i kommunen 
har utviklingskompetanse.

n  Nytt skole- og kulturbygg 
vil gi et løft og styrke Grong 
som regionsenter. 

n  Generelt godt utbygd 
infrastruktur.

Grong kommune som lokal-
demokratisk arena: Innbyg-
gerne i Grong har gode mulig-

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

Sansehagen
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heter for å engasjere seg og 
delta i lokalpolitikken.  

n Høyere valgdeltakelse 
i Grong sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.

n Muligheter for innbyg-
gerinvolvering i kommunen 
(folkemøter, høringer, inn-
byggerundersøkelser, direkte 
kontakt med politikere mv). 

n Det er mulig å utøve inn-
flytelse over viktige lokale 
beslutninger.

n Velfungerende lokaldemo-
krati hvor alle grupper og lag 
av befolkningen har mulighet 
til å delta.

n Stor nærhet mellom folke-
valgte og innbyggerne.

Økonomi
Det er sett på hvordan det kan bli 
hvis Grong kommune bestem-
mer seg for å stå alene fremover. 
Det er da tatt utgangspunkt i 
regjeringens forslag til nytt inn-
tektssystem for kommunene. 

I stedet for dagens basistil-
skudd foreslås et nytt struk-
turkriterium som graderes 
etter hvor langt en må reise 
for å nå  5000 innbyggere. Det 
er fremlagt tre alternativer 
:  25,4 km, 16,5 km eller 13,3 
km. For Grong kommune er 
avstanden beregnet til 18,1 
km, slik at hvis grenseverdien 
settes til 25,4 km vil Grong 
tape en andel av basistilskud-
det fremover. Regjeringen 
legger også opp til at andre 
tilskudd skal endres, blant 
annet kostnadsnøklene for 
dekning av kommunens utgif-
ter. I forhold til regionalpoli-
tiske tilskudd foreslås bl.a. at 
dagens småkommunetilskudd 
og Namdalstilskudd skal inn-
lemmes i et Nord-Norgetil-
skudd. Større andel tildeles 
etter folketall og mindre flatt 
per kommune. Beregninger 
som er foretatt viser at Grong 
kommune vil tape ca 1,3 mil-
lioner kroner i forhold til 
dagens system basert på alter-
nativet med 25,4 km. Nyttes 
16,5 km-alternativet vil Grong 

kommune få en økning på 2,4 
millioner kroner. Det er dog 
mye usikkerhet til tallene. 
Inntektssystemet er nå ute 
på høring med høringsfrist til 
den 1. mars. Det skal deretter 
behandles i Stortinget våren 
2016 og gjelde fra 2017.  

Konklusjonen fra rådmannen 
i selvstendighetsvurderingen er 
som følger:

«Selv om det er mange usikker-
hetsmomenter mener rådmannen 
at selvstendighetsutredningen, 
samt tidligere delutredninger, 
viser at selvstendighetsalternati-
vet er et reelt alternativ for Grong 
kommune. Dette basert på den 
kunnskap som foreligger og at 
interkommunalt samarbeid vide-
reføres på flere fagområder.»

Alternativ?
Kan det bli kommunesammenslå-
ing mellom kommunene Røyrvik, 
Namsskogan og Grong?

Grong kommunestyre har ved-
tatt at kommunen ønsker å gå i 
forhandlinger med kommunene 
Røyrvik og Namsskogan om å få 
fram en intensjonsavtale om sam-
menslåing mellom disse kommu-
nen. Om det er grunnlag å gå i for-
handlinger forventes å bli avklart 
på felles formannskapsmøte 29. 
februar.  

En eventuell ny kommune med 
Namsskogan, Røyrvik og Grong 
blir stor i utstrekning. Disse 
kommunene var en kommune 
fram til 1923. Kommunene har 
samarbeidet over lengre tid på 
mange områder, og det er et godt 
samarbeidsklima. En evt. felles 
kommune forutsettes å bygge på 
en desentralisert modell som gir 
en balansert og god utvikling i 
hele den nye kommunen. Som 
det fremgår av kommunestyrets 
vedtak ønsker Grong kommune 
å gå inn i framtidige forhandlin-
ger om en ny kommunestruktur 
med åpenhet, tillit og raushet for 
å oppnå et best mulig resultat for 
innbyggerne i en ny kommune. 
Ved en kommunesammenslåing 
beholdes dagens inntektssystem i 
20 år med en nedtrapping de siste 

fem årene. For dette sammen-
slåingsalternativet oppnås også et 
engangstilskudd på 30 millioner 
kroner samt en engangs reform-
støtte på 5 millioner kroner.  

Vurdering
Mange momenter som må vur-
deres. 

n Lokal identitet er viktig 
for mange når det diskuteres 
om kommunene skal slå seg 
sammen eller bestå som egne 
kommuner.  Det er mest natur-
lig å tenke at en skal samarbeide 
med og eventuelt slå seg sammen 
med kommuner som en har en 
del til felles med.  

n Hvordan vil lokaldemokra-
tiet og den politiske deltakelsen 
bli ved større kommuner.  

n Hvis mange av de andre 
kommunene slår seg sammen, så 
vil vi bli små hvis vi står alene. 
Spesielt hvis fylkene også slår 
seg sammen, vil en liten kom-
mune ute i distriktet få mindre 
betydning.

n Tjenesteutvikling, vil det bli 
bedre og mer robuste tjenester 
av å slå seg sammen med andre?

n Det er fortsatt usikkerhet 
om hvordan økonomien vil bli 
fremover, og det er vanskelig å si 
hvordan det vil slå ut økonomisk 
hvis en står alene. Det er ingen 
tvil om at hvis det skjer store 
innstramninger i kommuneøko-
nomien, så vil det gjøre det van-
skeligere for Grong kommune 
å stå alene som egen kommune 
fremover. 

n Dagens tilbud fra staten 
om å få beholde dagens system i 
15 år med nedtrapping i 5 år er 
et tilbud som kun gjelder kom-
muner som bestemmer seg før 
30.06.16.  

Når det evt. foreligger en 
fremforhandlet intensjonsav-
tale vil kommunestyret, etter 
folkemøte og innbyggerunder-
søkelse, til slutt vurdere sam-
menslåingsalternativet opp mot 
selvstendighetsalternativet.

Mer informasjon om kom-
munereformarbeidet vil kom-
me i neste Grongnytt.
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I tildelingen av kultur-
midler 2016 vil foren-
inger med aktivitet for 
barn og ungdom opp til 
20 år bli prioritert.

Søknadsfristen er 20. april. Hver 
kategori er spesifisert i punkte-
ne nedenfor.

Søknadsskjemaet er elektro-
nisk og finnes på Grong kom-
munes hjemmeside www.grong.
kommune.no (under tjenester/
kultur/kulturmidler).

1. Støtte til kor og korps: Til-
deles administrativt i kommu-
nen. Søknadsfrist: 20. april. 

2. Støtte til idrettslag og skyt-
terlag: Tildeles av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april. 

3. Støtte til lag og foreninger 
for barn og ungdom, inkludert 
revy og teater: Tildeles adminis-
trativt i kommunen. Søknads-
fristen: 20. april. 

4. Tilskudd til lysløyper og 
trimløypekjøring: Tildeles 

administrativt i kommunen. 
Søknadene leveres inn så snart 
søkerne har oversikt over sine 
utgifter i løpet av inneværende 
sesong. 

Har du spørsmål, ta kon-
takt med avdelingsleder Sigve 
Hallager. 

Kontaktinformasjon Kultur 
2016:

Har du spørsmål om kultur-
oppgaver i Grong kommune er 
det for tiden følgende kontakt-
personer:

Sigve Hallager t l f .743 
12165,  epost sigve.hallager@
grong.kommune.no

Kontaktperson for lag og for-
eninger. Her kan du få informa-
sjon, rådgivning og behandling 
av søknader om tilskudd og spil-
lemiddelordninga.

Brit Agnes Buvarp tlf.743 
12158,  epost brit.agnes.
buvarp@grong.kommune.no

Kontaktperson friluftsliv, 
arrangementer og Grong bygda-
museum.

Kulturmidler 2016

2015 regnskapet er nå 
fremlagt  med et glede-
lig regnskapsmessig 
mindreforbruk på vel 
7,8 millioner kroner. Det 
gode resultatet skyldes 
merinntekter på cirka 
4,5 millioner kroner 
helt på slutten av året 
samt innsparinger på 
flere områder.
Årsregnskapet er nå avlagt 
og viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk  for 2015 på kr 
7.880.000,-.  I dette beløpet lig-
ger det inne bruk av frie fond 
på 1,4 millioner kroner. Reelt 
regnskapsmessig mindrefor-
bruk uten bruk av frie fond er 
således på 6,4 millioner. 

Det er fra sentrale myndig-
heter gitt uttrykk for at det 
forventes at kommunene plan-
messig styrere sin økonomi 
mot en driftsmargin på minst 
2%  av driftsinntektene. Grong 
kommunes netto driftsresultat 
for 2015 utgjør 2,54% av brutto 
driftsinntekter.

Rådmann Svein Helland, 
økonomisjef  Tone Røttesmo og 
rådgiver økonomi Grete Ness 

Formo er meget godt fornøyd 
med regnskapsresultatet. 

Bakgrunn for overskuddet 
er innsparing på kommunens 
hovedområder så som oppvekst 
og familie, helse- og omsorg og 
næring, miljø, kultur og tek-
nisk. 

En stor del av overskuddet 
består av større inntekter enn 
det som er budsjettert. Dette 
utgjør om lag 4,5 millioner og 
gjelder økte tilskudd til vok-
senopplæringen, integrerings-
tilskudd pluss en større inntekt 
på skatt og inntektsutjevnin-
gen enn budsjettert. 

I  t i l le gg viser re gnska-
pet innsparinger på lønn og 
sosiale utgifter. Dette gjelder 
særlig på områdene; Intro-
duksjonsordningen, avdeling 
funksjonshemmede, avdeling 
enslige mindreårige, avdeling 
pleie- og omsorg sykeheimen, 
voksenopplæringen, skolefri-
tidsordningen GBU og feier. 
Det ligger også noen mindre 
innsparinger når det gjelder 
kjøp av varer og tjenester. Det 
jobbes nå med årsmeldingen, 
vi vil derfor komme tilbake 
med en nærmere informasjon 
om regnskapet for 2015 i senere 
utgave av Grongnytt.

Godt regnskapsresultat

Viltfond-tildeling
Søknadsfristen for 
tilskudd fra det kom-
munale viltfondet er 
15.mars 2016. Søkna-
den skal inneholde 

n Kontaktopplysninger 
om søkeren
n Planlagt aktivitet 

n Spesifisert budsjett 
n Finansieringsplan

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.

KOMMUNAL INFORMASJON

Røyrvik
Namsskogan

Grong
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Som en viktig del av 
sykepleierutdanningen 
har studentene praksis-
plass i kommunene. For 
tiden har vi 2 studen-
ter på hjemmebasert 
omsorg som går 3. året 
på sykepleierutdanninga 
i Namsos, og vil være 
ferdig utdannet til som-
meren.  
Begge skal være her i 6 uker. For 
Grong kommune er det viktig at 
vi gir studentene et inntrykk av 
hva som venter dem dersom de 
velger en framtid innenfor pleie- 
og omsorgsfagene. Samtidig må 
vi ha fokus på at studentene får 
et godt inntrykk av tjenestene 
og arbeidsmiljøet, slik at de kan 
være mulige søkere på ledige 

stillinger hos oss. De kan også 
gi andre mulige jobbsøkere god 
omtale etter oppholdet her. Vi 
har snakket litt med studentene 
for å høre hvilket inntrykk de 
har fått av praksisperioden så 
langt.
Monica Storsve Atwal kommer 
fra Klæbu og Kine Olsen kom-
mer fra Namsos. Begge har godt 
inntrykket av praksisplassen, de 
ble godt mottatt, og er godt tatt 
vare på. Det er første gang de 
har praksis i hjemmesykeplei-
en, dette oppleves som nytt og 
spennende. Hjemmesykepleie er 
en ny måte å arbeide på. De har 
etter hvert fått økende utfordrin-
ger i sitt daglige arbeid, dette vil 
eskalere etter hvert. Hjemmesy-
kepleien er veldig opptatt av at 
de skal få god nytte av oppholdet. 
Veilederne er kjempetrivelige og 
dyktige, hevder de. De er flinke 

til å lære bort sitt fag, åpen for 
spørsmål og innspill. 
På spørsmål om hva som har 
betydning for en jobb etter endt 
utdanning, er begge opptatt av at 
det må være et godt arbeidsmiljø 
med faglig utfordrende oppgaver. 
En ordning med stipend under 
utdanning og godskrivning av 
ekstra ansiennitet ved oppstart 
i yrket, ville kunne bidra til at 
flere sykepleiere søkte seg til 
Grong kommune hevder de. De 
hadde i alle fall vurdert et slikt 
tilbud nøye dersom de hadde fått 
det fra oss.
Både Monica og Kine skal ta fatt 
på bachelor-oppgaven etter pås-
ke når de er ferdig i praksis. Vi 
ønsker begge ti lykke med opp-
gaven, og håper oppholdet her i 
Grong har gitt dem mange inn-
spill som kan tas med i bachelor-
arbeidet. 

Studenter i hjemmesykepleien

Monica til venstre og Kine til høyre.

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

Nord-Trøndelag teaters "Fysikerne" kommer til Grong.

Teaterforestillingen «Fysikerne» 
av Nord-Trøndelag teater spilles 
mandag 7. mars kl. 19.00 i Grong-
hallen. 
For alle. Bli med på en absurd, 
morsom og hjertevarm reise 
til en helt unik nerveklinikk i 
Sveits. Möbius har gjort en opp-
dagelse som kan utslette alt liv 
på jorda, og Einstein og Newton 
har frivillig lagt seg inn for å 
stjele oppfinnelsen. Forestillin-
gen er Nord-Trøndelag Teaters 
store komediesatsing i 2016, 
med veteranen Jorunn Kjellsby 
i lekent samspill med et solid 

knippe skuespillere. Vi garan-
terer en god dose galskap og 
forviklinger, med et aldri så lite 
snev av etikk og moral på kjøpet. 
Det kunstneriske teamet bak 
forestillingen samarbeidet også 
om suksessen Nøtteknekkeren 
på Trøndelag Teater. I spissen 
står regissør Arvid Ones, med 
blant annet Ylvis-brødrene og 
Kvinner på randen på merittlis-
ten. 
Forhåndssalg av billetter på 
Ticketco: https://ntteater.tic-
ketco.no/fysikernegrong
Salg av billetter i døra. 

«Fysikerne» til Grong

Det kunstneriske teamet bak fore-
stillingen samarbeidet også om 
suksessen Nøtteknekkeren på 
Trøndelag teater. 

Bli med på en absurd, 
morsom og hjertevarm 
reise til en helt unik 
nerveklinikk i Sveits. 
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NVE jobber for tiden med 
flere prosjekter i Grong. 
Det er flere hastetiltak 
etter flom og utglidnin-
ger, mens andre deler  
av arbeidet er en del  
av det langsiktige  
arbeidet knyttet til  
sikring av kvikkleireso-
nene i kommunen. 

Forebygging Bubekken – 
Kvitheimsbekken

NVE avsluttet i desember 2015 
siste strekning av sikringsarbei-
dene i Bubekken / Kvitheimsbek-
ken fra fv. 401 og ned til Namsen. 
Dette var siste del av et omfattende 
sikringsarbeid innenfor kvikklei-
resone Rosten. 

Oppgradering av farsinering 
Berre – Østdun

Som omtalt i tidligere Grong-
nytt skal NVE foreta oppgradering 
av farsineringen ved Berre – Øst-
dun nå i år. Arbeidene startet opp 
01.02.2016, og består av utbedring 
og utvidelse av det eksisterende 
anlegget langs Namsen. Arbeidene 
forventes sluttført sommeren 2016.

Gamle E6 ved Nes bru i Har-
ran

22.12.2015 raste deler av gamle 
E6 ut ved Nes bru i Harran ut i 
Nesåa. Den kommunale veien fun-
gerer som adkomstvei til to gårds-
bruk i området. NVE har i samar-
beid med Grong kommune foretatt 
sikring og gjenoppbygging av 
veien, og veien ble gjenåpnet den 
25.01.2016. 

Status forebygging i Grong

Gjenoppbygging av kommunal vei ved Nes bru. ILL-Foto.

Det har i flere år blitt 
jobbet aktivt for å forhin-
dre mobbing i skolene i 
Grong.

For noen år siden skrev ordfø-
reren i Grong under på sentralt 
satsingsområde kalt Manifest 
mot mobbing, og nylig ble mani-
festet fornyet. Manifestet har 
bl.a. som mål å få med kommu-
nene i arbeidet mot mobbing.
Barnehagene og skolene er vik-
tige arenaer i dette arbeidet. Det 
handler om tidlig innsats.

Allerede i barnehagene jobber 
ansatte for at ingen skal bli mob-
bet, og arbeidet følges opp i sko-
lene. Daværende hovedutvalg for 
undervisning vedtok for flere år 
siden egne handlingsplaner mot 
mobbing i skolene, både kommu-
nal plan og egne planer for den 
enkelte skole. Den kommunale 
planen ble revidert i 2014. Planen 
definerer hva som kjennetegner 
mobbing, samt tiltak for å for-
hindre mobbing.

Opplæringslovens paragraf  9a 
handler om elevenes skolemiljø, 
bl.a. hvordan skoleledelsen og 
ansatte skal arbeide for å forhin-
dre mobbing og hva som skal til 

for å få til et godt skolemiljø for 
elevene. Hver skole har utarbei-
det et eget hefte som beskriver 
hvordan den enkelte skole skal 
oppfylle opplæringslovens para-
graf  9a om et godt skolemiljø. I 
tillegg er det et krav om at hver 
skole skal ha et skolemiljøutvalg 
som skal ta opp saker som har 
med skolemiljøet å gjøre. Grong 
kommune har bestemt at sam-
arbeidsutvalget ved den enkelte 
skole også er skolemiljøutvalg, 
men at det skal føres egen proto-
koll fra møtene. 

Skolene i Grong kommune 
hadde i 2014 tilsyn fra fylkes-
mannen, hvor temaet var om 
skolene oppfyller kravet om godt 
skolemiljø for elevene. Resultatet 
var meget bra, ingen av skolene 
i Grong fikk avvik i forhold til 
kravene i opplæringsloven. Siste 
elevundersøkelse viser også at 
elevene trives godt på skolene i 
Grong kommune, og at det er lite 
mobbing.

Det forteller oss at skolene 
arbeider godt for å oppnå et godt 
skolemiljø, som igjen bidrar til å 
hindre mobbing. 

Kommunen har gode planer 
for å sikre et godt skolemiljø, og 
skolene er flinke til å følge opp. 

Det betyr ikke at det ikke fore-
kommer mobbing, og det betyr 
at vi fortsatt må arbeide aktivt 
både i barnehagene og i skolene 
for at alle barn og elever trives 
og unngår å bli mobbet.

Skolen jobber aktivt mot mobbing
Ikke alle kan få bostøt-
te. Her kan du sjekke 
om du og de du bor 
sammen med oppfyller 
kravene.

Hvem kan søke?
Alle over 18 år kan søke bostøt-
te, unntatt studenter og perso-
ner i førstegangstjeneste. Du 
kan likevel søke hvis du/perso-
nen som:   
n er student med barn.
n er student og studiet er et ledd i 
et offentlig arbeidsrettet tiltak. 
n er student uten rett til ytelser fra 
Statens lånekasse.
n er forelder til en hjemmeboende 
student.
n er forelder til en i førstegangstje-
neste som ikke bor hjemme.
n er under 18 år og har egne barn. 
Boligen må:
n være en selvstendig bolig med 
egen inngang 
n ha eget bad og toalett,  
kjøkkenløsning og mulighet  
for hvile 
Det er unntak for bofellesskap hvis 
boligen er tildelt av kommunen.

Inntekt og formue
Bostøtten avhenger av inntekt 

og formue til deg og de du bor 
med. Hvis dette overstiger en 
øvre grense, har du ikke rett på 
bostøtte. 
Oppfyller du kravene til bostøt-
te beskrevet over?                 Søk 
bostøtte
Nå kan du også søke elektro-
nisk
Fordeler med å søke bostøtte 
elektronisk
n Du slipper å fylle inn opplysnin-
ger vi innhenter fra andre registre. 
n Du får bare spørsmål som er 
aktuelle for deg og din situasjon. 
n Du får veiledning når du søker. 
n Du får beskjed om hva du må 
dokumentere. 
n Du kan se status på søknaden 
din etter at du har sendt inn.

Mer informasjon angående 
Bostøtte finner du på hus-
banken sine nettsider eller 
ta kontakt med kommunen. 
http://www.husbanken.no/
bostotte.
Kontaktpersoner kommu-
nen: Anett Sundvik, anett.
sundvik@grong.kommune.
no – tlf. 74 31 21 16.
Siv Granamo Strømsmo, Siv.
strømsmo@grong.kommu-
ne.no – tlf. 74 31 21 20. 

Kan jeg få bostøtte?

Flomvold og sikring ved 
Grong videregående

Etter flommen i Sanddøla sein-
høstes 2015 ble det etter drøftinger 
mellom Grong kommune og NVE 
iverksatt sikringsarbeider ved 
Grong videregående skole som 
en hastesak. For å sikre Grong 
videregående har man foretatt en 

betydelig opprusting av den eksis-
terende farsineringen i området 
inklusive bakenforliggende skrå-
ning. Det er i tillegg bygget en 
flomvold langs adkomstveien ned 
til skolen. Arbeidet ble sluttført 
08.01.2016. 

Sikringsarbeidet Tømmerås
NVE har utarbeidet forslag til 

tiltaksplan for sikringstiltak mot 
kvikkleireskred på Tømmerås. Sik-
ringstiltakene vil bestå av steinset-
ting/farsinering av hovedelver og 
sidebekker i Litjådalen og Ekkerda-
len, samt planering av terreng ved 
Tømmerås gård. Tiltaksplanen vil 
bli sluttbehandlet av NVE i mars/
april 2016, og Grong kommune har 

et håp om at arbeidene blir igang-
satt i løpet av 2017/2018. Sikrings-
arbeidene er relativt omfattende 
og det må påregnes anleggsarbeid 
i området over en 2-års periode. 
Kostnadene for prosjektet er bereg-
net til kroner 13.400.000,- eks mva. 
og Grong kommunes andel utgjør 
kroner 4.000.000,- . 

KOMMUNAL INFORMASJON
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Bergsmo gammeldans - utviklings-
lag har felles årsmøte torsdag 
7.april kl. 19.30 i restauranten på 
Nordtun. Vanlige årsmøtesaker. 
Velkommen! Nortun Samfunnshus, 
Bergsmo Utviklingslag og Bergsmo 
Gammeldansforening.

Felles årsmøte

Har du/dere instrument eller uniform som tilhører grong skolemusikk liggende? 
Skolemusikken er i full aktivitet og skulle gjerne hatt dette tilbake. Vi ber derfor 
om at dere leverer det på Bergsmo skole mandager kl.18.00-19.30 eller tar 
kontakt med Torill Renaa Bjerken på mobil 934 50 253 for å gjøre en avtale. 
Takk! Styret Grong skolemusikk.

Instrument eller uniform?

6. mars: kl. 18 «Zootropolis», 6 år 60/80 kroner.
6. mars: kl. 20 «Welcome to Norway» 60/80 kroner.
  
13. mars: kl. 18 «Zootropolis», 6 år 60/80 kroner.
13. mars: kl. 20 «London has fallen» 60/80 kroner.
   
20. mars: kl. 18 «Kung Fu Panda 3» 60/80 kroner.
20. mars: kl. 20 «Allegiant» 60/80 kroner.
   
27. mars: kl. 18 og 20 Påskeferie.    
3. april: kl. 18 «Kung Fu Panda 3» 60/80 kroner. 
3. april: kl. 20 «Batman v Superman: 
Dawn of Justice» 60/80 kroner.

Grong kino 

Nye Snøhytta er åpen  
for servering alle helger 
f.o.m. 20.2., vinterferieuka 
og alle helligdagene i påska.

Snøhytta åpen for servering

LAG OG FORENINGER

Batman vs. Superman Allegiant Kung fu Panda Welcome to Norway. Zootropolis

Vi tar sikte på to helger etter påske, men 
dette avhenger av føret og om heisen går.
Servering av varm og kald drikke, sjokolade 
etc. Velkommen! Grong Røde Kors
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n Årsmøte holdes på Gartland sta-
sjon, søndag 6. mars kl 19.30.
n Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 
Mørkvedsetran, til  Bryinntjønninj  
– og evt  Rabalskeheia, til hver helg fra og med 
uke 7.
n Fom uke 8 serveres kaffe, solbærsaft og 
smørbukkarameller ved Bryinntjønninj hver 
søndag mellom kl 12.00 – 14.00.
n Elstadrenn ved Haugen grendehus, Elstad, 
tirsdag 29. mars.  Premier til alle.  Trim og kon-
kurranseklasser. Klassisk stil i konkurranses-
klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens aktiviteter!

Styret i GSK.

Kjære medlem!
Som du kanskje allerede er kjent med 
har Norges idrettsforbund krevd nye 
løsninger  for medlems -administra-
sjon. Vi vil her gi en kort beskrivelse 
av hva dette innbærer for deg som medlem/foresatt:

Den store forskjellen er at du i utgangspunktet 
sjøl skal håndtere ditt medlemskap. Dette skjer 
gjennom nettstedet www.minidrett.no. Her vil du 
finne all informasjon som er registrert om deg 
og du skal altså ajourføre dette selv. En annen 
stor forskjell  er at du ikke vil få tilsendt papir-
faktura, men kun et varsel enten på e-post (med 
pdfvedlegg) eller som SMS når det er tid for å 
betale medlemskontigent. Betaling kan da gjøres 
ved vanlig netthandel på www.minidrett.no eller 
ved å bruke bankgiro. Det er altså svært viktig 
at medlemmene ”lærer seg” det nye nettstedet 
www.minidrett.no Mer info finner du på vår nett-
side www.grongil.no (se svart menylinje) Vi  job-
ber med å få på plass en løsning for de som ikke 
har e-post/mobiltelefon.

Årsmøte
Årsmøte i Grong Sanitetsforening 7.mars 2016  kl. 
19.00 på Frivilligsentralen.Vanlige årsmøtesaker. 
Kaffe og utlodning.Velkommen.

Årsmøte
Harran IL avholder årsmøte på Harran Kro 14. 
mars 2016 kl. 19.30.  Årsmøtepapirer legges ut 
på Coop Harran.  Enkel servering. Velkommen! 
Styret i Harran IL

Årsmøte
Årsmøte i Aldersheimens venner.Husk års-
møte i Aldersheimens venner på storstua på 
sykeheimen 1. mars kl. 19.00. Velkommen! 
Styret

Gartland Sports-
klubb informerer

Helen Fredholm som er driver av Fredholm 
besøkshage på Skreia, kommer på turne til 
Grong!

Dette er en opplevelse alle som er interessert 
i små og store hageprosjekt ikke må gå glipp av. 

Sjekk opplevelseshagen til Helen på www.
fredholm.no. 

Tid: tirsdag 19.april kl. 19.00. Sted: auditoriet 
på Grong vgs. 

Velkommen!
Grong- Overhalla- Røyrvik- og Snåsa Hagelag 

i samarbeid med Folkeakademiet Grong.

Cottage Garden

Bjørgan skianlegg er 
et regionalt skianlegg 
for langrenn og ski-
skyting. 
Grong il og Snåsa skiskyt-
terlag står som eiere av Bjør-
gan skianlegg - et regionalt 
anlegg for langrenn og ski-
skyting. Pr. i dag så er det 
bygd skiverigg, lysløype, ski-
stadion, parkeringsplass og 
snøproduksjonsanlegg for ca. 
22 millioner kroner. Anlegget 
er finansiert med støtte fra 
både det offentlige og private 
aktører, samt låneopptak. 

Høy standard
Anlegget har vært i drift 
siden høsten 2014 og vi er nå 
inne i vårt andre driftsår. Det 
er lagt opp til høy standard 
når det gjelder lys og løype-
kjøring. Det skal, dersom 

behov/nok snø, kjøres løype 
tirsdag-søndag (tirsdag- fre-
dag ferdig preparert til kl. 17. 
Lørdag-søndag ferdig prepa-
rert til kl 9). I tillegg kjøres 
det løype hver tirsdag og 
torsdag til ca. kl. 09 for elev-
ene ved grong videregående 
skole. Det kjøres både klas-
sisk spor og skøytespor når 
forholdene tillater det. 

Grong skisenter kjører løy-
pene. Dette koster naturlig 
nok penger, så de som føler 
for det, kan gå inn og betale 
løypeavgift - kr. 500,- pr. pers. 
inkl. parkering pr. sesong 
eller kr. 800,- pr. familie inkl. 
parkering pr. sesong. Dersom 
det er enkeltbesøk, så er par-
keringsavgiften 50,-. Betal 
inn på konto nr. 4448.15.18250 
eller betal direkte i betalings-
automaten som star på parke-
ringsplassen. Pr. i dag er lys-

løypa ca. 4,5 km. I tillegg er 
det ei sløyfe som ikke er tatt i 
bruk fordi vi mangler skibru 
over bilvegen. Når den byg-
ges blir den totale lengda ca. 5 
km. Anlegget kan brukes fra 
kl. 07-22.00 hver dag. For lys 
i løypa, trykk på den grønne 
knappen på brakka ved par-
keringsplassen. Lysene sluk-
kes automatisk kl. 22. 

30 millioner
Snøproduksjonsanlegget ble 
ferdig høsten 2015 og legging 
av kunstsnø startet i romjula 
i fjor. Også denne jobben utfø-
res av Grong skisenter som 
har lang erfaring innenfor fel-
tet. Det er produsert cirka 15 
000 m3 med kunstsnø og der-
med har vi har en solid såle 
som tåler mildvær. Det blir 
dermed en lang sesong i løy-
pene. Det er totalt 12 delanlegg 

som skal bygges på Bjørgan 
til en kostnad på cirka 30 mil-
lioner kroner. Prosjekteiere 
er Grong Idrettslag og Snåsa 
skiskytterlag. Dersom vi kla-
rer og finansiere resterende 
delanlegg så blir det bygd 
servicebygg med tidtakerbu, 
skibru, asfaltert rulleskiløy-
pe, skileikanlegg, turløype og 
hus for driftsmateriell. Men 
alt avhenger av at vi klarer og 
finansiere planene. 

Har du eller ditt firma lyst 
til å kjøpe en lysstolpe eller 
reklameplakat på skistadi-
on? Ikke nøl, bli med å støtt 
ferdigstillelse av denne stor-
satsinga!

Ta kontakt med Erlend 
Malmo (920 68 140), Ingrid 
Bruce (976 77 063),  Monika 
Sæther (412 89 587) eller 
Jorunn Lilleslett (478 62 411) 
for ytterligere opplysninger.

Et regionalt skianlegg
KANON: Snøproduksjonen i gang på Bjørgan skianlegg. Foto: Erlend Malmo.

Ungdomskurs for god selvfølelse 14-17 år. 
Lær verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet. 

God selvfølelse er ett brennaktuelt tema i dagens samfunn - spesielt blant unge, og når vi vet at psykiske lidelser er vår tids største 
utfordring når det gjelder sykdomsbelastning. Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere: «Når man er bevisst på å være positiv, 
får man vekk negative tanker og følelser». «Det jeg lærte på kurset har hjulpet meg i hverdagen». På dette kurset vil ungdom lære:

Ungdomskurs

n Håndtering av vonde følelser
n Hvordan få bedre selvfølelse
n Sette seg mål
n Bli mer motivert
n Mindfulness
n Bedre søvn

n Hverdagsverktøy
n Sinnemestring
n Konflikthåndtering
n Selvhjelpsteknikker
n Hvilke verdier har jeg?
n Litt om kosthold

Kursinformasjon:
Kurset holdes for max 15 deltakere 12.-13. mars, 
tre timer både lørdag og søndag. 
Pris: 200 kroner i egenandel.
Kursholder: Mona Iren Dolmen.

Påmelding: Aud Iren Løvås, tlf 997 68 135.
Lenke: http://www.diameta.no/kurs-for-barnehager-skoler-og-sfo-aks. 
FB: https://www.facebook.com/Ungdomscoachdolmen.



Salget har startet

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
Husleie per/mnd fra kr 5732

Husleien dekker:
• Renter på fellesgjeld
• Revisjon
• Styrehonorar
• Forretningsførerhonorar
• Kabel-tv/bredbånd
• Brøyting/strøing
• Vedlikehold
• Heiskostnader
• Forsikringer
• Kommunale avgifter

(vann, avløp, eiendoms-
skatt og renovasjon)

• Strøm fellesarealer
• Andre driftsutgifter

Sandøla Panorama ligger idyllisk til ved

Sandølas elvekant, midt i Grong sentrum.

I disse leilighetene kan man nyte pan-

oramautsikt over Geitfjellet eller nyte sy-

net av Sandøla som flyter stille forbi rett

nedenfor balkongen. Leilighetene er sør-

vestvendt så her kan man nyte solen hele

dagen til den går ned.

I Sandøla Panorama er det lagt opp til at

man skal kunne nyte fritiden sin. Det er

derfor brukt mye tid på å planlegge for at

leilighetene skal være attraktive å bo i og

enkle å vedlikeholde.

Innvendig er det lagt vekt på høy standard

på materialvalg og god tilgjengelighet

med bl.a. heisadkomst og romslige sval-

ganger.

Utvendig er det lagt vekt på kvalitetsmate-

rialer med lite behov for vedlikehold.

I Sandøla Panorama skal man kunne nyte

det gode liv uten bekymringer for uforut-

sette kostnader eller vedlikeholdsarbeid.

1.ETASJE 2.ETASJE 3.ETASJE

SANDØLA PANORAMA SANDØLA PANORAMA
VELKOMMEN TIL VELKOMMEN TIL

12 FREDAG 26. FEBRUAR 2016 
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GNEST: Snåsas store bolystsatsing «GNEST» 
rundes av når«bolystsjef» Ann Lynum starter i 
ny jobb i Trondheim om kort tid. 

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

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

SIDE 4-5: 

– Vi har fått til mye bra

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 8: 

Ildsjeler øyner
pengeknipe

SIDE 7: 

Rekordhøy 
erstatning

SIDE9: 

Feirer jubileumsåret 
med brask og bram
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Fiskebil til Snåsa sentrum
onsdag 8.januar - kl. 11.00 - 16.00.

Med god kvalitet i løs vekt.
Stort vareutvalg, og gode tilbud.

AVIS NR. 15  -  ONSDAG 16. APRIL 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 12-13:

Skuffet over 
nei til giftemål

SIDE 6:

Hedret 
for melk

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

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

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

SIDE 4-5:

– Bør ikke kutte tilbud

SIDE 20-21:

Fyller fjøset 
med veteraner

Vi ønsker våre lesere en riktig 

God Påske!
Neste utgave er onsdag 23. april

www.fasadeprodukter.no

Garasjeporter MARKISER • PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

Screen

Alt innen solskjerming og garasjeporter
Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av 
både solskjerming og garasjeporter.
Vi kommer gratis hjem til deg med 
gode råd og løsningsforslag. 
Ring GRATIS: 800 80 488

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Markiser

Bård Nordfjærn
Tlf: 952 81 798www.fasadeprodukter.no

MARKISER 
PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Bård Nordfjærn tlf: 952 81 798  
eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

Annonsører:
Førstkommende onsdAg 1. oktober 
går Snåsningen ut med avis til alle husstander i kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, 
Røyrvik, Lierne, Snåsa og deler av Steinkjer Kommune. Denne dagen leser ca 13500 personer 
Snåsningen. Ta kontakt, så gir vi deg et pristilbud på en annonse!

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 8: 

Reagerer på 
økte kvoter

SIDE 15:

Knallhelg 
på Finsås

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

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

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

SIDE 4-5: 

Gir seg i Snåsas 
«skjebnetime»

SIDE 4-5:

Forarget over 
uflidd sentrum

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

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

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

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

SIDE 4-5: 

Jubler etter boplikt-seier

AVIS NR. 8  -  ONSDAG 26. FEBRUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 16-17: 

Sosiale 
gamere

SIDE 7: 

Skal møte 
næringslivet

SIDE 13: 

Hildegunn (14) 
debuterte med fullt hus

Godt vedlikeholdt enebolig i landlige 
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
Adr.:  Østvang, Snåsa
P.areal:   Ca. 110 kvm. 
Bra.:  Ca. 137 kvm.
Tomt:  Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Byggeår:   Ca. 1956. Modernisert i 1997. 
Prisant.:  Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7% 
  av kjøpesum
Visning:   Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
Finn- kode: 46527820

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

7
03

87
30

00
00

31

AV-SPARK fest
Gruveteater ønsker alle i bygda og dalstroka 
innafor… og utafor, velkommen til startsalva for 
årets teateropplevelse i Verran!
FREDAG 15.08.2014 KL 18.00

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

Arr. Gruveteater

RETTIGHETER:Ved Gruva, salg av øl å vin,
På Samfe, ikke salg av øl 
å vin. Aldersgrense 15 

år på festen på Samfe, 
ved Gruvetårnet ingen aldersgrense.

KOM OG SJÅ DET NYE TEATER-OMRÅDET!

AVIS NR. 29  -  ONSDAG 13. AUGUST 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 6:

Vil gå til valg 
på ny-Namdal

SIDE 7: 

Bård (31) 
mot MGP

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

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

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

SIDE 4-5: 

De gir grenda nytt liv

+ Indre 
Namdal

SIDE 14-15:

Kjent regissør 
skryter av Snåsa

AVIS NR. 22  -  ONSDAG 4. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 9:

Vil ha færre 
på sykeheim

SIDE 6: 

Frustert 
over vei

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser på setrene

CAN-AM DAGEN

ViViViViVinnnnn ttøtøføføføfffff
CaCaCann-n-AAAAmAmCaCan-n-AAAmAmAm 
ryryryyggggggggggseseseseeekkkkkk!!!

ONSDAG 4. JUNI 2014

brp.comTHE WORLD IS OUR PLAYGROUND

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

ÅPNINGSTIDER BUTIKK: 
Man – Fre: 0800 – 1600

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

SIDE 10:

Anne-Marjas kofte 
imponerer lærerne

kredinor.no

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

Tema: Fremtid og konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes?
Kredinor har gleden av å invitere trøndersk næringsliv til et seminar med interessante foredrag fra dyktige fag personer som: Ola 
Borten Moe fra SIVA, Grete Ingeborg Nykkelmo fra Veidekke, Johan E. Hustad fra NTNU, Svein Tore Samdal fra Sparebank1 SMN, 
Frithjof Riis fra Riis Bilglass og Tor Berntsen fra Kredinor. Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth. 
Program på kredinor.no under Næringslivsseminar i Trondheim. Påmelding til marked@kredinor.no snarest.
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SIDE 6-7:

Ble truet med 
tabberegning

SIDE 9:

Birger ny 
redaktør

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

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

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

Vil ha større 
landbruksmiljø

SIDE 12-13:

Se lesernes
flotte høstbilder

SIDE 4-5:

SNART: Ola Kristian Johansen (SV) tror tjenes-
tetilbudet i Snåsa blir dårligere om man velger 
én samarbeidsretning, og dropper andre.

DISKUSJON: I neste uke legger rådmannen 
fram sin faglige anbefaling om Snåsa i framti-
den skal samarbeide nordover eller sørover.

UENIG: Statsviter Espen Leirset mener Snåsa 
gjør lurt i å velge nå, og tror kommunen bør se 
mot by og Steinkjer i stedet for mot nord.     

SIDE 4-5: 

– Snåsa bør ikke velge

AVIS NR. 2  -  ONSDAG 15. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 12: 

Fant penger til 
anlegg likevel

SIDE 9: 

Vil bytte 
museum

SIDE 8: 

Kan trimme uten å få 
vondt med nytt tilbud

7
03

87
30

00
00

31

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 6:

Splittet om 
laksetrapp 

SIDE 7:

Feirer 
butikken

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

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

TUNGT: – Som foreldre hadde vi aldri trodd at 
sønnen vår kunne rote seg opp i et rusmiljø i 
lille Snåsa, sier en far Snåsningen har møtt. 

SIDE 4-5:

Starter rus-offensiv

SIDE 13:

Stort oppmøte 
på påskegrilling

1. MAI
LO, Snåsa AP, Fagforbundet og Fellesforbundet avd 576 inviterer til 

1.MAI-frokost på Kafe Midtpunktet fra kl 10.00- 12.00. 
Inngang kr 50,-

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

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

GODT VEDLIKEHOLDT/MODERNISERT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG BELIGGENDE LIKE VED BUTIKKEN PÅ BREIDE I SNÅSA Adr.: Granlund – Breide
P.areal:  Ca. 199 kvm. 
Bra.: Ca. 292 kvm.
Tomt: Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Festeavgift: Ca. kr. 300,- pr år. 
Byggeår:  Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.

VISN. TORS. 02.10 KL. 18.00

PRISANT:

1.190.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

51011656

NY PRIS

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 8-9:

Skjøt elg i 
åttende måned

SIDE 7:

Klar med 
Sp-topp

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

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

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

SIDE 4-5:

Snart kan beite-
laget være borte

SIDE 12-13:

Finsikter detaljene 
på nytt anlegg

+ Indre 
Namdal

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

SIDE 7:

Møt Snåsas 
trillepatrulje

SIDE 12:

Studio 
på vent

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

GLEMT: Boligfeltets 17 huseiere ble nemlig 
glemt av kommunens takstmenn, og feilen 
ble oppdaget for sent til at det kunne rettes. 

JUBLER: Naboene jubler. - Jeg klager ikke 
på det. Det er ikke vår skyld at de har glemt 
oss, sier nabo Lise Fjerstad (t.v.). 

Slipper unna skatten
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SIDE 8:

Feiret skisport 
uten skiføre

VILLMARKSKVELD OM HJORTEJAKT
På Snåsa hotell mandag 10.mars kl.19.00.
Eivind Lurås fra Jakt- og Fiskesenteret i Flå snakker  om 
drivjakt, postering på trekk, lokkejakt, måneskinnsjakt 
og lignende jaktmetoder på hjort.    

Kaffe og enkel servering.      

Arr. Snåsa viltnemnd

Inkasso er mer enn penger
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SIDE 7:

Frykter kutt i 
ungdomsklubb

SIDE 10: 

Sosial 
pendling

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

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

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

SIDE 8-9:

Besøksrekord – igjen!

SIDE 4-5:

Kajsa Stina (5) fikk 
starte på «ny» skole
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SIDE 7:

Vil legge plan 
om laks på is

SIDE 6:

Nytt blad
 i Grong

SIDE 8:

Bierna gir seg 
som sameprest

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

FARLIG: Til høsten skal skolebarn på det leng-
ste gå 2,2 kilometer langs en vei foreldregrup-
pen mener er ulykkesutsatt og farlig. 

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

SIDE 4-5:

Frustrert over busskutt

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

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

Utefest med

SIE GUBBA

+ Indre 
Namdal

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

GODT VEDLIKEHOLDT OG INNHOLDSRIK ENEBOLIG I SENTRUM PÅ SNÅSA Adr.: Støvra, 7760 Snåsa
P.areal:  Ca. 161 kvm. 
Bra.: Ca. 189 kvm.
Tomt: Ca. 1.235 kvm eiendomstomt. 
Byggeår:  Ca. 1973. Garasje ca. 1987.

VISN. TORS 20.11 KL. 17.00

Megler: Trond Unhjem

PRISANT:

1.520.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

53408820
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SIDE 6-7:

Vil granske 
helsesenteret

SIDE 13:

Stor dag 
for Robin

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

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

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

SIDE 4-5:

Beintøft 
budsjett

SIDE 11:

Snåsahistorie i  
bilder samlet i ny bok

HØRING: Fiskeforvalter Anton Rikstad (bildet)
ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslår 
gjeninnføring av laksen i Snåsavassdraget. 

SPENT: Et forslag om å bygge laksetrapper i 
Byafossen og i Sundfossen er nå ute på høring.  
Arbeidet kan starte allerede i sommer. 

SPENNENDE: Leder Jan Henrik Jørstad i Jør-
stadelva grunneierlag synes ideen er spen-
nende, men etterlyser info om konsekvenser.  

SIDE 4-5: 

Vil få laksen tilbake
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SIDE 8: 

Vil at Snåsa 
skal se sørover

SIDE 13: 

Loves svar 
om kraftverk 

Gaahpoeh biejjie 
Maanagïertesne laavadahken 25.1. 2014 
10-jaepienheevehtimmien sjïekenisnie.  

Vuartesjh abpe programmem: 
Snåasen tjïelten gåetiesæjrosne. 

Åpen dag 
på Maanagierte lørdag 25.1.2014 

i anledning 10-årsjubilèet. 
Se videre program på:

Snåsa kommunes hjemmeside.
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SIDE 10: 

Sendte brev til foreldre 
etter politianmeldelse
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SIDE 8:

Frustrert over 
regelendring

SIDE 10:

Lærte 
swing

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

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

PRESIDENTBESØK: Onsdag denne uken kom-
mer sametingspresident Aili Keskitalo til Snå-
sa for å diskutere kommunens språksatsing.

SIDE 4-5:

Mange vil lære samisk

MANUS: ERIK NORBERG REGI: LENA ENGQVIST FORSLUND SCENOGRAF: ULLA DAHLSTRÖM 

MUSIK: SVANTE HENRYSON KOSTYM: BRITTA MARAKATT LABBA KOREOGRAF: ELLE SOFE HENRIKSEN 

LJUSDESIGN: ERIK NORDLANDER LJUDDESIGN: ANDERS RIMPI VIDEODESIGN: LISELOTTE WAJSTEDT 

MASK: TIRA BLIXT MEDVERKANDE: NILS HENRIK BULJO, KICKI SEVÄ BRAMBERG, HENRIK GUSTAVSSON, 

LEAMMUID BIRET RÁVDNÁ, MARJA LISA THOMASSON & PAUL OL JONA UTSI 

RESEARCH/KULTURCOACH: ANNE WUOLAB

Snåsa samfunnshus 7. Mai kl. 19.00

Giron Sami teáhter viser forestillingen 

“Mon lean duhát jagi - jeg er tusen år”

Billettsalg ved døra
Voksen kr 200,- Ungdom/skoleelev kr 50,-

Arrangør: 
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

SIDE 6-7:

Imponerte med 
ABBA-show

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

Jernbanegata 7, 7650 Verdal  /  Kirkegata 36, 7600 Levanger
Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

SMÅBRUK MED BEHOV FOR RENOVERING. SJARMERENDE BELIGGENHET I SNÅSA Adr.: Berglia, snåsa
P.areal:  Ca. 60 kvm. 
Bra.: Ca. 80 kvm.
Tomt: Ca. 156 daa eiendomstomt. 
 Ca. 32 daa fulldyrka.
Konsesjon: Konsesjonsbelagt med 
 bo og driveplikt. 
Byggeår:  Ca. 1920.

VISN. ONS 08.10 KL. 17.00

PRISANT:

690.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

52101604

ONSDAG 8. OKTOBER 2014 
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SIDE 10:

Har funnet 
mulige kutt

SIDE 7:

Kostbar 
venting

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

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

FØRST: Han er den første av Snåsas flyktnin-
ger som får familiegjenforening. På bildet ven-
ter han på å møte familien på Værnes. 

SIDE 4-5:

Semeres 
store dag

SIDE 8:

Trine vil toppe 
Sp-lista i Snåsa
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SIDE 10:

Vil avlyse 
Snåsadagan

SIDE 7:

Rebella 
vokser

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

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

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

SIDE 4-5:

Glitrende revyhumor

TEMA: Retningsvalg for Snåsa  for  interkommunalt samarbeid, Innherred eller Namdal? 
Andre politiske saker som medlemmene ønsker å ta opp. Diskusjon og innspill. 

Velkommen også til nye medlemmer!

Styret i Snåsa Senterparti               Senterpartigruppa i kommunestyret

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

SIDE 14: 

Fikk iskurs i 
overraskelse

Beitstad stadion 
30. august 

Billetter: kortnebb.hoopla.no/sales

Sponsorer: 

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

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

SPROVA
Åpent 08.00 – 20(18)
Tlf. 741 49 128

STASJ 
BEITSTAD
Åpent 07.00- 23.00
(09.00-23.00)
Frist matbestilling 22.30 
Tlf. 741 48 660

Park 17 skal bli et område fullt av aktivitet med dyr, fugler, 
mennesker og et bo- og handelssenter med et trivsels- og miljøaspekt. 

Park17 skal tilby aktiviteter for hele familien og  være et naturlig stoppested på fylkesvei 17.

8 
leiligheter 
kommer snart 

for salg
Regionalt senter for Lokalmat, handel og trivsel i Nord Trøndelag

 www.park17.no

STASJ 

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

SPROVA

Vi har fått inn ferske
HØGLANDSFE-produkter

i delikatessedisken.

Vareutbringing tirsdag 
torsdag og fredag 

Ring 74149128

Vi søker nye med-
arbeidere for kvelds- 
og helge arbeid, ta 

kontakt med Bjørnhild 
på 99482990

ADVENTSTILBUD!

STASJ-BURGER
med 0,5 l drikke

kr 69,-

• Periodisk Kjøretøy • Reperasjoner • Service  
• Dekk, deler og utstyr til alle biler • Bilglass  
• Air condition anlegg

Vi utfører:

Beitstad Bil AS
Tlf. 74 14 88 00
E-post: post@beitstadbil.no

Vi utfører:
• Periodisk Kjøretøy • Reperasjoner • Service
• Dekk, deler og utstyr til alle biler • Bilglass
• Air condition anlegg

Beitstad Bil AS
Tlf. 74 14 88 00
E-post: post@beitstadbil.no

Som totalentreprenør tar vi ansvar for alle fag og skal være en foretrukket og komplett partner 
som utbygger for private, næringsliv, landbruk og offentlig sektor. Vi jobber under prinsippene 
ærlighet, samarbeid og motivasjon internt og opp mot våre kunder og samarbeidspartnere. 

Vi er forhandler av Mesterhus, Norges mest solgte bolighus, og har prosjektledere som kan 
bistå deg med tegninger og søknader under hele byggeprosessen. 

Vi søker etter ærlig og motivert

TØMRER
med fagbrev/mesterbrev.

Søknadsfrist: 15.04.14. Send CV med referanser.

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

Dette sier to av våre ansatte:
Ståle Feragen, tømrer: “Byggmester Jørgen 

å jobbe i. Vi får forskjellige oppgaver og både 
kolleger og ledelsen sørger for stor trivsel.” 

Per Bjørn Hammer, lærling: “Det er
kjempetrivelig å jobbe i Byggmester Jørgen 
Binde AS. Jeg ble godt mottatt og får prøvd 

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

– det blir som avtalt

Ståle FeragenPer Bjørn Hammer

www.byggmesterbinde.no
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SIDE 6: 

Marit (90) 
sykler milevis

SIDE 15:

Vant VM 
i bridge

SIDE 8-9:

Historisk 
bjørnejakt

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

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

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

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

SIDE 4-5:

Store protester 
mot busstilbudet

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 8: 

Vil ha felles 
lønnskontor

SIDE 7:

Ja til 
Storåsen

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

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

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

SIDE 4-5:

Åtte av ti er kvinner 

SIDE 13:

Flyktninger ble 
ekstra-familie

 

 

Velkommen! 

VI ER TIL STEDE,  
OG STØTTER  

LOKAL AKTIVITETJulsjau på Snåsa
Fredag 28.nov. – Søndag 30.nov. 
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SIDE 11:

Tog kan ende 
i Overhalla

SIDE 19:

Revyklar 
grongruss

SIDE 18:

Stor dag for 
Thomas (21)

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

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

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

SIDE 8-9:

Vil kjempe 
for @lfa 

+ Indre 
Namdal

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

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

SØNDAG 9/2: MORSDAGSBUFFET KL 14-18

ÅPNER: Åtte av 21 politikere i kommunestyret 
i Snåsa  mener Snåsa bør forhandle med Stein-
kjer eller andre naboer om sammenslåing.

SIER JA:  Det viser en rundspørring gjort av 
Snåsningen. Ordfører Vigdis Belbo (Sp) er 
overrasket over at så mange mener det.   

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

SIDE 4-5: 

Vil diskutere 
sammenslåing 

SIDE 9: 

Feiret tiårsdag 
med nytt navn

SIDE 6: 

Vinje kan bli 
kontorbygg

SIDE 10-11: 

Rekordmange tok fram 
skiene på Snåsastafett
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ANNONSØRER:
FØRSTKOMMENDE ONSDAG 14. MAI 
går Snåsningen ut med avis til alle husstander i kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, 
Røyrvik, Lierne, Snåsa og deler av Steinkjer Kommune. Denne dagen leser ca 13500 personer 
Snåsningen. Ta kontakt, så gir vi deg et pristilbud på en annonse!

Kontakt Tor på 953 66 055 eller 
send epost til: tor.bach@t-a.no
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SIDE 6: 

16-åringer vil 
ha stemmerett

SIDE 13:

Fornøyd 
president

TRIVSEL: I årets elevundersøkelse ender 
Snåsa Montessoriskole godt over landsgjen-
nomsnittet på trivsel blant elevene. 

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

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

SIDE 4-5: 

Stortrives på skolen

SIDE 8:

Møt Snåsas 
egen fugleforening

 

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

TJÏELKE • BOEREHKE • MAVVAS EKTE • RAUS • MODIG

TV –aksjonen søndag 19/10-2014 i snåsa 
Kl 11.00 
Gudstjeneste i Snåsa kirke,  
ofring til TV-aksjonen 

Kl 15.00 
Oppmøte bøssebærere på   
Snåsa Herredshus, kommunestyresalen 

Kl 15.30 
Aksjonsstart,  
bøssebærerne drar ut til sine roder 

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

På forhånd tusen takk til bøssebærere og til alle bidragsytere. Skulle du mot formodning være bortreist eller ikke få besøk av bøssebærer, kan bidrag til TV-aksjonen  gis på tlf 82044110 
Med hilsen kommunekomiteen for årets TV-aksjon 
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SIDE 6-7:

25 mill. – uten 
at noe er bygd

SIDE 8:

Mange 
hus ledig

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

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

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

SIDE 4-5:

Nå har de rent flertall

SIDE 12:

«Loeve» (4 mnd) er  
nabolagets sjarmør

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

Tlf. 474 79 990 
www.boli.no

   Snåsa, Viosen - enebolig

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

Adresse: Viosen

Prisant.: 475.000,- + omk

Megler: Odd Bjørn Hofstad

Mob: 92 80 64 90

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Byggeår: 1880

Tomt: Ca. 241 m², Festet tomt

 / fritidseiendom
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SIDE 9:

Tegner nye 
scooterløyper

SIDE 8:

Klar med 
ny kafé

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

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

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

SIDE 4-5:

Åpner dyreklinikk i fjøset

SIDE 6:

Barna fikk lage  
sine egne lover

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

Gratis kaffe, saft og kake sponset av 
Hårr Snåsa betong

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

Fri inngang.
Med vennlig hilsen Marte og Joralfs 
hjelpefond.

Joralfs barndomsheim 
Gjerstadhuset har åpent
søndag kl 15.00 - 18.00.

Velkommen til

Familiedag på Finsås kurssenter, Snåsa,
Søndag 7. september kl 12 – 16.
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SIDE 8-9:

Restartet livet 
i ukjente Snåsa

SIDE 10:

Lars ny 
laftesjef

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

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

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

SIDE 4-5:

Vil doble salget - igjen

+ Indre 
Namdal

SIDE 12-13:

Muskelsyke Gunn (51) 
gikk fra Lierne til Snåsa
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SIDE 7:

Radon-rammet 
barnehage

SIDE  11: 

Optimistisk 
næringsliv

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

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

SIDE 4-5:

Gretes kamp mot 
glemselen

SIDE 15:

Seterkauk 
med stort trøkk

MINERALER: Sent tirsdag ettermiddag ble 
det kjent at Klima- og Miljødepartementet 
opphever vernet for Raudfjellet i Snåsa, 
stikk i strid med anbefalinger fra Miljødi-
rektoratet.  – En kjempegod nyhet, mener 
Snåsaordfører Vigdis H. Belbo.
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SIDE 12:

Se forslagene 
til nye vegnavn

SIDE 6:

Snur om 
@lfa

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser på samfunnshus

SIDE 8-9:

Rekordmange 
kom på Julsjau

SIDE 15:

Opphever vernet
i Raudfjellet

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

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

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

SIDE 4-5: 

Klar for premierefest
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SIDE 9: 

Protest mot 
anlegg i Grong

SIDE 18: 

Sørsamisk 
stjerneshow 

7/2  BENNY BORG 
presenterer Cornelis, Elvis, Cash & co. 
Bill.pris: 300,-. KL 19.30
                                                       
9/2  MORSDAGSBUFFET 
KL 14-18

15/2  PIZZABUFFET 
KL 15-17

22/2 VINTERFERIEPUB 
KL 22-02 Telefon 74 15 22 90

+ Indre 
Namdal

SIDE 8-9: 

Grong VGS i gang med 
unikt snøscootertilbud
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SIDE 8: 

Spiller inn TV 
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til 
ungdom

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stiller krav om tog 
før sammenslåing

SIDE 7:

Bare halvparten 
vil studere

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

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

SIDE 12-13: 

Naturverneren

+ Indre 
Namdal

Sparebankuka 2014

smn.no/sparebankuka

Invitasjon til alle barn
Velkommen til banken 27. oktober - 31. oktober

Vi inviterer alle barn til aktiviteter i våre kontor under sparebankuka. Kom innom og få sparegave,  
saft og “noe å bite i”. Husk å ta med sparebøsse, barnets kontonummer og ditt bankkort for bruk  
i innskuddsautomaten. 

Vi har utvidet åpningstid i Snåsa onsdag 29. oktober til kl 17.00

For øvrige åpningstider se smn.no
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SIDE 9:

Ber om at MOT 
vernes i Snåsa

SIDE 10:

Suksess 
for Kroa

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

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

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

SIDE 4-5: 

Ber om å bli brukt mer

SIDE 8:

Morten (23) tjener 
godt på aksjer

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

Snåasen Tjielte 
Snåsa kommune

Kom og møt kronprinsessen på Snåsa! 
For første gang kommer Litteraturtoget og Hennes Kongelige
Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit til Snåsa stasjon.

Det skjer onsdag 2. april. Oppmøtetid: kl. 09.50. Publikums-
arena mellom bussoppstillingsplassen og stasjonsbygningen.

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

Se hele programmet på kommunens informasjonssider på side 16-17. 
Velkommen!
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SIDE 10:

Vil lage film 
fra hjembygda

SIDE 18:

Kongelig 
avskjed

SIDE 12:

Vil satse på 
tegneserier

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

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

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

SIDE 4-5:

Naboer varsler protest

+ Indre 
Namdal

Godt vedlikeholdt enebolig i landlige 
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
Adr.:  Østvang, Snåsa
P.areal:   Ca. 110 kvm. 
Bra.:  Ca. 137 kvm.
Tomt:  Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Byggeår:   Ca. 1956. Modernisert i 1997. 
Prisant.:  Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7% 
  av kjøpesum
Visning:   Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
Finn- kode: 46527820

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Godt vedlikeholdt enebolig i landlige 
omgivelser på Gifstad i Snåsa.
Adr.:  Østvang, Snåsa
P.areal:   Ca. 110 kvm. 
Bra.:  Ca. 137 kvm.
Tomt:  Ca. 1.005 kvm eiendomstomt.
Byggeår:   Ca. 1956. Modernisert i 1997. 
Prisant.:  Kr. 820.000,- + omk. på ca. 2,7% 
  av kjøpesum
Visning:   Torsdag 27. februar kl. 17.00-18.00
Finn- kode: 46527820

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Godt vedlikeholdt/modernisert og innholdsrik enebolig beliggende like ved 
butikken på Breide i Snåsa
Adr.:  Granlund – Breide, 7760 Snåsa
P.areal:   Ca. 199 kvm.
Bra.:  Ca. 292 kvm.
Tomt:  Ca. 1.000 kvm festet tomt.
Festeavgift: Ca. kr. 300,- pr år. 
Byggeår:  Ca. 1957. Påbygg ca. 1985.
Prisant.:  Kr. 1.290.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Visning:   Søndag 14. september kl. 14.00
Finn-kode: 51011656
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SIDE 8-9:

Trakk familier 
til Finsås

SIDE 11: 

Spinnvill
villvin

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

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

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

SIDE 4-5:

Bekymret for alkohol, 
mobbing og holdninger

SIDE 13: 

Sykkelglade 
damer med gir

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

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

Utefest med

SIE GUBBA
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SIDE 8:

Stine (13) ble 
kastet av toget

SIDE 10:

Selger 
camping

SIDE 24,25 OG 26:

Busser sikrer 
flere turister

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

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

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

SIDE 4-5:

Tror på rekordhelg 

+ Indre 
Namdal

GOD 
SOMMER

EKTE • RAUS • MODIG

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

• snåsaMåLeT - Mål og minne frå mellomkrigsårom – pris kr. 225,- 

• oPeRasjon RYPe – Operasjonene Woodlark og Rype – Et 50-årsminne: pris kr. 50,- 

• sPeLL LeVende! v/Marte Mona – Boka om Snåsa Orkesterforening 1898-1998. 

Hva med en bok til jul? – Flotte julegaver! 
Snåsa kommune kan tilby disse bøkene: Minner også om at Snåsa Historielag har salg av Snåsabøker,  

pakke med 4 bøker, kr. 600,-. Snåsabøkene selges på Biblioteket. 

Historielaget og Snåsa Bygdamuseum har også nylig gitt ut boka  
«Snåsabilder – fotografier fra Snåsa 1850 til 1950». 
Boka kan bestilles fra historielaget. Kontakt Erik Gran, epost: erikgran89@gmail.com, tlf 91746351.

God Jul!
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SIDE 8:

Slurver med 
vannmåling

SIDE 10:

Vil ha ny 
hangar

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

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

SNU!: Fagforbundet er rystet og ber kommune-
styret om å vrake kuttforslaget, som ordføre-
ren innrømmer at «er uheldig formulert». 

SIDE 4-5:

Ber politikerne 
snu om kutt

SIDE 7:

Kjersti lager 
julekort fra Snåsa

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

«VÅRENS VAKRESTE EVENTYR»
VI FEIRER SNÅSA KULTURSKOLES 30-ÅRS JUBILEUM SAMMEN MED

SNÅSA SAMFUNNSHUS 
LØRDAG 15. FEBRUAR KL. 19.00
Kunstutstilling og program fra scenen.
- Kaffesalg-

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

Velkommen!
Arr. UKM – komitèen

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

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

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

SIDE 4-5: 

Savner ikke snøen
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Ragnar vant 
sydenturen

SIDE 11: 

Historisk 
stemmerett
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SIDE 4-5: 

Mener politikerne ikke 
vet nok i enkeltsaker
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SIDE 8:

Gründergeni 
når snart 1.mill.

SIDE 12:

Sterk 
seier

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

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

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

SIDE 4-5:

Frykter nye store tap

SIDE 6:

Historisk 
17.mai-feiring

FO
TO

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

ANNONSØRER:
ONSDAG 5. NOVEMBER 
går Snåsningen ut med avis til alle husstander i kommunene Grong, Høylandet, 
Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa og deler av Steinkjer Kommune. 
Denne dagen leser ca 13500 personer Snåsningen. 
Ta kontakt, så gir vi deg et pristilbud på en annonse!

Kontakt Tor på 953 66 055 eller 
send epost til: tor.bach@t-a.no
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SIDE 7:

Spennende 
språktilbud

SIDE 12:

Gaver til 
gatebarn

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

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

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

SIDE 4-5:

Fikk ikke høre 
om millionsprekk 

SIDE 10-11:

Mistet Bjarke (11), 
men reddet tre liv

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 10, 18:

Kartlegger 
gamle bakker

SIDE 11:

Bok om 
galskap

SIDE 16-17:

Med kroppen 
som lerret

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

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

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

SIDE 4-5: 

Krever nye mobbetiltak

Forestillinger
19. septeber

20. september
Få billetter igjen!

Ekstraforestilling:
søndag 21. september

kl. 19.30 allE kvEldER 
vEd gRuvETåRNET I MalM
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SIDE 8:

Skriver bok om 
samisk gjeter

SIDE 11:

Butikker 
får skryt

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

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

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

SIDE 4-5:

Håper på godt 
år for reindrifta

SIDE 6-7:

Stort oppmøte 
på minnecup
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SIDE 7:

Frykter skader 
i meieribygg

SIDE 4-5:

Sol ga 
rekord

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

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

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

SIDE 6: 

Harald (77) 
svindlet for 
flere tusen

SIDE 8-9:

Snåsas ukjente krigshelt 
fra første verdenskrig

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

Vi ønsker velkommen 
til noen fantastiske  

skiløyper midt i Nord Trøndelag. 

Da er vi igang!!! 

Åpningskveld Torsdag 18. des.  18.00 - 21.00 

Fredag 19. des.    18.00 - 21.00 
20. - 21. des.    10.00 - 15.00 

2. - 5. juledag    10.00 - 15.00 

1. nyttårsdag.         10.00 - 15.00 
Fredag. 2. jan.        18.00 - 21.00 
3. - 4. jan           10.00 - 15.00 

ÅpningskvelD, Jul og nyttÅrsprogram. 

kun 50 min fra steinkjer!
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SIDE 9:

Mener ny hall 
er «uforsvarlig»

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

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

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

SIDE 4-5:

Ny stue i julegave

SIDE 10:

Mat fra Snåsa
i ny kokebok

SIDE 6-7: 

Nytt skianlegg 
klart til bruk

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

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

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

– Vi har fått 
det så bra!
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SIDE 10-11:

Forrykende 
UKM-sirkus 

SIDE 6: 

Politikerne 
kutter skatt

« lokal avisen din  er en god mediekanal for 
offentlige kunngjøringer og annen nyttig informasjon 
fra kommunen din. Fordi folk mener lokalavisene 
er troverdige og en svært viktig kanal for nyheter fra 
lokalmiljøet.»

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

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

SIDE 7: 

Reiser fra hele Norge til 
stort dataparty i Snåsa
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SIDE 6:

Reagerer på 
kulturhus-nei

SIDE 7:

Fersk 
redaktør

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

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

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

SIDE 4-5:

Endelig bedre miljø

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710

Småbruk med sjarmerende beliggenhet i Snåsa
Adr.:  Lauvåsen
P.areal:   Ca. 111 kvm. 
Bra.:  Ca. 179 kvm.
Tomt:  Ca. 119,793 daa eiendomstomt. Ca. 70 daa fulldyrka.
Konsesjon: Konsesjonsbelagt med bo og driveplikt. 
Byggeår:  Ca. 1960.
Prisant.:  Kr. 940.000,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum
Visning:   Onsdag 28. Mai kl. 17.00
Finn-kode: 48455768

SIDE 16-17:

Små syklister 
ga storoppmøte

Vi er til stede på IN-messa 8. og 9. november i 
Gronghallen til en hyggelig kjøkken prat. 
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SIDE 6-7:

Tar grep etter 
millionsprekk

SIDE 16:

Bursdag for 
bondelag

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

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

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

SIDE 4-5:

Endelig Snåsavann

+ Indre 
Namdal

SIDE 9:

Møtte opp på 
namdalstreff
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SIDE 6:

Finner ikke 
bolig i Snåsa

SIDE 15:

Vil satse 
på hjort

SIDE 10-11:

Trener på 
katastrofe

HUGGER: Kjell Tyldum (Snåsa SSL), Fred Sten-
sen (Skigruppa i Grong) og Håvard Overland 
(Snåsa SSL) svinger motorsaga i Bjørgan.

DUGNAD: Sammen med mange andre jobber 
de på dugnad for å realisere drømmen om nytt 
skianlegg. Det kan være klart for bruk i høst.

STOR INNSATS: De to idrettslagene kalkulerer 
med at anlegget bygges med en dugnadsinn-
sats verdt mellom to og tre millioner kroner.

SIDE 4-5:

Enorm dugnadsinnsats

+ Indre 
Namdal

48 
grunner 
til å bli 
abonnent. 

Bestill på 
www.snasningen.no

1964 1965 1971 1973 1979 1997 2011 2014

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

50 VELKOMMEN TIL
STEINKJERMARTNAN 2014

ÅPNINGSSHOW 6. AUGUST KL. 20.00 I RISMELEN
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SIDE 7:

Snåsning klar 
for nye eventyr

SIDE 8:

Dårlig  
kornhøst

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser i Snåsa

SIDE 11:

Fikk prøve seg 
som filmskapere
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SIDE 4-5:

Hjorten kom til 
Snåsa til jul

SIDE 6:

Heder til 
ildsjel

SIDE 14-15:

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

SIDE 10-11:

Steinar er på sporet 
av julegleden



Velkommen
til åpning av nye Snøhytta!
Etter utallige timer med dugnadsarbeid, god innsats av gode samarbeidspartnere og
gode sponsorer, inviterer nå Grong Røde Kors til offisiell åpning av den nye Snøhytta!
Vi gleder oss til å vise dere alle hvor fint det har blitt. Dere er velkomne til å delta på
offisiell åpning lørdag 5. og/eller søndag 6. mars.

Program for dagene:
lørdag 5. mars Gratis servering av kaffe/te/saft og åpningskake, samt Snøhyttavafler
kl 11:00 – 15:00: Natursti med premiering

Camp Røff med fjellmusikk, snøleik og enkel servering
Se og prøv kiting

Søndag 6. mars Gratis servering av kaffe/te/saft og åpningskake, samt Snøhyttavafler
kl 11:00 – 15:00: Natursti med premiering

Camp Røff med fjellmusikk, snøleik og enkel servering
Se og prøv kiting

kl 12:00: offisiell åpning ved fylkesmann Inge ryan

Alle besøkende disse 2 dagene er med i gratis trekning av opphold i Snøhytta sommeren 2016.

«alle Veger fører tIl Snøhytta»
Eller kanskje riktigere; mange løyper fører til Snøhytta!
For deg som vil komme på ski foreslår vi følgende alternativ:

1: Gå langs merket og preparert løype fra Heia, opp Snøådalen til Snøhytta.
2: Ta Olaheisen fra Bjørgan og gå langs merket og preparert løype til Snøhytta.
3: Ta Familieheisen og Supern fra Bjørgan, gå langs merket og preparert løype til Snøhytta
4: Gå langs delvis preparert og delvis merket løype fra Øysletta til Snøhytta
5: Gå din egen løype fra Rosten, via Veidalen, til Snøhytta

For deg som ikke kan komme på ski, tilbyr vi skyss med snøscooter opp Snøådalen. Ta kontakt med
Grong Røde Kors på tlf 468 59 102 for å bestille skyss.
Vi er spente på hvor mange kreative vegvalg dere velger denne helga og ber dere registrere vegvalget
ved ankomst til hytta. Vi lover en overraskelse til en av dere som registrerer vegvalget!

Velkommen!
hilsen grong røde kors

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

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | KKranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Tømmerås, 7870 Gronggg. tlf. 74 33 11 01

Vellle kklkl ookok mmomo mmmmm eemem nneen

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15Telefon Gartneren: 984 15 907

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

OTTO MOE AS AVD. GRONG

MEDJÅVEGEN 79
Tlf 74 31 29 90

ottomoe-grong@automester.no

Service og reparasjoner
EU-kontroll

HURRA VI HAR BLITT AUTOMESTER!ny
tt
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Velkommen til

fantastiske
forhold på Bjørgan!

Åpent alle dager i vinterferien

Puddersnø i hele anlegget, Barneklubben åpen

alle dager, Bjørganparken komplett, Fjell-løypene åpner.

Oppdaterte vær og
føreforhold rett i lomma! /grongskisenterfølg oss på facebook:www.grong-skisenter.no

Ski and Sleep: Heiskort- og overnattingspakke med frokost til maks kr 700,- pr. døgn!


