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Nå er det klart
for 17. mai-feiring
SIDE 3: Her kommer programmet for årets 17. maifeiring.

Det nærmer seg
Sommerstart
Side 2: 10. juni er det klart for
det tradisjonelle arrangementet «Sommerstart i Grong».

Grong skal bli mer
demensvennlig
Side 9: Nylig skrev Grong
kommune under samarbeidsavtalen med Folkehelsen om å
bli et demensvennlig samfunn.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Årsberetningen
for Grong er klar

Side 4-5: Det gode driftsresultatet i Grong kommune er
svært gledelig.
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Sommerstart i
Grong 10. juni
Det tradisjonelle arrangementet
«Sommerstart i Grong» blir som
vanleg halde kring idrettsparken
laurdag 10. juni. Vi annonserer
nærare program om litt. Her blir
det tilrettelagte aktivitetar for
alle og enkel servering.

Billettsal på
Kulturhuset Kuben

Sandøla Panorama
I løpet av juni vil første byggetrinn
i Sandøla Panorama være ferdigstilt. Totalt 6 leiligheter vil være fordelt over tre plan med heis og
trappetilgang. Det er lagt opp til
gode kvaliteter og høy standard
på leilighetene, leilighetene vil ha
meget gode sol og utsiktsforhold
og en beliggenhet ved elvebredden av Sandøla. For de som er
ønsker seg leilighet i prosjektet er
det fortsatt en mulighet for å
kjøpe leilighet. Om det er av interesse er det Eiendomsmegler1 på
Namsos v/Hans Kjetil Andreassen
som administrerer salget.
Er du litt usikker på om du
ønsker å kjøpe, men synes en leilighet i Sandøla Panorama hadde
vært lykken kan du melde din interesse til Grong kommune v/ boligavdelingen i om leie av leilighet.Sigve
Hallager, Tlf: 74 31 21 65 eller
Anett Sundvik Tlf: 74 31 21 16.

ANDELSLEILIGHET SELGER
Andelsleilighet i Rønningen
borettslag selges
Boligen er en kjedet
enebolig/tomannsbolig over
to plan med tilhørende carport.
Gode sol og utsiktsforhold.
Fellesutgifter: 6.500,Prisantydning: 450.000,Andel fellesgjeld: 181.387,- pr
31.12.2016
Adresse: Rønningenvegen 21
Fellesvisning av boligen avholdes
torsdag 18.05 klokken 14.3015.30
For mer informasjon, kontakt
Grong kommune v/Sigve Hallager
Tlf: 74 31 21 65
E-post: sigve.hallager@grong.
kommune.no
Grong kommune forbeholder seg
retten til å forkaste samtlige bud.

Kulturhuset
Kuben har fått
hjemmesider
og program
Følg med på kinoprogram, konserter, teater og aktiviteter via www.
kulturhusetkuben.no eller www.
qb1.no. Gjennom disse sidene
kan du også bestille billetter!

KUBEN: Det er flere måter å kjøpe billetter til kuben på.

VI HAR NO OPNA
BILLETTSALET FOR
ARRANGEMENT
PÅ KUBEN.
Vi tilråder publikum å førehandskjøpe billettar då dette
gir betre oversyn for arrangør,
lettar billettsalet på arrangementsdagen og vi unngår å
måtte snu folk i døra om det er
fullt. I vårt nye billettsystem
vil ein på dei fleste arrangement også kunne velje kva for
sete ein ønskjer å bestille. Vil
ein ha dei beste plassane løner
det seg å førehandskjøpe. Ein
kan jamvel kjøpe på døra før
sjølve arrangementet når det
er ledige plassar. Alternative
måtar å kjøpe billettar til
kino, konserter, teater osv.

Appen «ebillett»

For dei som nyttar moderne
mobiltelefonar tilråder vi å
laste med appen «ebillett».
Med denne kan ein kjøpe billettar og ha dei lagra på telefonen. Det held då å vise

billett på telefonen når du
går inn på arrangementet.
Du slepp også å nytte kodekalkulator og passord for
nettbank for kvart enkelt
kjøp. I appen kan ein søke på
Grong eller Kuben og sjå alle
tilgjengelege arrangement
framover.

www.kulturhusetkuben.no

På våre nye nettsider ser du
kinoprogram og kulturprogram. Trykk på «kjøp billett»
på det arrangementet du vil
ha billettar til, vel plass og betal. Skriv ut kvittering eller vis
kvittering mottatt via telefon.

Førehandssal i biblioteket
med visa (eller kontant)

I biblioteket sine opningstider
10–16 alle kvardagar og heilt
til kl. 21 på tirsdagar og onsdagar, kan du kjøpe billettar
med betalingskort (eventuelt
kontant) av de tilsette i biblioteket. Betal i skranken. Vi vil
helst at du nyttar betalingskort, men vi kan også ta imot
kontant.

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

Skjalg Åkerøy, ordfører
ogSvein Helland, rådmann

KUBEN: Her kan du kjøpe billetter.
Kjøp på sjølve arrangementet

På kinoframsyningar, konsertar, teater osv. kan du også
kjøpe i døra på sjølve arrangementet. Vi vil også her helst
selje med betalingsterminal,
men tar også kontant.

Tilrettelegging

Vi har mange tilrettelagte og
avhaldne plassar for publikum
med nedsett funksjonsevne i

kinosal og konsert- og teatersalen Symfoni Namsen. Når
du kjøper på førehand kan du
sjå dette i salkartet. Du kan
også få råd om plassar i forhold til hemningar i bibliotekskranken. Vi har no også
lagt inn som standard at ein
kan kjøpe billett til ledsagar
når ein har bevis for å kunne
ha med seg denne. Ta gjerne
kontakt for tilrettelegging.

Informasjon om Grongnytt 2017
⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking og distribusjon av
Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for
den kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller
eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 23. juni. Frist for lag og foreninger er 12. juni.
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/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.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og foreninger
og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: annonse@t-a.no,
med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres til alle husstander
i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
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17. MAI: Klokken 11.20 starter folketoget fra kirka.

Program 17. mai 2017

Kl. 09.00 Grong musikkforening spiller ved Grong helse- og
omsorgstun.
Kl. 09.45 Gudstjeneste i
Grong kirke.
Kl. 10.40 Minnemarkering på
soldatgrava ved Grong kirke av
elever i 7. klasse på GBU.
Grong Musikkforening spiller.
Kl. 11.00 Oppstilling av folketoget utenfor Grong kirke.
Kl. 11.20 Folketoget starter
fra kirka. Toget svinger til høyre
i første rundkjøring på Medjå,
til venstre ved kommunehuset
og går til helse- og omsorgstunet hvor det stanser og GMF
spiller. Toget går til slutt inn på
området utenfor Kulturhuset
Kuben.
Kl. 12.20 Toget ankommer
Kulturhuset Kuben. Spilling av
Grong Musikkforening. Deretter tale ved russepresident Birgitte Gjertsås og hovedtaler
Ole Anders Olsen.

Kl. 12.30 Arrangement i Kulturhuset Kuben. Kaffe og kaker
på inngangen, is og brus til
barna. Salg av mer å spise/
drikke.
Kl. 13.10 Avgang barnetog i
Harran. Kroa – Sakrimoen Kroa.
Kl. 13.45 Lokalt arrangement i
Harran samfunnshus. Kaffe og
kaker på inngangsbilletten, is,
brus og pølse til barna. Salg av
sodd.
Kl. 15.00 Avgang barnetog på
Bergsmo. Nordtun - Brauten Museet – Nordtun.
Kl. 15.30 Lokalt arrangement
på Nordtun. Kaffe og kaker på
inngangsbilletten, is og brus til
barna. Salg av mer å spise/
drikke.
Husk kontanter til de
lokale arrangementene.
Alle er hjertelig velkommen!
Hovedkomiteen for
17. mai-feiringa.

17. MAI: Flagg.

IS: Is og 17. mai hører sammen.
Dette er dagen i året barna kan
spise så mye is som de orker.

Ledig SFO i Grong

Nye åpningstider
Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har nye åpningstider på Kulturhuset
Kuben.
Vi har åpent alle hverdager
fra kl. 10-16, men på tirsdager og
onsdager har vi også kveldsåpent til kl. 21.00.
Vi som jobber på bibliote-

ket har fått utvidet ansvar for
å selge billetter til kommende
kinoforestillinger og arrangement for de som ikke får til å
kjøpe på nett. Vi foretrekker
betalingskort.
Velkommen innom vårt nye
bibliotek!

RUSS: Russen er i full gang med feiringen og avsluttes i toget
nasjonaldagen.

Grong kommune har
skolefritidsordninger
ved skolene i
kommunen.

NYE ÅPNINGSTIDER: Velkommen
til nye åpningstider i biblioteket i
Kuben.

Det kan søkes plass i skolefritidsordningene ved Harran
oppvekstsenter og ved Grong
barne- og ungdomsskole.
Det kan søkes på følgende
tilbud:

• 5 dager: 100 %
• 4 dager: 80%
• 3 dager: 60%
• 2 dager: 40%
• Ettermiddag
• Korttidstilbud
Nærmere informasjon ved den
enkelte skole. Felles elektronisk
søknadsskjema for SFO er lagt
ut på kommunenes hjemmeside
www.grong.kommune.no
SØKNADSFRIST: SNAREST
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Årsberetning
2016 i Grong
kommune
Grong kommunes
regnskap for 2016 viste
et regnskapsmessig
indreforbruk(overskudd)
på 7,9 millioner, noe som
er tilnærmet likt det
regnskapsmessige mindreforbruket fra 2015.
Dette gir et nettodriftsresultat i
prosent av driftsinntektene på
hele 3,5% noe som ligger over
den nasjonale målsettingen på
2%. Det gode netto driftsresultatet er svært gledelig.
Grong kommunens regnskap
for 2016 viste brutto driftsinntekter på kr 333 millioner. De
totale driftsutgiftene inkl. renter og avdrag minus avskrivninger ble ved årets slutt på kr 321
millioner. Dette ga oss et netto
driftsresultat for 2016 på 12 millioner noe som er en økning på
4 millioner fra i fjor.
Endringene fra 2015 skyldes i
all hovedsak økte inntekter på
rammetilskudd/skatt og tilskudd til flyktninger, mens utgiftssiden
ikke
har
økt
tilsvarende.
Grong kommune har forøvrig
over mange år hatt god økonomistyring. En må helt tilbake til
2002 for å finne et år med
underskudd(regnskapsmessig
merforbruk).

Merinntekt

Sterkt fokus på økonomi og
økonomistyring gjennom hele
året har gitt seg utslag i at de
store rammeområdene oppvekst- og familie, helse og omsorg
og
næring,
miljø,
landbruk, teknisk, kultur,

FIG 2: Oversikt over netto driftsutgifter
fordelt på de ulike rammeområdene.

brann- og redningsvesen alle
har gått med «overskudd» og
bidratt positivt inn i kommunens resultat. «Overskuddene»
ble på hhv. 298 tusen, 3,4 mill
og 756 tusen.
Skatt og rammetilskudd viste
ved utgangen av 2016 en merinntekt på nesten 2 millioner
sett i forhold til budsjettet.
Dette skyldes en bedre skatteinngang enn prognosene tilsa.
Også kommunens pensjonskostnader ble noe mindre enn
prognosen slik at disse ga en
innsparing på 1,8 millioner.
2016 har vært et år hvor utbyggingen av Kuben/GBU har
krevd store ressurser på mange
områder. Når en ser de flotte
resultatet så kan en ikke si annet enn at en er svært godt fornøyd med den jobben som er
gjort både av eksterne og interne aktører.
Kommunereformen har også
vært i sterkt fokus i 2016 og har
krevd en god del jobbing både
administrativt og politisk. Resultatet pr. nå ser ut til kunne
bli et sterkere samarbeid mellom de fire Indre Namdals kom-

FIG 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

munene
Grong,
Lierne,
Namsskogan og Røyrvik. Dette
blir en spennende og utfordrende prosess å jobbe med i
2017.
I tillegg til fokus på økonomi,
store og mindre utbyggingsprosjekter samt arbeidet med ulike
organisasjonsendringer har det
i 2016 også vært jobbet mye
med næringsutvikling. Flere
etableringer er nå på gang og
dette er positivt for kommunen
særlig med tanke på arbeidsplasser og folketallsutvikling.
Sykefravær/vakanser, samt
periodevise utfordringer med å
rekruttere kvalifisert arbeidskraft har også krevd en god del
innsats i 2016 og da særlig fra
overordnet ledelse.
Kommuneøkonomi har vært
og vil være utfordrende selv
om resultatet i både 2015 og
2016 var svært gledelig. Behovet for kommunale tjenester
øker. Lønnsøkninger og pensjonsutgifter har de senere årene økt mer enn det kommunen
får i økte rammetilskudd slik at
det er hele tiden utfordrende å
få de økonomiske midlene til å
strekke til på alle områder. Siste økonomiplan viser omstillingsbehov fremover. Det er en
stor og viktig jobb å sikre løpende balanse i kommunens
økonomi fremover. Overskuddet for 2016 gir oss et godt utgangspunkt og muligheter for å
vurdere nivået på driftsbudsjettet 2017 på enkelte ansvar. Vi så
i utgangspunktet for oss et relativt stabilt år økonomisk sett i
2017 men endringer skjer fort.
Nedlegging av flyktningmottaket våren 2017 påvirker kommunens økonomi i form av
reduserte tilskudd. Arbeidet

ÅRSBERETNINGEN: Årsberetning 2016 fo Grong kommune er positiv.
med å regulere inn disse tapene pågår nå for fult.
Kommunen har en relativt
høy lånegjeld og en har i starten av 2017 gått til det skritt å
binde renta på 1,8% de kommende 3 år, noe som gjør at
renta ikke vil være et usikkerhetsmoment i tiden fremover.
Årsberetningen i sin helhet
er å finne på kommunens
hjemmeside. Under det enkelte
rammeområdet finner en hvilke handlingsplaner/tiltak som
var planlagt for 2016 og hvordan gjennomføringen har
vært. Rådmannen meget godt
fornøyd med den måloppnåelse som har vært i 2016 og det
samme gjelder i forhold til
gjennomføringen av ulike
drifts- og investeringstiltak.

Tiltak

Av enkelt tiltak i handlingsplanen kan nevnes;

• Organisering overordnet
ledelse og organisering
flyktningetjenesten.
• Innføring av nytt lønns-,
personal- og økonomisystem. En prosess som har
vært og fremdeles er
svært arbeidskrevende.
• Området for oppvekst og
familie har også jobbet
med en rekke handlingsplaner i 2016. Av disse
kan nevnes, Deltakelse i
KS skolelederprogram,
utarbeidelse av strategi
for skolenes IKT satsning
fremover, oppfølgning av
prosjektet «kompetanse
for mangfold», organisasjonsgjennomgang ledelse
innenfor skole, voksenopplæring og barnehager,
skolen har vært en aktiv
bidragsyter til utbygging
skole og kulturbygg, salg
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Hovedregulering
budsjett Grong
kommune
våren 2017
Nedlegging av flykningemottaket
i Grong medførte behov for en
nøye gjennomgang av økonomien
på flere områder tidlig på året.
Nedleggingen påvirker både inntektssiden og utgiftssiden på
områder som voksenopplæring,
skoler, barnehager også videre.

Ekstraordinær situasjon

Det har vært jobbet aktivt med
reguleringene med fokus på å forsøke å oppnå balanse uten å
måtte bruke for mye av tidligere
oppsparte reserver i denne
ekstraordinære situasjonen.

Tap av vertskommunestilskudd

Ramme 1 Sentral administrasjon,
ramme 2 Oppvekst og familiesektoren og ramme 4 Næring, miljø,
landbruk, teknisk, kultur og namdal brann- og redningsvesen har
levert reguleringer i balanse
innenfor eget område. Ramme 3
Helse- og omsorg har ikke klart å
komme i balanse slik at de er nødt
for å søke om en tilleggsbevilgning på i overkant av 800 000,-.
Denne dekkes opp med økt tilskudd til bosetting av ordinære
flykninger i 2017. Når det gjelder
tapet i forhold til bortfall av vertskommunetilskuddet flyktningemottak på nesten kr 1.4’ millioner
så har vi klart å dekke inn ca 300’
av dette med økt tilskudd til ordinær bosetting. Resten cirka kroner 1 000 000,- vil bli forslått
dekket ved bruk av fond, tidligere
oppsparte midler.

av vokseopplæringstjenester, barnevernet har jobbet
med å skaffe tiltakspersoner som skal veilede
familier, vurdere evt.
deltagelse i felles barnevernvaktordning, fokus på
systemretta arbeid i PPT
med mer.
• Området helse og
omsorgsektoren har også
jobbet med en rekke
handlingsplaner i 2016, av
disse kan nevnes; Ernæringskartlegging av brukere
av pleie og omsorgstjenestene, samt lage tiltaksplan
for oppfølging av kartleggingen, videreutvikle
hjelpetjenesten YES, brannopplæring på avd. enslige
mindreårige, gjennomføre
handlingsplanen for
legekontoret, innføring av
hverdagsrehabilitering som
en del av omsorgstilbudet,

videreutvikle arbeid for
sosialhjelp osv.
• Området for næring, miljø,
landbruk, teknisk, kultur og
namdal brann- og redningsvesen har også jobbet med
en rekke handlingsplaner.
Av disse kan nevnes;
opprettelse av landbruksfond, deltagelse og sekretærfunksjon i prosjektet
Vannområdet Namsen,
utvikle Grong næringspark,
bidra til utvikling Bjørgan,
bidra til utvikle framtidig
drift av nytt kulturhus,
videreutvikle bibliotek,
sluttføre adresseprosjektet,
gjennomføre tiltak som er
beskrevet i hovedplan
formålsbygg som for
eksempel nytt kjøkken ved
utsikten, starte prosjektet
fra leie til eie, utarbeide ny
brannordning for vertskommunesamarbeidet på brann.

Det kan leses mer om de ulike handlingsplanene i
kommunens årsberetning som ligger på hjemmesida.
Av ulike investeringstiltak som
er gjennomført i 2016 kan nevnes;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapasitetsøkning ved Grong vannverk.
Målekum på vannledninger Mediå.
Ny større vannledning Vårryggen.
Nytt renseanlegg Bergsmo.
Planlegging nytt renseanlegg Mediå og Harran.
Erverving og avtaleinngåelser på NTE bygget.
Solavskjerming fysioterapi, kjøkken og vaskeri.
Bygging flykningeboliger Bergsmo g Harran.
Restaurering 2 mannsbolig Bergsmo og 6 mannsbolig Grovin.
Utbygging av nye lokaler til ungdomsskolen, musikk- og kulturskolen og Kuben.
Ny brannbil er bestilt, leveres i 2017.
Ny redningsbil og kommandobil bestilt og leveres i starten av 2017.
Kompletterende grunnundersøkelser Grong Næringspark igangsatt.
Sikringsarbeid kvikkleiersoner i Tømmerås.
Elveforebygging Berre – Østduun.

Over 400 ansatte
Grong kommune er en stor arbeidsplass med nærmere 300 årsverk fordelt på over 400 ansatte. Rådmannen er svært
fornøyd med den meget gode og beundringsverdige arbeidsinnsatsen og den vilje og fleksibilitet de ansatte har vist gjennom arbeidsåret 2016. Rådmannen takker videre for samarbeidet med politisk ledelse i nok et travelt og utfordrende år.
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Matkompetanse
Behov for mer matkompetanse
i din bedrift?
Det har kommet spørsmål om
muligheten for å lære mer om
produksjon av mat, og hvis det
er flere interesserte, så kan det
arbeides med å få satt opp
kurs. Nivå og omfang vil
avhenge av hva det er behov
for, men utgangspunktet er
grunnkurs matfag, videregående nivå, på deltid. Ber om at
de som er interesserte sender
kort info om hva de er interesserte i til inger.helland@grong.
kommune.no innen 02. juni
2017.

Informasjon om kommunale
avløpsrenseanlegg
DRENERING: Tilskudd til drenering og grøfting. Ill.foto

Tilskudd til
grøfting/drenering
Ingen fastsatt søknadsfrist. Det kan søkes løpende gjennom året.

AVLØPSRENSEANLEGG: Grong kommune investerer for å redusere utslipp.

Tilskudd til vinterskadd eng 2017
Har du berget enga etter vinteren?
Det har vært en vinter med
mye barfrost og is på enga.
Dersom enga er så skadet at
det trengs reparasjoner, kan
det innvilges erstatning etter
bestemte regler.
Det skal da varsles til Grong
kommune snarest etter at
skade er oppdaget. Den
skadde enga skal befares før
ompløying skjer. Frist å søke
15. juni i skadeåret.
Ta kontakt med Grong kommune ved saksbehandler Berit
Østevik, tlf. 74 31 21 25 eller
på epost: berit.ostevik@grong.
kommune.no

Grong kommune investerer betydelige midler for å bygge om avløpsrenseanleggene med sikte på å redusere
utslippene til Namsen.
Bergsmo avløpsrenseanlegg på Moum er nå
ferdig ombygget. Det gamle renseanlegget er
bygget om til pumpestasjon som pumper avløpsvannet videre til en stor slamavskiller og
derfra fordeles den ut i åpne bassenger for infiltrasjon i grusmasser. Se bildet.
Det er bygget 3 åpne bassenger. Det brukes
kun et og et. Fra det åpne bassenget filtrerer
avløpsvannet ned i grusmassene. Det er etablert et kontrollpunkt i en bekk nedstrøms bassengene.

Kvikkleire

For Mediå avløpsrenseanlegg var ikke samme
løsning som for Bergsmo mulig grunnet
kvikkleireforekomster i mulige infiltrasjonsområder. Det er derfor fattet utbyggingsvedtak på bygging av et nytt høygradig
avløpsrenseanlegg beliggende vest for E6 på
Sundspeten. Anlegget har vært utlagt som et

offentlig anbud og utbygger vil bli bestemt i
mars/april.
Sentralt gitte krav til utslipp fra anlegget
ligger til grunn for utløpet til Namsen. Det
betyr at 90 % av fosforinnholdet skal fjernes
gjennom anlegget. Med det følger også fjerning av organisk stoff samt alle partikler.
Dette vil bedre utslippet til Namsen. Anlegget er planlagt ferdigstilt innen utgangen av
2017.

Avklare tiltak

Samtidig startes et forprosjekt for Harran avløpsrenseanlegg opp nå i februar/mars med
sikte på å avklare hvilke tiltak som kan gjøres
for å bedre utslippet her. Enten ombygging
av eksisterende anlegg, bygging av nytt anlegg eller at vi finner et egnet infiltrasjonsområde med grusmasser. Det planlegges
utførelse i 2018.
Alle disse 3 tiltakene er mulig innenfor kloakkavgiftene innbyggerne har i dag. De gamle
anleggene er ferdig avskrevet, og det gir rom
for nye investeringer innenfor samme avgiftsnivå. Alt med sikte på å bedre vannkvaliteten
i vassdragene i kommunen.

Korrigering av gårdskart
Sommeren 2016 ble det
foretatt en flyfotografering over Namdalen.

GÅRDKART: Flyfoto. Ill.foto

Disse bildene er nå blitt gjort
tilgjengelige i blant annet programmet Gårdskart på internett. Benytt følgende link:
http://gardskart.skogoglandskap.no/
Skriv inn kommunenummer
1742 for Grong og ditt gårdsnummer og bruksnummer.
Trykk på vis Gårdskart. Dette
kartverktøyet søker seg direkte
inn på én spesiell der det kommer fram opplysninger om
størrelse på eiendommen. Men
også fordeling av de forskjellige

typer areal som hører til eiendommen du søker på. Programmet kan benyttes både på
store landbrukseiendommer
og små boligtomter. Det kan
også beregnes arealer og avstander. Da får du opp din eiendom.

Se over

Ber om at du ser etter om terreng og kart stemmer overens.
Det kan også forekomme at
grenser er feil inntegnet.
Dersom du mener det finnes
feil, ber jeg om at du sier ifra
for mulig endring.
Det ble utført noen korrigeringer våren 2016, men det kan
fortsatt være behov for flere

Fra juni 2013 ble det innført
tilskudd til grøfting/ drenering
av tidligere drenert areal. Dette tilskuddet gjelder også i
2017. Det er også her krav om
at foretaket er berettiget til å
søke om produksjonstilskudd.
Tilskuddet utgjør kr 1000 pr.
da ved systematisk grøfting,
omgraving eller profilering.
Det gis tilskudd med kr 15,pr. løpemeter der det ikke er
systematisk grøfting.
Innlevert søknad skal ha
med prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og plankart. Legg
gjerne ved bilder, både gamle
og nye.
Tilskudd til drenering og hydrotekniske tiltak kan kombineres.
Ta kontakt med Grong kommune ved saksbehandler Berit
Østevik, tlf. 74 31 21 25 eller på
epost: berit.ostevik@grong.
kommune.no
Du kan også gå inn på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider for å lese om ulike
støtteordninger og andre landbruksrelaterte saker der: https://www.slf.dep.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/nyhetsarkiv/
miljo-og-okologisk/s%C3%B8kom-tilskudd-til-drenering

endringer som jeg ikke har
vært oppmerksom på.

Korrigering

All Korrigering bør være utført
ferdig av meg før 20. juni 2017.
Ber derfor om at du sier fra så
fort som mulig.
Fristene er så korte fordi jeg
skal ha tid til å korrigere kartet
helst før vekstsesongen starter og
slik at gårdbrukerne skal vite hvor
mye areal dere skal søke om i produksjonstilskudd på til høsten. Si
gjerne fra om endringer på leid
areal som du disponerer også!
Ta kontakt med Berit Østevik
på tlf. 74 31 21 25 eller på e-post
berit.ostevik@grong.kommune.
no.
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Søknad om Produksjonstilskudd
Formålet med produk
sjonstilskudd er «å bidra til
et aktivt og bærekraftig
jordbruk innenfor de mål
settinger Stortinget har
trukket opp».
(jf. forskrift om produksjonstil
skudd og avløsertilskudd i jord
bruket § 1). Det er delmål for hver
ordning. Tilskuddet beregnes med
en sats per dyr eller areal.

Overgangsåret 2017

Hvordan søke om produksjons og
avløsertilskudd i 2017?
I 2017 skal du søke om produk
sjons og avløsertilskudd både i
gammelt og nytt søknadsskjema.
Til sammen skal du registrere
opplysninger opptil tre ganger:
• Innen 20. januar 2017
søker du om produksjons- og
avløsertilskudd i det vanlige
søknadsskjemaet, på samme
måte som tidligere. Sentral
utbetaling av tilskuddene
skjer i juni 2017.
• Første registrering i det
nye søknadsskjemaet gjør du
i perioden mellom 1. mai
(telledato) og 15. mai
(søknadsfrist).
• Andre registrering i det nye
søknadsskjemaet gjør du i
perioden mellom 1. oktober
(telledato) og 15. oktober
(søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt
om i det nye søknadsskjemaet,
skjer i februar 2018.
Søknaden skal leveres elektro
nisk, fra og med mai 2017 er det ikke
mulig å levere søknad om produk
sjonstilskudd eller tilskudd til avløs
ning ved ferie og fritid på papir.

Når skal jeg søke om hva i 2017?

1. januar 2017: Telledato for siste
registrering i gammelt søknads
skjema. Det er mulig å registrere
søknad om produksjons og avlø
sertilskudd. 20. januar 2017: Søk
nadsfrist gammelt søknadsskjema:
• Tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid for 2016.
• Husdyrtilskudd.
• Tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon.
• Tilskudd for bevaringsverdige
husdyrraser.
• Distriktstilskudd frukt, bær
og grønt for kvantum levert til
godkjent omsetningsledd i
2016.
• Driftstilskudd til melkeproduksjon.
• Driftstilskudd til spesialisert
kjøttfeproduksjon.
• 1. mai 2017: Telledato for
første registrering i nytt
søknadsskjema. Det er mulig
å registrere søknad om
produksjonstilskudd. 15. mai
2017: Søknadsfrist for første
registrering i nytt søknads
skjema:
• Husdyrtilskudd (unntatt
bikuber)
• Tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon
• Driftstilskudd til melkepro
duksjon
• Driftstilskudd til spesiali
sert kjøttfeproduksjon
• (Registrer dyr som gir
grunnlag for avløsertilskudd)
• (Registrer dyr som gir
grunnlag for tilskudd for
grovfôrareal).
Juni 2017  Utbetaling etter
søknad pr. 1.1.2017.
1. oktober 2017: Telledato for
andre registrering i nytt søknads
skjema. Det er mulig å registrere

søknad om produksjons og avlø
sertilskudd. 15. oktober 2017: Søk
nadsfrist for andre registrering i
nytt søknadsskjema:
• Tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid for 2017.
• Husdyrtilskudd.
• Tilskudd til økologisk areal og
husdyr.
• Tilskudd for bevaringsverdige
husdyrraser.
• Distriktstilskudd frukt, bær og
grønt for kvantum levert til
godkjent omsetningsledd i
2017.
• Areal- og kulturlandskapstilskudd.
• Tilskudd til dyr på beite.
• Tilskudd til dyr på utmarksbeite.
10. januar 2018: Frist for å etter
registrere opplysninger:
• Avløserutgifter for perioden
15. oktober til 31. desember.
• Dyr på utmarksbeite som er
tatt ned fra beite senere enn 15.
oktober.
• Livdyr (gris, kylling og kalkun)
som er solgt mellom 15. oktober
og 31. desember.
• Kvantum frukt, bær og
veksthusgrønnsaker samt
poteter dyrket i Nord-Norge som
er solgt mellom 15. oktober og
31. desember.
Februar 2018: Utbetaling etter
søknad pr. 1.5 og 1.10 2017.
Fra og med 2018, blir første tel
ledato 1. mars, med søknadsfrist
15. mars.
Landbruksdirektoratet
For spørsmål ta kontakt med
Landbruksforvaltningen i Grong
kommune ved Berit Østevik tlf 74 31
21 25. epost berit.ostevik@grong.
kommune.no.

TRAKTOR: Gråtassen er fortsatt populær.

PÅSKE: Påskestemning i Grong barnehage.

Harran barnehage
i ei travel tid
Harran barnehage
har hatt ei travel
tid før påske.

Vi har hatt massevis av akti
viteter, og mye å glede oss
over. Vi fikk påskeegg fult av
masse godteri i, av Aud Vig
dis og Laila (bestemor og
oldemor av barn i barneha
gen). Vi har laget påskepynt
sammen med Janne (Beste
mor i barnehagen) og her i
barnehagen har det blitt

produsert egg og kyllinger i
stor stil.
Vi var så heldige å få oss en
helt egen Gråtass traktor av
Lornts (pappa i barnehagen).
Den ble kjempe populær.
Vi avslutta en fin oppkjø
ring til påska med en kose
lig
påskelunsj
med
påfølgende påske leiker
sammen med alle barn og
ansatte på oppvekstsentret.
Takk til alle som bidro til
ei super påske tid her i bar
nehagen.

Ny integreringsplan Prioritering av
for oppvekstområdet bredbåndsutbygging
Grong kommune har
arbeidet med integre
ring og norskopplæring
i mange år.
En viktig forutsetning for
god integrering, uavhengig
av etnisk bakgrunn, er at
alle skal kunne benytte sine
ressurser. I et mangfoldig
samfunn er «Bedre norskopplæring og mer målrettet
kvalifisering til arbeidsmarkedet er viktige virkemidler
for å lykkes med dette» (St.
meld.6 (2012-2013)).
Den nye integreringspla
nen for oppvekst sammen
fatter
arbeidet
med
norskopplæring og målrettet

kvalifisering til arbeidslivet i
kommunen, og danner en
«rød tråd» gjennom utdan
ningsløpet fra barnehage til
arbeidslivet.
Alle barnehagene, grunn
skolene, Grong voksenopp
læringssenter og Grong
videregående skole har bi
dratt til utarbeidelsen til pla
nen.
Planen skal være et ar
beidsdokument for den en
kelte avdeling i arbeidet
med å videreutvikle praksi
sen. Arbeidet evalueres og
planen revideres av det
kommunale
nettverket
«Kompetanse for mang
fold», hvor alle avdelingene
på oppvekstområdet er re
presentert.

Grong Formannskap har
i møte 21. mars foretatt
en prioritering blant
grender som har meldt
bredbåndinteresse.
I saksframlegget er dette lagt til
grunn for prioriteringen:
• Områder som er ferdig
prosjektert og som gir bredbånd til mange husstander
settes øverst.
• Deretter områder med
næringsvirksomhet og mange
husstander.
• Videre områder med
næringsvirksomhet og færre
husstander.
• Områder med lav utbyggingskostnad.

Ut fra de foreslåtte kriteriene,
er det vedtatt at utbyggingen av
bredbånd prioriteres slik:
Prioritet 1: Gartland, Elstad
og Rosset. Området er ferdig
prosjektert, har mange hus
stander og har næringsvirk
somhet.
Prioritet 2: Grong, Leksås.
Området har næringsvirksom
het og mange husstander.
Prioritet 3: Fossland. Områ
det har næringsvirksomhet,
mulig enkel tilkobling til fiber
nett og færre husstander.
Prioritet 4: Solum, Bya og
Ness. Området har nærings
virksomhet og mange husstan
der.
Prioritet 5: Møllemoen. Om
rådet har lav utbyggingskost
nad.

Prioritet 6: Vårryggen.
Området har lav
utbyggingskostnad.
Prioritet 7: Harran stasjons
by. Usikker utbyggingskostnad,
bør vurderes sammen med
Harran sentrum i et eget pro
sjekt.
Prioritet 8: Veiem.
Få husstander, er søkt
utbygget sammen med
Øysletta.
Prioritet 9: Godejord.
Få husstander, høy
utbyggingskostnad.
Dette forslaget til prioritering
kan måtte endres hvis det kom
mer byggetiltak, andre til
skuddsytere eller andre innspill
som gjør at bredbåndsutbyg
ging må forseres.
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Brukerundersøkelsen i
kommunes barnehager
I løpet av februar og mars
ble det gjennomført en
brukerundersøkelse for
foresatte i alle fire barnehagene i Grong kommune.

BARNEHAGENE: Felles for alle
fire barnehagene er at vi scorer
høyt på temaet trivsel!

Temaene i brukerundersøkelsen
var Ute- og innemiljø, Relasjon mellom barn og voksen, Barnets trivsel, Informasjon, Barnets utvikling,
Medvirkning, Henting og levering
og Tilfredshet. Med en total
svarprosent på 68,7 % (80,6 % på
Ekker, 69,8 % på Rønningen, 55,5 %
på Bergsmo og 69 % på Harran) vises det at vi har engasjerte foresatte
i våre barnehager. Felles for alle
fire barnehagene er at vi scorer
høyt på temaet trivsel! Hele 97,3 %
er helt enig eller delvis enig i at barnet deres trives i barnehagen!

Brukerundersøkelsen viser
derfor at de foresatte i barnehagene i Grong kommune samlet
sett er godt fornøyd med sin barnehage. Temaet som omhandler
Informasjon fra barnehagen får
lavere score. Dette jobbes det
med kontinuerlig og spesielt nå.
Dette gjelder både informasjon
direkte tilbake til foreldrene,
brukerne, men også informasjon
innad i barnehagen og mellom
de som vi samarbeider med.
Denne brukerundersøkelsen
ble i år foretatt i papirform. I utgangspunktet er det tatt ut i fra
en nasjonal undersøkelse som
ligger elektronisk. Målet for neste år er at også Grong skal være
med på denne. Da får alle tilganger på resultatet av undersøkelsen, både kommunalt og
regionalt.

Framtidens laksefiskere
undersøker laksen
I forbindelse med temaet
VANN, hadde vi samling om
laks. Vi fikk se bilder av den og
ble fortalt om hvor den lever og
at den hopper seg oppover
elva. Vi så at sporden på laksen
var forskjellig ifra sporden på
ørreten. I en balje hadde vi en
død laks, som vi kunne undersøke nærmere. Vi som er lærere i barnehage er mer opptatt
av at samlinga skal være opplevelsesbasert enn direkte undervisning. Laksen var glatt å
ta på og når vi stappet fingeren

i munnen på laksen så kjente vi
at den hadde små og skarpe
tenner. Det var ikke alle som
tok sjansen på å kjenne etter,
selv om laksen var død. Etter
samlinga fikk alle barna lage
sin egen laksepakke. De fikk
velge mellom laksebiter, smør,
crème fraiche, sitronpepper,
gulrot, purreløk, paprika og sitron. Laksepakkene ble stekt
på bålpanna og spist ute ved
gapahuken i barnehageskogen.
Rønningen barnehage

LAKS: Her får barna studere
laksen på nært hold.

Barnevernsvaktordningen
Fra 10. mars ble Indre
Namdal barnevern deltaker i felles barnevernsvaktordning i Nord-Trøndelag.

KLIPP: Her klipper kommunalsjef
Bjarne Myrvang og barnevernleder Bente Jakobsen av snora for
å markere Indre Namdals
deltakelse i barnevernvakta i
Nord-Trøndelag.

Steinkjer kommune er vertskommune for barnevernsvakta og har
tilhold på politistasjon i Steinkjer.
Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevern utenfor ordinær
arbeidstid i helger. Barnevernsvakta er lokalisert ved Steinkjer
politistasjon og har kombinert
aktiv/passiv vakt i tidsrommet fredag kl. 18.00 til søndag kl. 24.00.
Publikum kan nå barnevernsvakta både via Alarmtelefonen for
barn og unge, politiet og direkte
til barnevernstjenestens telefon.
Barnevernsvakta er i dette tidsrommet kommunens operative
tjeneste hva angår krise- og akuttarbeid etter barnevernsloven, det

vil si situasjoner som krever
umiddelbare barnevernstjenester.
Mandag 13. mars ble deltakelse
i barnevernsvakta gledelig markert blant ansatte og ledelse i Indre Namdal barnevern. En
interkommunal barnevernsvakt
med åpningstid i helger og forhåpentligvis etter hvert på ettermiddag skal bidra til å sikre de utsatte
barna en faglig, tilgjengelig og
operativ barnevernstjeneste.
Barnevernsvakt lokalisert ved
Steinkjer politistasjon:
Tlf 489 55 599 // 404 29 138, eller
02800 // 112 (politiet), eller 116 111
(alarmtelefon for barn og unge,
døgnåpen).
Åpningstid er kun helger: Til stede: Fredag kl. 18.00-23.00. Lørdag
kl. 18.00-24.00).
Ellers bakvakt i helga til søndag
kl. 24.00.

Søknad om spillemidler
Søknad om spillemidler
til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, løypetiltak
og overnattingshytter i
fjellet samt kulturbygg
2018.
Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
skal bidra til å gi befolkningen
gode muligheter for å utøve
idrett og fysisk aktivitet i både
organiserte former og egenorganisert aktivitet.

DET KAN SØKES
OM SPILLEMIDLER TIL:
• Ordinære anlegg.
• Nærmiljøanlegg
(ordningen med mindre
kostnadskrevende anlegg
er gått ut).
• Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet.
• Kulturhus/samfunnshus.
• Søknadsfrist: 15.
oktober. Alle søknader skal
leveres elektronisk. Søknadsskjema finner du ved å
gå inn på www.idrettsanlegg.no Referansenummer

vil du få tilsendt automatisk.
Dersom du/dere har søkt
tidligere, legger dere inn
nummer og navn på
«anleggssted» og «anleggsenhet».
• Vær oppmerksom på at
det gjeldende anlegg må stå
oppført i kommunedelplan
for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet, frist for innmelding
av anlegg til handlingsprogrammet er 15. september.
Før søknad innsendes må
det også foreligge idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kommune/
departement ved innsendelse, siste frist for å søke
kommunen eller departement om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning er 15.
september.
Dersom søknaden omhandler
et helt nytt anlegg, eller du skal
søke om forhåndsgodkjenning
eller melde inn et nytt anlegg til
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må du
kontakte kommunen på tlf. 74 31
21 65 eller på e-post: sigve.hallager@grong.kommune.no.

Opprusting av kommunal veg til Lokstallen
Jernbaneverket er i ferd med å
bygge ny driftssentral som erstatning for den gamle lokstallen ved Grong stasjon. I den
forbindelse er det knyttet vilkår
opp mot utbedring av trafikksikkerheten i området.
Arbeidet med prosjektering
og anbudsutforming for utbedring av den kommunale vegen
er startet, og det vil bli lagt

fram forslag til utbyggingsvedtak før sommerferien. Deretter
er det planlagt anleggsstart etter ferien. Det er foreslått nytt
fortau fra Lissåa og til Lokstallen, siktutbedring i krysset ved
Lissåa, bygging av gatelys og
reasfaltering av strekningen.
Det vil bli lagt vesentlig vekt
på bedring av trafikksikkerheten i området.

Har du bidrag?
Hva skal Grong vise frem for hele
Norge når NRK sitt sommertoget
kommer?
Har du ideer eller ønsker å bidra til sommertogfesten når NRK
sitt Sommertog kommer til

Grong, så meld fra på epost til
kristian@grongfri.no eller på facebook: «NRK sommertog i
Grong» eller du kan ringe tlf.
74312700. Kom med forslag så
snart som mulig.
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Grong skal bli et mer
demensvennlig samfunn

Forslag til ny
fylkes-vegplan
I forbindelse med at
Trøndelagsfylkene slås
sammen fra 2018,
er det utarbeidet et
forslag til ny vegplan
for Nord-Trøndelag.
Denne omhandler tiltak på
fylkesvegene i Nord-Trøndelag som vil bli foreslått lagt
inn i ny plan for hele Trøndelag.
I Grong kommune er disse
tiltakene med:

MØTTES: Leder i Grong demensforening Olav Bergsmoen( foran til v.) og ordfører Skjalg Åkerøy signerer avtale om at Grong skal bli
et demensvennlig samfunn. Bak fra v. psykiatrisk sykepleier Else Lindseth, daglig leder i nasjonalforeningens fylkeskontor Frode
Moe, kommunalsjef Håkon Kolstrøm og avdelingsleder Eivind Gartland.

Grong kommune har nylig
inngått en samarbeidsavtale
med for folkehelsa om å
bli et mer demensvennlig
samfunn.
Formålet med avtalen er å legge til rette for at kommunen
skal bli mer demensvennlig,
slik at mennesker med demens

kan møte forståelse og støtte i
lokalsamfunnet. Videre ha mulighet til å være inkludert og
delta i nødvendige hverdagsaktiviteter. Dette kan omfatte
både det å gå på butikken,
bruke offentlig transport, delta
i kulturaktiviteter og lignende.
Kommunen vil etablere ei
arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale tiltak
med utgangspunkt i lokale be-

hov og undervisningsmateriell
som Nasjonalforeningen bidrar med. Arbeidsgruppa skal
kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer som er av betydning for hverdagslivet til
personer med demens. Videre
skal det gjennomføres informasjonsmøter med handelsstand, transportnæringa og
andre som møter personer
med demens.

Over 77.000 mennesker i
Norge har demens og over
halvparten av disse bor i sine
egne hjem. Mange opplever
isolasjon og ensomhet fordi
samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. Grong
kommune har i dag et dagtilbud
for hjemmeboende med demensutfordringer. Dette tilbudet
gis 3 dager i uka og den ene dagen inngår bl.a. Frisk i friluft.

• FV 760- Viesbakken.
Prioritert som nr. 2 av 6
innen store prosjekter.
Kostnad 75-100 mill.
• FV 775/17/770- Laksevegen fra Gartland til
Vikna. Prioritert som nr. 1
av 6 fornyingsprosjekter.
Delvis oppstartet. Kostnad
23,5 mill.
• FV 74- Indre Namdal fra
Bjørgan til Eide. Prioritert
som nr. 3 av 6 fornyingsprosjekter. Kostnad 126
mill. for hele strekningen
fra Bjørgan til svenskegrensen i Sørli.
• FV 17/760/401- Namsos-Grong-Høylandet. Prioritert som nr. 4 av 6
fornyingsprosjekter.
Kostnad 181 mill. Andel
FV 760 er 28 mill og andel
FV 401 er 75 mill.
• I uttalelsen til ny fylkesplan som Grong kommune
behandler politisk i slutten
av april er disse tiltakene
utelatt:
• 1. Utbedring av Skottleiken bru. Totallast idag er
7,5 tonn.
• 2. Ny gang/sykkelveg fra
Grong til Bergsmo langs FV
760.
• Grong kommune ber om
at tiltakene tas inn i
vegplanen.

NRKs sommertog kommer til Grong 30.06.17
NRK sin nye storsatsing,
Sommertoget, kommer til
Grong 30.06 og skal lage
direktesending fra Grong
stasjon.
Når sommertoget kommer, så
er det en unik sjanse for Grong
og Namdalen for å få vise seg
fram for hele landet i beste sendetid en fredags kveld. Dette er
en unik reklamesjanse, så det
er viktig for bygda at alle møter
opp på stasjonen kl. 14. for å
møte toget, og på kvelden for å
overvære direktesendinga med

artister og ulike innslag. NRK
P1, lokalradio og reiseradio
kommer også til å lage sendinger, både før, under og etter.
Det vil være en åpen opplevelseskonteiner på stasjonen fra
20.30 der NRK tilbyr publikumsaktiviteter med NRK Arkiv
og NRK Super. Det planlegges
også andre innslag. Kafeen på
Grong stasjon kommer til å
være åpen og servere bl.a. lapskaus som tradisjonelt var det
som folk steg av toget og kjøpte
før de dro videre.
Håper at dette blir en folkefest som gir Norges befolkning
et godt bilde av Grong.

TUT-TUT: Thomas Hellum med skissa av toget. FOTO: GØRIL GROV SØRDAL/NRK
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Dagstur til
Trondheim
Grong og Harran pensjonistforening arrangerer dagstur til
Trondheim torsdag 22. juni. Avreise kl. 08.00 fra Vertshuset
Hotell Grong.
Vi reiser med buss fra Andor
busstrafikk AS fra Snåsa.
Første stopp blir Pick-up kafe i
Vuddudalen. Det serveres kaffe/te
og muffins. Kafeen ligger i tilknytning til Korsmanns lysfabrikk.
Med jukeboks og skinnbenker i
pastellfarger er kafeen som USA
på 50-tallet. Hele lokalet med sin
spesielle atmosfære har blitt til en
attraksjon i seg selv. Det er også
verdt å ta en kikk på utstillingene
både i 1. og 2. etasje.
Turen går så videre til Norges
nasjonalhelligdom,
Nidaros
domkirke. Kirka betraktes som
Norges mest sentrale kirke. En
guide vil vise oss rundt i kirka.
Etter omvisninga kan de som
ønsker det, være med på en gratis halvtimes orgelkonsert.
Så går turen til Tyholttårnet.
Tyholttårnet er et 120m høyt radiotårn på Tyholt. Vi får pizzabuffé på restaurant Egon 75
meter over bakken. Der kan man
se det meste av Trondheim by og
store deler av Trondheimsfjorden. Restauranten roterer rundt
360 grader i løpet av en time.
God og mett tar vi så båt fra
Ravnkloa og ut til Munkholmen.
Munkholmen har en rik og interessant historie. Øya har vært
både kloster, rettersted og festning. De som ønsker det, kan
være med på en halvtimes omvisning på øya. Omvisninga koster kr 50,00 og må betales av
hver enkelt. Det er både en kafe
og en liten restaurant med uteservering på øya.
Vi tar så bussen til Verdal hvor
vi serveres middag på AsiaNor.
Det blir servert schnitzel med
salat og poteter og kaffe.

Vi forventer å være tilbake
i Grong ca. kl. 21.30.
Pris for medlemmer
kr 550,00.
Pris for ikke-medlemmer
kr 650,00.
- Turen betales når
du går på bussen.
- Turen er åpen for
alle pensjonister.
- Du trenger ikke være
medlem i Pensjonistforeninga
for å bli med.
Påmeldingsfrist onsdag 1. juni.
Påmelding skjer til Ann-Mari
Haugen 92646635 eller Jan
Arne Haugen 92214470.

Årsmøte Grong kino
Grong kino holder årsmøte tirsdag 6. juni kl. 18.00 på Grong
folkebibliotek.
Vanlige årsmøtesaker
Enkel servering
Velkommen

Årsmøte i Grong historielag
Historielaget hadde
årsmøte 16.03 på
Harran Kro med
45 deltakere.

Kinoprogrammet
14. MAI KL. 18.00

Richard Storken, kr 100 (Alle).

14. MAI KL. 20.00

King Arthur – legend of the sword (SF)
3D Atmos, kr 120/100.

21. MAI KL. 17.30

King Arthur – legend of the sword (SF)
3D Atmos, kr 120/100.

21. MAI KL. 20

Alien: Covenant (FOX),
kr 120/100.

24. MAI KL. 17.30

Pirates of the Caribbean - Salazar's Revenge
3D Atmos, kr 120/100 Norgespremiere

24. MAI KL. 20.00

Pirates of the Caribbean - Salazar's Revenge
3D Atmos, kr 120/100.

28. MAI KL. 18.00

Min arabiske vår, kr 120/100.

28. MAI KL. 20.00

Pirates of the Caribbean - Salazar's Revenge 3D
Atmos, kr 120/100.

Namsens Auge endrar
namn til «Namsen-trilogien»
Namsens Auge sett no heilt nye spel med heilt nye
manus, songar og musikk på Seem Arena her i Grong.
Årets spel vil ha namnet «Offeret» og gå framover i tid frå 1939
til 1959. Friluftsteateret vil bli spelt på Seem Arena med urpremiere onsdag 21. juni og framsyningar 23.-25. juni.
Allereie neste år vil vi vise fram endå eit nytt friluftsspel
under namnet «Midtsommardansen» som blir eit samtidsteater og sluttar «Namsen-trilogien». Billettar kan kjøpast
via www.namsentrilogien.no eller www.offeret.no. Ønsker
du å vere frivillig eller bidra? Ta kontakt med Trond Martin
Sæterhaug som er spelprodusent via 99612998 eller post@
namsensauge.no.

KOMMUNAL INFORMASJON

Grong kommune har skolefritidsordninger ved skolene i kommunen.
Det kan søkes plass i skolefritidsordningene ved Harran
oppvekstsenter og ved Grong barne- og ungdomsskole.
Det kan søkes på følgende tilbud:
• 5 dager: 100 %
• 4 dager: 80%
• 3 dager: 60%
• 2 dager: 40%
• Ettermiddag
• Korttidstilbud
Nærmere informasjon ved den enkelte skole. Felles elektronisk søknadsskjema for SFO er lagt ut på kommunenes
hjemmeside www.grong.kommune.no
SØKNADSFRIST: SNAREST

Leder Olav Bergsmoen ønsket
velkommen, og startet med å
presentere årsmeldinga for
2016.
Styret har bestått av Olav
Bergsmoen (leder), Brit Formo (nestleder), Turid Viken
Gartland (kasserer), Bo Pettersen (sekretær), Sonja Steen
(styremedlem) og varamedlemmer Vidar Nordhøy, Halldis Gåsbakk og Torbjørn
Østerås.
Laget har 318 medlemmer
per 31.12.16. Økonomien er
god, og det er bokført et
regnskapsoverskudd for 2016
på 76505 kr og en egenkapital på 475 072 kroner.

Aktiviteter

På Bygdadag på Bergsmo deltok vi med dialektordkonkurranse.
Årets medlemstur gikk til
Leka med 43 fornøyde deltakere.
13. oktober ble heftet om
Annæus lansert på Frivillighetssentralen. Vel 30 møtte
opp og hørte på forfatter Ivar
Leveraas sin gode skildring av
en hanske uvanlig menn fra
Grong.
På IN-Messa deltok vi med
salg av kalender, meldingsbladets julenummer,Annæusheftet
og Grong-bilder. I tillegg fikk vi
12 nye medlemmer.
20. oktober var det åpen
dag i arkivet med mange besøkende.
På julsjauen på Bergsmo
deltok vi med salg av kalender
, meldingsblad, heftet om Annæus og boka Grong-bilder.

Historiske vandringer

23. april vandring i Vårryggen
og Moadalen med lokalkjente
som bidro med fakta og gode
historier.
23. august var det vandring
i Feskarstu på Moum Gård.
Ingrid Moum fortalte om huset, og kaffekomiteen serverte kaffe og kaker til de vel
40 som deltok.

Den kulturelle spaserstokk

Avholdt 2 historiekafeer på
sykeheimen , april og oktober, med vel 70 tilstede. Knut
Ivar Fiskum viste gamle bilder
og film på storskjerm.
Intervju av eldre personer
utført av Inge Rosset,Olav
Bergsmoen,Bo Pettersen og
Rudolf Solum
Skanning av bilder er utført
av Knut Ivar Fiskum, Asbjørn
Toremo og Bjørnar Heia.
Meldingsbladet har kommet ut med tre nummer.Redaktør
har
vært
Olav
Bergsmoen.

Boka Grong -bilder 2 er i arbeid .Redaksjonskomite er
Knut Ivar Fiskum, Anny Hoddø, Gunnbjørn Moa og Olav
Bergsmoen.
Utklippstjenesten utføres
av Asrun Grong. Alle bilder og
tekster om Grong i Namdalsavisa tas vare på.

Arbeidsplan for 2017

Historiske vandringer: Fiskum-Moa, Vårryggen -Moadalen, Leir - Østduun
Bygdadag på Bergsmo Dialektordkonkurranse
Den kuJturelle spaserstokk
Historiekafe med gamle bilder i samarbeid med Knut
Ivar Fiskum.
Medlemstur 16. september
Etter avstemning på årsmøtet vedtatt tur til Ytterøy
Seterprosjekt Kåre Hallager fortsetter arbeidet med
innsamling av opplysninger
om setre, bilder og historier.
Hefte vil bli trykt når dette
arbeidet er ferdig.

Valg

Valgkomiteens forslag ble
vedtatt med akklamasjon:
Leder Olav Bergsmoen (2
år) Nestleder Brit Formo (2
år)
Varamedlemmer ( 1 år): Vidar Nordhøy, Halldis Gåsbakk, Torbjørn Østerås
Ikke på valg: Kasserer Turid Gartland, Sekretær Bo
Pettersen
Styremedlem
Sonja Steen
Valgkomite Pål Heia leder
(1 år), Stig Magne Fiskum ( 2
år), Jon Strand ( 3 år)
Revisorer: Jorunn Romundstad og Odd Fuglum ( 1 år)
Så ble ordet gitt til tidligere
direktør i Kulturminnefondet
Jon Suul med foredraget :
Gammelt. handverk i Øvre
Namdal « Blant tre-, maler og
metallarbeider i samlinger og
private hjem»
Jon Suul fortalte og viste
bilder på storskjerm for en
lydhør forsamling. Svensk og
nordtysk kirkekunst plassert
i Grong kirke og Gløshaug
kirke. Gravstaurer fra Grong,
Gamle stoler delvis laget i
Grong men også hentet i Budal og Rindal. Forseggjorte
skrin og kister i ulike størrelser fra 1600 -1800 tallet. Etterligninger av Jamtskrin
finnes i de fleste kommuner i
Indre Namdal. Eksempler på
samisk håndverk ble også
vist.
Olav Bergsmoen takket for
interessant foredrag og overrakte boka Grong -bilder.
Deretter ble det kaffetid
med gode rundstykker og
gode kaker !
Olav Bergsmoen takket for
godt oppmøte og ønsket vel
heim.
Referat,
Bo Pettersen
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LAG OG FORENINGER
Hva jobber Pensjonistforbundet med?
Vi arbeider for å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser
– på tvers av politiske farger, religion eller andre særinteresser.
Rundt om i landet har vi 823 lokale pensjonistforeninger. Disse har et høyt aktivitetsnivå med kursing, politisk arbeid,
turer, sosiale treff og annen møtevirksomhet.

Største organisasjon

Nasjonalt er Pensjonistforbundet Norges
største organisasjon for pensjonister med
over 225.000 medlemmer og 10.000 frivillige og tillitsvalgte som jobber daglig for å
styrke hverdagen til pensjonister i hele
landet. Jo flere vi blir, jo sterkere står vi!
Forhandlingsrett for pensjon er vårt
hovedkrav som ennå ikke er innfridd. De
viktigste sakene vi ellers jobber med er:
• Verdig omsorg og pleie.
• Aktive eldre.
• Boligpolitikk som gjør det mulig å
bestemme over eget liv.
• Økonomisk trygghet for pensjonister og et arbeidsliv uten aldersdiskriminering.

Lokalt

Grong og Harran Pensjonistforening ser
tilbake på året 2016. De oppgavene laget
har utført er i samarbeid med medlemmene. På møtene har vi hatt aktuelle tema
som Hero mottak, hørsel- og hjelpemid-

ler, pasient – og brukerombud Kjell Vang
ang. legesituasjonen i Grong, den kommunale kulturplan og underholdning.
Møtene blir holdt på Grong Frivilligsentral siste mandag i hver måned. Utenom
juni, juli og august, da det er ferietid. Faste
arrangement er St. Hansmoro, Sommertur med buss og Julebord.
Medlemstallet per 23. august 2016 er 127.
Styret:
• Leder: Anny Elverum.
• Nestleder: Petra Fiskum Hoviosen.
• Kasserer: Asbjørn Toremo.
• Sekretær: Åsta Bergin.
• Styremedlem: Paul Vedvik.
• Varamedlemmer: Inger Skjelbred
Sæther og Magne Rønning.

Inntekter

Kontingent fra medlemmene, grasrotandel, åresalg, høstlotteriet og momskompensasjon

Utgifter

Helsestasjon for eldre - støttes med kr
30.000 pr år, fotpleie – støtter medlemmene 1 gang pr. år med kr 100,-, sang på
sykeheimen – servering, husleie, møteutgifter, godtgjørelse tillitsvalgte og kjøpt 2
stoler i Kulturhuset Kuben.

Møter der laget har representert

Årsmøtet i Pensjonistforbundet i Nord-

Trøndelag, årsmøtet Helseforeningen for
eldre, generalforsamlingen i Grong Frivilligsentral, regionalt møte i Pensjonistforbundet Nord Trøndelag i Lierne
Samfunnshus.

Til ettertanke

Vårt lag har nedgang i medlemstallet,
medlemsverving blir en stor oppgave for
at skal opprettholde aktiviteten.

Gode grunner til å bli medlem
• Du styrker den felles stemmen som
kjemper din sak og får muligheten til å
bringe opp saker som betyr noe
spesielt for deg.
• I lokalforeningen der du bor får du
tilgang til aktiviteter og felleskap, og
kan engasjerer deg politisk og påvirke
eldreomsorgen i din kommune.
• Mange lokalforeninger holder også
kurs, for eksempel i bruk av nettbrett
og smarttelefon eller om velferdsteknologi.
• Pensjonistforbundets medlemmer
får rabatt på juridisk rådgivning hos
WK Advokatene og i tillegg rabatt på
en rekke andre produkter, fra reiser til
bilkjøp, ferieleiligheter, briller og
varmepumper
• Økonomisk rådgivning fra
Pensjonistforbundet økonomitelefon
• Du får medlemsbladet
Pensjonisten sju ganger i året.
Her finner du viktig informasjon om
økonomi, pensjon og rettigheter
du har som pensjonist, i tillegg til
intervjuer og annet lesestoff.

Årsmøte i Grong Demensforening
Årsmøte ble holdt på Frivilligsentralen 21. mars med bra deltakelse.
Grong Demensforening ble stiftet 1. september 2016. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene og følger Nasjonalforeningens
vedtekter. Det er registrert 31 medlemmer pr.
31.12.2016. Øyvind Moen fra Namsos holdt et
godt kåseri om « Turvenner, et frivillig tilbud
til demente.» Videre oppfordret han alle i
bygda til å ta en tur innom sykeheimen på
besøk. La frivilligheten være frivillig, det forplikter ikke, men en tar ansvar allikevel. Det å
gå innom sykeheimen og «se» pasientene/beboerne, slik at de opplever innputt i sin hverdag er viktig. Det gir dobbel glede.
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten
merknad.
Valg:
Styret: Leder: Olav Bergsmoen, kasserer:
Ragnhild Kroglund, sekretær: Else Lindseth,
Styremedlemmer: Randi Bergin og Sissel Risvik Hildrum. Varamedlem: Marianne Brissach.
Revisor: Halldis Gåsbakk.
Valgkomite: Cathrine Hansen og Brit Margit
Heia.
Arbeidsplan for 2017:
Pårørendekafeer med kåseri, filmer og
samtaler. 14. februar, 25. april, 8. juni, 19. september og 31. oktober. Annonseres på Facebook og plakater på sykeheimen,
opplagstavler/butikker i kommunen. Opplysningsarbeid i lokalaviser og Facebook.

Spre informasjonsbrosjyrer. Medlemsverving.
Utflukter, hyggetreff innendørs og utendørs i samarbeid med avd. Solsia, Grong
Helse- og Omsorgstun. Samt bidra med
aktivitetstilbud i samarbeid med Frivilligsentralen, lag og foreninger.
Info- og temamøter for aktivitetsvenner,
pårørende og andre interesserte.
3. oktober arrangeres åpent møte på
Frivilligsentralen. Linda Gjøra fra Aldring
og Helse holder foredrag om normal aldring og demenssykdommer, samt yngre
og demens.
Demensaksjon i september. Innsamling
av penger til Nasjonalforeningens arbeid.
Vi håper på et nytt og godt samarbeid
med elever ved GBU som gjorde en kjempeinnsats i fjorårets aksjon.
Vi vil også i år delta med stand på INMessa.
Vi har signert demensvennlig avtale
med Grong kommune. Dette betyr at vi vil
tilby butikker, banker, næringsliv etc. et
foredrag om demens slik at personer med
demens kan møtes med respekt og forståelse.
Vi har 11 aktivitetsvenner og vi vil gjerne
ha flere.
Grong Demensforening jobber for:
At personer med demens skal møtes
med respekt.
At personer med demens skal få diagnose så tidlig som mulig.

At personer med demens skal få individuelt tilrettelagt dagtilbud.
At personer med demens og deres påførende skal få kunnskap og informasjon
om sykdommen.
Meld deg gjerne inn i fellesskapet, medlemskap per år kr. 350,Kontaktinformasjon Grong Demensforening: Olav Bergsmoen, Mobil 977 11 756.
E-post: olav.bergsmoen@ntebb.no

Basar på Nordtun 29
oktober 2017
God tid til å ta fatt på strikkepinnene.
Hilsen hovedkomiteen v/Marianne Brissach

8.-klassens
flaskeinnsamling
2003-kullet jobber for å tjene penger til
klassetur allerede nå, siden vi vil dra på
skoletur på høsten i 10. Vi er derfor
supertakknemlig for bidrag til flaskeinnsamlinga vår, som vil foregå fram til 10.
Vi kommer rundt 6.–11. juni, etter
pinse. Tusen takk for alle bidrag! Hilsen
8.-klassingene

GIL fotball
Den 31. mai
kommer det
flotte ungdommer rundt
i bygda for å
selge årets
GIL fotball's
billotteri. Det vil være mulig å
betale kontant og med kort.
Ta dem vel imot!

Pensjonistforeningen
Grong og Harran Pensjonistforening har
treff på Solum skytterhus,
Harran torsdag 25. mai kl.
17,00. (Krist i Himmelfartsdag.)
Da blir det servering av rømmegrøt m/spekemat og kaffe.
Så skal vi ta oss en svingom
til musikk av Odd Brønstad og
co.
Trimdanserne er velkommen
til å være med.
Ta med godt humør og kom.
Grong og Harran Pensjonistforening har siste møte før
sommeren
mandag 29. mai kl.17.00 på
Grong Frivilligsentral.
Møtesaker, åresalg og kaffe.
Tema: «Omsorg gjennom mat
og måltider» v/fysioterapaut
Bjørn Olav Vist.
Allsang med musikk av Odd.
Velkommen!

Konfirmanter
Humanistiske konfirmanter
i Grong 13 mai 2017.
⚫ Espen Andre Landstad Myrvang
⚫ Bjørn Erik Duun
Seremonien foregår på
kulturhuset i Namsos.

Kirkelig
konfirmasjon
Harran kirke 4. juni kl. 10.30:
Ola Jo Aune
Elen Sofie Øie
Grong kirke 4. juni kl. 13.00:
Sandra Bostad Bergin
Kari Anne Bjerken
Magnus Duun
Mia Gravbrøt
Aurora Haugen
Malin Nervik Kolstrøm
Trym Malmo
Hedda Karoline Gartland Neergård
Sander Melhus Olsen
Even Moe Pedersen
Kai Roger Stensen
Johan Seem Sundvik
Alstadhaug kirke 21. mai:
Laila Kristin Østevik
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2017

SPORTSMAN
570

SPORTSMAN
570 EPS

SPORTSMAN® 6X6
BIG BOSS 570 EPS

ACE
570 SP

NYHET

SPORTSMAN
570 X2 EPS LE

TIL JOBB OG FRITID

NYHET

SCRAMBLER
XP 1000 EPS

SPORTSMAN
XP 1000 EPS

NYHET

GENERAL
1000 EPS DELUXE

POLARIS 2017

SPORTSMAN
570 SP EPS

RANGER
570 EPS

RZR
XP TURBO EPS

Polaris har bygget 4-hjulinger og vært bransjeledende i over 30 år. I modellprogrammet med
Sportsman, Ranger, RZR, ACE og årets nykommer General, vil du finne maskiner med uendelige
muligheter, tilpasset dine behov. Med markedets største tilbehørssortiment dekker Polaris alt fra
skogbruk og jakt, til snørydding og gårdsarbeid.
STIKK INNOM DIN NÆRMESTE FORHANDLER, SÅ FÅR DU VITE ALT OM VÅRE NYHETER!

Polaris selges gjennom et riksdekkende godkjent forhandlernett med service og kompetanse for din trygghet.

VELG TRYGT -

VELG MARKEDSLEDEREN

NISSANS BESTSELGERE

NISSAN QASHQAI
FRA 271 400 KR

• 360o Around View Monitorr
• Nissan Safety Shield
• Intelligent Parkeringsassisttent
• ThermaClear frontrute

NISSAN LEAF
FRA 204 900 KR

• Klasseledende kjørelengde
e på opptil 250 km*
• 360o Around View Monitor
• Ekstern klimakontroll
• NissanConnect EV for å koble deg til din Leaf
• Dynamisk Kjørekontroll

Steinkjer Bil as
Fjordgata9
7714 Steinkjer
Tlf: 74170850
Åp.tid: man-fre: 07.30-17.00,tor:07.30-19.00,
lør:09.00-14.00

*Basert på New European Driving Cycle (NEDC) typegodkjenning. Faktisk rekkevidde vil variere med kjørestil, underlag, temperatur, air conditioning, topografi og en rekke andre faktorer. Forbruk blandet
kjøring/utslipp CO2 og NOx: Fra 0,38 l/mil - 0,6 l/mil, fra 99 g/km - 138 g/km, fra 9,28 mg/km - 40,5 mg/km. Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Fra 0,38 l/mil - 0,6 l/mil, fra 99 g/km - 138 g/km, fra 9,28
mg/km - 40,5 mg/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

ANNONSE FREDAG 12. MAI 2017

Urpremiere onsdag 21. juni kl. 19. Servering og live musikk av «Radio Lux 1959» etter teater.
Kveldsteater 23. og 24. juni kl. 19. Servering og live musikk av Radio Lux 1959» etter teater.
Dagteater med familierabatt 24. og 25. juni kl. 14. Servering av mat og drikke.
Kjøp billett i dag. www.offeret.no / post@namsensauge.no/ 99612998
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17. Mai-servering

Sesong åpning med
17. mai-buffet på Heia Gjestegård

Store og små er velkommen Kl. 12.00 – 17.00

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

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

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

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

elkomm
Minigraver Case 1,8t. med Pusse/grave/smal-skuffe

ømmer s,

0 rongg. . 4 3

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag – Stengt

01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Dag 1: 1250kr Dag 2: 750kr

Lift, Dino 180Xt 18meter. bensin/el, Sertifisert.
Dag 1: 1250kr Dag 2: 750kr

Beltelift, 15meter Bensin/el, sertifisert.
Dag 1: 1250kr Dag 2: 750kr

ATV m/vogn og elektrisk tipp

Kafé Kroken

Granvegen 13, 7870 Grong

Dag 1: 1000kr Dag 2: 600kr

Biltransporthenger nyttelast 2500kg.
Dag 1: 650kr

Dag 2: 350kr

Har også snøscootere, 170kg Hoppetusse, Brekkhammer med mer til leie.
Utstyret leveres stort sett ferdig lastet på henger. Enkel opplæring gies ved
utlevering. (Alle priser er inkl. mva. og forsikring.)
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Velkommen til vår
nyåpnede diner!

Tlf: 48028340 • Facebook.com/grongminimaskin • Mail: utleie@grong-minimaskin.no
www.grong-minimaskin.no • Holder til på Formofoss Næringspark (gamle veistasjonen)

All-in me
at

GO2 Dine
BBQ sausr Beef Burg
er
Serveres , champign med biffstrim
med pom on, løk, toma ler, ched
darost,
mes bistr
t,
bacon,
o, løkri salat og rømmed
nger og
ressing.
beger BBQ
egg,

Allergener
: Gluten,

soya, melk,

sennep,

sesamfrø

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

Tel: 932 61 637

Man - Fre: 08.30 - 21.00
00
Lør: 10.00 - 19.00 Søn: 12.00 - 19.0

”Å redde et annet menneskes liv,
noens datter, søster eller far
- hvilken utrolig sterk følelse!”
Angelina Öhman, styrmann

Stadig flere barn og kvinner krysser nå Middelhavet, i desperat flukt
fra krig og sult i hjemlandet. Støttespillere som deg er grunnen til at
færre liv går tapt.

Send LIVREDDER til 2377 og gi 200 kr.
Takk for at du er med og redder liv!
Med vennlig hilsen Redningsselskapet
og mannskapet på RS «Peter Henry von Koss»

rs.no/livredder
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BROSJYRER OG

Vi produserer rekl REKLAMEMATERIELL:
am
næringslivet, derib emateriell og brosjyrer til
la
sendes ut i posten nt reklame og informasjon som
til forskjellige mot
Vi bruker da vår av
ta
tale med posten til ksgrupper.
portokostnadene
for kunden for å gj å forskuttere
øre prosessen
med utsendingen
en
som sender oss en klere. Vi har i dag kunder
kl
så ordner vi resten add til flygeblad på e-post,
.
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g utskr
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n
8300, og otokvalitet.
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Epson

VI KAN PRINTE OG PRODUSERE DET MESTE
ESTE F
FOR
OR DEG:
ProgramSanger til bryllup, konfirmasjon etc
HefterBrosj
r sjyrer
ak a
Års ort
ReklamemateriellInvitasjonerBilletterPlakaterÅrskort
spiral og
og oms
o slag
BilderJulekortTakkekort Innbinding med sp
BokinnbindingLaminering

FOTO:

Blant utstyret vårt
har vi en svært go
og som nevnt en
d
god fotoskriver, no fotoskanner
e som gjør at vi
kan skrive ut bild
er fra papirformat
, film og dias av
svært god kvalite
t i størrelser opp
til 40 cm bredde
og en lengde oppt
il hele 1500 cm. Di
gitale bilder
blir selvsagt min
st like bra. Vi kan
også forbedre
gamle og skaded
e bilder, fjerne rip
e og lignende.
Vi har i dag avtale
m
og Snåsningen om ed Trønder-Avisa, Steinkjer-Avisa
å skrive ut og send
deres lesere best
e bilder som
iller fra avisa.

TA KONTAKT HVIS DU ØNSKER
PRISTILBUD OG INFORMASJON
OM HVA VI KAN PRODUSERE.

DATATJENESTE

Dette er i hoveds R:
ak skriving av teks
t eller
innlegging av adre
ss
Vi tar også oppdra elister og andre register.
g med skanning av
protokoller ol.
fotoarkiv,

DETTE ER IKKE AVHENGIG AV HVOR DU BOR.
POSTEN TAR DET MED DIT DU ØNSKER.
VI KAN OGSÅ BRINGE I STEINKJEROMRÅDET.

POSTBEHANDLIN

G:
Vi har en frankerin
gsmaskin og fran
kerer posten
for Snåsa kommun
e
sentrum. Dette sa og deler av næringslivet i Snåsa
mm
gjør at vi kan ta på en med tilbudet om kopiering
oss oppdrag med
post. Vi får et orig
ut
inaldokument (evt sending av
. en kladd til
reinskriving) som
vi
frankerer og leve kopierer, pakker, adresserer,
rer på posten. De
tte
f. eks. mye enkler
e å være tillitsval gjør det
gt i la
organisasjoner, og
vi gjør det til en rim g og
elig pris.

Kopiavdeling har åpent hverdager kl 08.00-15.30

KOPIAVDELINGEN I 1. ETASJE.
Kontakt info: post@snaasaprodukter.no
Telefon: 74151091

HEFTER OG BLA

Vi trykker en del he D
fte
er studentoppgave r og blad. Andre typiske produkt
r, kompendium, år
sm
og slektsbøker. I di
sse produksjonene eldinger
er bl.a. god
billedkvalitet viktig
, og det kan vi leve
re. I tillegg
har vi et bra tilbud
på
produktene, med sp ferdiggjøring/innbinding av
iralinnbinding (båd
e
stålspiral) m/omsl
ag eller bokperm so plast og
m de mest
vanlige metodene,
men kan også leve
re bokinnbinding.

RESPEKT - ÆRLIG
GH

ET - HUMOR – RO
S

SNÅSAPRODUKT
CA 220 VEKSTBE ER AS ER EN AV
DRIFTER I NORGE
Bedriftens formål
er arbe

idstrening og kval
av mennesker so
ifisering
m faller utenfor de
t ordinære
arbeidsmarkedet.
Vi har 13 VTA-pla
sser, og for
å tilpasse oss til
våre arbeidstaker
e og markedet
har vi mange fors
kjellige produksjon
er. Vårt kontor
og flere av våre av
delinger er i Sam
stadgården,
en flott trebygning
fra 1927 beliggend
e midt
i Snåsa sentrum.
Vår uteavdeling er
be
i Forbergsmarka
, et industriområde liggende
1 km fra Snåsa se
ntrum.

0 Snåsa |

S

12 | 776
ørsivegen

Tlf: 74

ter.no

asaproduk

ost@sna
151091 | p
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Sommeren på Namsentunet
Dørene for årets sesong åpner 17. mai!
restauranten er åpen hver dag i sesongen kl.
15.00 - 21.00. Vi serverer suppe, dagens midager/
buffeer og desserter, kaker og forfriskninger.
ta gjerne kontakt med oss for bestilling av små og
store møter og selskaper. Vi har plass for 75 gjester.

17. mai

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til Namsentunet fra kl. 13.00 – 18.00.
Vi har satt fre et allsidig hjemmelaget dessert og kakebord
med kaffe og te for Kr. 95,I tillegg tilbyr vi middager fra vår rikholdige a`la carte meny.
Dagens 3 retters middag er: Tacosuppe, elgsteik og elgkjøttkaker
samt dessertbordet. Kr. 395,- pr. pers.
Velkommen!
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Booking: tlf. 74 33 00 00 | post@namsentunet.no | www.namsentunet.no

