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SIDE 5: 2017 ble et godt 
regnskapsår for Grong kommune.

SIDE 5: Fra 1. februar er det  
gjort endringer i måltider ved  
Grong helse- og omsorgstun

TOMTER: Bjørgan Fritid AS kan presentere et flott og sørvendt tomteområde som blir klart  for bygging i løpet av året. 

VI ØNSKER ALLE VÅRE LESERE 
EN RIKTIG GOD PÅSKE!

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
med plass til tre er klar til bruk på Grong 
sykeheim. 

SAMMEN PÅ SYKKEL 
Kuben: Offisiell  
åpning og kulturuke
Side 5: Hold av uke 38. Da er det 
kulturuke og offisiell åpning av 
Kuben. 

Side 3: Du får også i år opp-
leve suksessen traktor- og 
veteranopptog på Bygdadagen 
som bli 2. september.

Forbereder 
Bygdadagen 2017

nytt
INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE 23. juni 2017 / UKE 25 / NR. 3

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

9. mars 2018 / Uke 10 / Nr. 1 

Ønsker velkommen 
til Sommerfest

Side 3: Grong kommunes ny el-sykkel 
med plass til tre er klar til bruk på Grong 
sykeheim. 

SAMMEN PÅ SYKKEL 
Kuben: Offisiell  
åpning og kulturuke
Side 5: Hold av uke 38. Da er det 
kulturuke og offisiell åpning av 
Kuben. 

Side 3: Du får også i år opp-
leve suksessen traktor- og 
veteranopptog på Bygdadagen 
som bli 2. september.

Forbereder 
Bygdadagen 2017

nytt
INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE 23. juni 2017 / UKE 25 / NR. 3

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
Ordfører Skjalg Åkerøy inviterer nå 
bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 

HYTTEBOOM PÅ BJØRGAN
Bare i løpet av fjoråret ble det bygget 17 
nye hytter. Totalt er nå nå over 200 hytter 
og et 20-talls leiligheter i området. SIDE 8 

GODE MÅLTIDER GODT REGNKAPS-
RESULTAT
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen 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 ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne 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 kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

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

FREDAG 23. JUNI 20172

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

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på 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

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● 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.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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Dansetilbud
Dansetilbud i musikk- og kul-
turskolen våren 2018 starter i 
uke 14. 

Nytt tilbud (6 kvelder) med 
dans starter opp på torsdager. 
Innhold: dans

To aldersgrupper: 1.–4. klas-
se, og 5.–7. klasse (gruppestør-
relse på 12 elever).

Sted: Kuben kulturhus – sce-
nen i kultursalen.

Tidspunkt: torsdager kl. 
16.00 – 16.45 (1. – 4. klasse) og 
kl. 17.00 – 17.45 (5. – 7. klasse). 
Følger skoleruta.

Pris: 500,- kr (6 kvelder). 
Faktura blir tilsendt etter opp-
start. 400,- kr for elever som 
allerede har elevplass hos oss.

Påmeldingsfrist: innen fre-
dag 23. mars, uke 12.

Påmelding til: 
Grong musikk- og kulturskole
v/ Kari A.T. Sivertsen (mobil 

993 13 561)
kari.annette.sivertsen@

grong.kommune.no 
HUSK: Navn/ klassetrinn/ 

foresatt kontaktperson/ mobil-
nummer/ mailadresse

Danselærer er Tanja Strand 
(mobil 467 39 939)

Innsats for andre
Valgfaget «Innsats for andre» 
inviterte på kino.

Fredag 26. januar inviterte 
valgfaget «Innsats for andre» 
Grong alders- og sykehjem på 
kinoen «Kongens nei» i kinosa-
len på Kuben Kulturhus.

Elevene, som er fra klasse 8.-
10, var på alders- og sykehjem-
met for å hente de 12 beboerne 
som ønsket å bli med på kino.

Etter kinoen var det serve-
ring av kaffe og brus, og hjem-
melagde skoleboller som 
valgfagselevene hadde bakt, 
før elevene eskorterte beboer-
ne tilbake til alders- og syke-
hjemmet.

Det ble en hyggelig stund 
både for de eldre og elevene.

Tirsdag 10. januar var 129 
barnehageansatte i Indre 
Namdal, pluss Snåsa sam-
let for felles kursdag på 
Kuben i Grong.

Kari Pape var foredragsholder 
om temaet «Implementering 
og barnehagens praksis i lys av 
ny rammeplan». Hun var en 
engasjerende foredragsholder 
som fikk god kontakt med alle 
som var til stedet. Hun satte 

ord på og ga gjenkjennende 
eksempler på hva en barneha-
gedag kan bestå av. Gjennom 
disse eksemplene trakk hun 
inn den nye rammeplanens 
innhold og hvordan vi kan ar-
beide med det i praksis.

Kari Pape er utdannet barne-
hagelærer og har siden 1997 
holdt en rekke kurs og foredrag 
for ansatt og foreldre i barneha-
ger og skoler i Norge og Sverige. 
Hun har skrevet flere fagbøker 
innen barnehagefeltet. Hun er 
blant annet opptatt av den gode 

Fagdag for alle barnehage- 
ansatte i Indre Namdal og Snåsa

FAGDAG: Tirsdag 10. januar var 129 barnehageansatte i Indre Namdal, pluss Snåsa samlet for felles kursdag på Kuben i Grong.
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Vi tilråder publikum  
å førehandskjøpe  
billettar då dette gir  
betre oversyn for arran-
gør, lettar billettsalet på 
arrangementdagen 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 ledi-
ge plassar. Under følger litt 
ulike måtar å kjøpe billettar til 
kulturarrangement og kino.

Førehandssal i biblioteket med visa
I biblioteket sine opningstider 
10-16 alle kvardagar og heilt til 
kl. 21 onsdagar, kan du kjøpe 
billettar med visakort av de 
tilsette i biblioteket. Betal i 

skranken. Kontantar blir utfa-
sa som betalingsløysing for 
kulturbillettar.

Via nett, www.kulturhuset-
kuben.no

På våre nye nettsider ser du 
kinoprogram og kulturpro-
gram. Trykk på «kjøp billett» 
på det arrangementet du vil 
ha billettar til, vel plass og be-

tal. Skriv ut kvittering eller vis 
kvittering mottatt via telefon.

Appen «ebillett»
For dei som nyttar moderne 
mobiltelefonar tilråder vi å laste 
med appen «ebillett». Med den-
ne 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 kodekal-
kulator og passord for nettbank 
for kvart enkelt kjøp. I appen 
kan ein søke på Grong eller Ku-
ben og slik kunne følgje med på 
alle tilgjengelege arrangement 
framover på telefonen.

Kjøp på sjølve arrangementet
På kinoframsyningar, konser-
tar, teater osv. kan du også 
kjøpe i døra på sjølve arrange-
mentet. Vi vil også her helst 
bruke vår  betalingsterminal.

Tilrettelegging
Vi har mange tilrettelagte og 
avhaldne plassar for publikum 
med nedsett funksjonsevne i 
kinosal og konsert- og teater-
salen Symfoni Namsen. Når du 
kjøper på førehand kan du sjå 
dette i salkartet. 

Du kan også få råd om plas-
sar i forhold til hemningar i 
bibliotekskranken. Vi aksepte-
rer ledsagerordning og krev at 
alle eksterne arrangørar også 
gjer det.

Billettsal på Kulturhuset Kuben

Ny tilsett i Grong 
ungdomsklubb
Grong Ungdomsklubb har fått 
ein ny ungdomsklubbarbeidar i 
vikariat fram til sommaren. 
Dette er Sonja Fossland som til 
vanleg arbeider på Grong Bar-
ne- og ungdomsskole.

Som før vil ungdomsklubben 
halde ope kvar måndag og ons-
dag frå kl. 1800. Aldersgrense 
er 8. klasse. Fram til sommaren 
vil vi stenge ungdomsklubben 
kl. 21 om kveldane. Dette er ein 
time tidlegare enn før.

Vi ønskjer nye og gamle besø-
kande velkomen innom!

10. mars kl. 20.00. Kuben Rocks 
– Boring Old Farts, Blånæggel og 
Haral Ængen band.
13. mars kl. 19.00. Det e itj 
størrelsa det kjæm an på – Kveli 
Rånes Bremseth.
20. mars kl. 19.00. Farfarfortel-
linger – Turnéteatret, med Evy 
Kasseth Røsten

20.–22. april, Regional UKM-festival, 
Grong.
25. april kl. 19.00 Herman’s Hermits 
– britisk 60-tallsband (no milk today).
1. mai kl. 19.00. Vårkonsert med 
Grong Musikkforening.

Billetter på www.kulturhusetku-
ben.no eller i Grong bibliotek i 
åpningstiden.

Våren 2018 på kulturhuset

Grong kommune deler kvart  
år ut kulturmidlar til ulike føre-
mål. I tildelinga av kulturmidlar 
2018 vil foreningar med  
aktivitet for barn og  
ungdom bli prioritert.
Søknadsfristen er 20. april. Kvar 
kategori er spesifisert under. 
Søknadsskjemaet er elektronisk 
og finst på Grong kommune si 
heimeside www.grong.kommu-

ne.no (under tjenester/kultur/
kulturmidler).

1. Stønad til kor og korps:
Blir tildelt administrativt i 

kommunen. Søknadsfrist: 20. 
april.

2. Stønad til idrettslag og 
skyttarlag:

Blir tildelt av Grong idretts-
råd. Søknadsfrist: 20. april.

3. Stønad til lag og forei-
ningar for barn og ungdom, 
inkludert revy og teater:

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadsfristen: 
20. april. 

4. Tilskott til lysløyper og 
trimløypekøyring

Blir tildelt administrativt i 
kommunen. Søknadene skal 
leverast inn så snart søkarane 
har oversyn over utgifter og 
innsats i løpet av inneverande 
sesong. Det skal leverast inn 
køyreliste med anmodning om 
utbetaling til gitt kontonum-

mer som viser minimum dato 
for køyring og omtrentleg dis-
tanse. 

5. Andre tilskott
Dersom du vil søke til ting 

som ikkje går under desse ord-
ningane kan du skrive søkna-
den i eit dokument og stile 
direkte til Grong kommune så 
vurderer vi desse ekstraordi-
nært. Søknader sendt før 20. 
april og som gjeld barn- og 
unge vil bli prioritert. 

Spørsmål og kontaktinfo
Har du spørsmål, treng skjema 
eller anna spørsmål, ta kontakt 
med prosjektleiar kultur Trond 
Martin Sæterhaug på tlf. 
99612998 eller på e-post: trond.
saterhaug@grong.kommune.
no.

Vi minner om at sjølve søk-
nadsskjemaet er tilgjengeleg på 
heimesidene grong.kommune.
no (under tjenester/kultur/kul-
turmidler).

Utlysing av Kulturmidlar 2018

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
22. mars, 26. april, 24. mai, 21. juni.  
Kommunestyrets møter holdes i kommune-
styresalen på 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

Informasjon om Grongnytt 2018
● 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 4. mai.  
Frist for lag og foreninger er 23. april.
● 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.

barndom, barns leik i barneha-
ge, sosial kompetanse og peda-
gogisk ledelse.

Ledernettverk
Fagdagen ble arrangert av leder-
nettverket for barnehagene I 
Indre Namdal og Snåsa. Leder-
nettverket er et fagnettverk for 
styrere og pedagogiske ledere. 
Nettverket har eksistert siden 
2000. Dette er et nettverk med 
erfaringsdeling og aktuelle 
tema for styrere og pedagogis-
ke ledere i barnehagen, som 

møtes 4 ganger pr år og møtene 
går på rundgang i alle 6 kom-
munene.

Gun Kveli fra Lierne som 
hadde koordineringsjobben 
skal ha mye av æren for at nett-
verket fortsatt eksisterer. 

Foredragsholdere
Siden 2002 har ledernettverket 
også fått til felles kursdager for 
alle ansatte i barnehagene i 
disse kommunene, med forele-
sere som bl.a Ann Åberg (Lyt-
tende pedagogikk),

Eli Rygg (Se-lytt og lær, de 
voksnes møte med barn og 
unge), Øyvind Kvello (Tidlig 
innsats), Reinert Karmøy (Re-
lasjonsledelse og relasjons-
kompetanse), Terje Melaas 
(Blikk for lek), Ingvard Wil-
helmsen (Konge i eget liv).

For oss i Indre Namdal er 
det store kostnader å skulle 
gjennomføre slike kursdager. 
Vi er glade for at vi har dette 
samarbeidet og dermed kan 
engasjere dyktige foredrags-
holdere.

Opningstider Grong Bibliotek
Grong Bibliotek har ope alle 
kvardagar frå kl. 10-16, 
men på onsdagar har vi 
også kveldsope til kl. 21.00.

Dei som arbeider på biblio-
teket har fått utvida ansvar 
for å selje billettar til kon-

sertar, teater og kinofram-
syningar slik at dei som 
ikkje vil/ kan kjøpe på nett 
kan bruke visakortet sitt 
der. Kontantar blir avskaffa 
som betalingsmiddel for 
kulturbillettar på Kuben.
Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!
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  • Mindreforbruk på kr 3 
millioner på området helse og 
omsorg. Dette gjelder i 
hovedsak at det har kommet 
inn en del mer i tilskudd/
refusjoner fra staten enn 
budsjettert. 

Årsmeldingen skal være fer-
dig innen utgangen av mars, og 
nærmere analyser av tallmate-
rialet vi fremgå av denne.

Netto driftsresultat
Sentrale myndigheter gir klart 
uttrykk for at kommunene skal 
styre sin økonomi mot et netto 
driftsresultat på minimum 2 % av 
driftsinntektene. Grong kommu-
ne har de siste årene med unntak 
av 2014 klart dette kravet. Netto 
driftsresultat for 2017 er på 8,5 
millioner og utgjør 2,41 % av 
brutto driftsinntekter. Det er 
netto driftsresultat som sier noe 
hvordan drifta har vært i 2017. 
Resultatet som nå foreligger er 
rådmann Svein Helland og øko-
nomisjef Tone Røttesmo meget 
godt fornøyd med.  

Veien videre
Økonomiplanen til Grong kom-
mune viser at årene fremover vil 
gi oss store økonomiske utfordrin-
ger. God økonomistyring i flere år 
har gjort det mulig å sette av pen-
ger på bok, slik at det er mulig å 
kjøpe seg noe tid i en omstillings-
prosess. De økonomiske utfor-
dringene fremover skyldes ikke 

den daglige driften av kommunen, 
men derimot sviktende inntekter. 
Nedlegging av flyktningmottaket 
og bosetting av færre flyktninger 
medfører lavere tilskudd og nega-
tiv utvikling i folketallet noe som 
igjen gir seg utslag i redusert ram-
metilskuddsoverføringer.

I tillegg reduseres eiendoms-
skatteinntektene på kraftverk. 
Grong kommune har også i løpet 
av de tre siste årene mistet 5,6 mil-
lioner i eiendomsskatteinntekter 
på kraftverkene. I tillegg vil en få 
reduserte eiendomsskatteinntek-
ter på verker og bruk ut fra end-
ringer av verdsettingsreglene 
f.o.m. 2019.

Distriktsindeksen som benyttes 
til å gradere distriktstilskuddene 
som vi mottar fra staten er nå un-
der vurdering. Blir forslaget som 
nå foreligger vedtatt, kan det 
medføre at Grong kommune taper 
ytterligere 1,1 million i overførin-
ger fra staten.

Tapte inntekter i den størrel-
sesorden som vi forventer i 
årene som kommer, gjør at den 
økonomiske situasjonene an-
ses å være utfordrende frem-
over. Kommunestyret har 
igangsatt et omstillingsprosjekt 
der kommunens drift skal gjen-
nomgås. Målet er å komme 
fram til ulike tiltak som gjør det 
mulig å oppnå balanse i fremti-
dige budsjetter f.o.m. 2020 
uten å måtte bruke av tidligere 
oppsparte midler/fondsmidler.

Positivt regnskapsresultat også i 2017
Grong kommune har  
skolefritidsordninger  
ved kommunes skoler.
Det kan søkes plass i skolefri-
tidsordningen ved Harran opp-
vekstsenter og ved Grong 
barne- og ungdomsskole.

Det kan søkes på følgende 
tilbud:
100 % Alle dager
80 %. 4 dager i uka
60 % 3 dager i uka 
40 % 2 dager i uka
«Ettermiddagsplass»
«Korttidsplass»

Nærmere informasjon ved 
den enkelte skole.

Felles elektronisk søknads-
skjema for SFO finnes på Grong 
kommunes hjemmeside: www.
grong.kommune.no.

Søknadsfrist 1. April 2018. 
Betalingssatser SFO

Tilbud: Sats pr. 01.01.2018
Helplass kr 2 223
80 % plass kr 2 027
60 % plass kr 1 637
40 % plass kr 1 189
Ettermiddagstilbud kr 1 778
Korttidstilbud kr 665
Kjøp av enkeltdager kr 210
Dagspris i skoleferier kr 210
For sein henting kr 203 

Søskenmoderasjon 
1. søsken: 30 % moderasjon
2. søsken: 50 % moderasjon

Skolefritidsordning

Nytt kortkurs (10 kvelder) 
med hobbyaktiviteter 
starter opp igjen  
på torsdager.
Første kveld blir torsdag 15. 
mars.

Innhold: Makramé, påskeak-
tiviteter, «støping» av figurer i 
betong, dropslaging, batikk og 
maling.

Aldersgruppe: 4. – 8. klasse.
Sted: Kuben kulturhus/ un-

deretasjen i musikk- og kultur-
skolens lokaler (fellesrom).

Tidspunkt: torsdager kl 17.30 
– 20.00 (følger skoleruta).

Pris: 1.200,- kr inkludert alt 
av materialer (totalt 25-timer-
skurs). Faktura blir tilsendt et-
ter oppstart.

Påmeldingsfrist: innen 14. 
mars.

Påmelding til: Grong musikk- 
og kulturskole v/ Kari A. T. Si-
vertsen, mobil 993 13 561 eller 
mail: kari.annette.sivertsen@
grong.kommune.no, Eller til 
leder for aktivitetene: Janne 
Barlien ,mobil 905 67 163.

Hobbyaktivitets-
kurs i musikk- og 
kulturskolen våren 
2018

Sommarstart i 
Grong laurdag  
2. juni
Det tradisjonelle arrangementet 
«Sommarstart i Grong» blir som 
vanleg halde kring idrettsparken 
laurdag 2. juni. Vi annonserer 
program seinare, men kan røpe 
at i år vil vi foreta den offisielle 
opninga av det nye friidrettsan-
legget under dette arrangemen-
tet. Det blir også fotballturnering 
og diverse aktivitetspostar på 
området. Vi oppmodar lag, forei-
ningar og liknande å melde seg 
med sine aktivitetstilbod eller in-
formasjonsavdelingar i området. 
Vi oppmodar også lokalt næ-
ringsliv til å tenke korleis denne 
dagen kan markerast med litt ek-
stra liv i sentrum.

Ta kontakt med Trond Martin 
Sæterhaug i Grong Kommune via 
trond.saterhaug@grong.kommu-
ne.no eller 99 61 29 98.
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Grunnet reduksjon i kom-
munens inntekter frem-
over, har kommunestyret 
vedtatt igangsatt et om-
stillingsprosjekt med mål 
å skape balanse i økono-
mien uten tilføring av 
fondsmidler fra 2020.
Grong kommune gikk også i 
2017 med overskudd og netto 
driftsresultatet ble på kr 
8.516.527 noe som tilsvarer 
2,41 % i forhold til driftsinntek-
tene.

Som det fremgikk av forrige 
nummer av Grong Nytt for-
ventes betydelige reduksjoner 
kommunens inntekter fra 
2018, da først og fremst i for-

hold til flyktninger og eien-
domsskatt på kraftverk. I 
forhold til revidert budsjett for 
2017 er reduksjonen beregnet 
til ca. 16 millioner kroner i 
2018.

Ut fra de økonomiske utsik-
tene vedtok kommunestyret i 
sitt møte 8. februar 2018 å 
igangsette et omstillingspro-
sjekt, og detaljprosjektplan for 
arbeidet ble vedtatt.

Hovedmålet for prosjek-
tet er å:

  • Redusere netto 
driftsutgiftene med kr 
8,4 millioner i 2019, kr 
9,332 millioner i 2020 
(inklusiv oppfølging av 
vedtaket om utbygging 
av svømmehall med kr 
1,5 mill.) og kr 888,- i 
2021. 

  • Målet er en balanse i 
økonomien fra og med 
2020 uten tilføring av 
frie fondsmidler.
  • Grong kommune styrer 

sin økonomi med en 
målsetting gjeldende fra 
og med 2022 m et netto 
driftsresultat på 2 % av 
driftsinntektene.

Dersom forutsetningen som 
ligger i budsjettet for 2018 tas 
med, tilsier det at driftsnivået 
må trinnvis reduseres fram-
over slik at nivået i 2022 er kr 
23 mill. lavere enn ved 1.1.2018.  

Kommunestyret har satt ned 
en arbeidsgruppe med 5 politi-
kere, 2 tillitsvalgte samt hoved-
verneombud. Arbeidsgruppen 
ledes av ordføreren og råd-
mannen er prosjektleder.

Kommunestyret har vedtatt 
igangsatt en rekke delutred-
ninger der målet er:

  • Å se på muligheter for 
innsparing i henhold til 
målsettingene for 
prosjektet.
  • Gi kommunestyret 

grunnlag for prioritering 
av tiltak.

Hele 18 utredningsområder 
vil det bli startet arbeid med i 
mars og arbeidet vil foregå 
fram til siste halvdel av juni 
2018.

I forhold til arbeidet med 
flere av delutredninger vil det 
bli lagt opp til involvering av 
både innbyggere, politikere, 
ansatte, tillitsvalgte og verne-
ombud. 

Omstillingsarbeid igangsatt

Fra tid til annen opplever 
vi alle å få nye innbyggere 
til vårt nabolag.  
Grong kommune har i mange 
år bosatt flyktninger og i løpet 
av 2018 skal vi ta imot 10 nye 
personer. Dette er mennesker 
som har fått oppholdstillatelse 
og som blir innbyggere i Grong.

Nøkkelen for å trives i lokal-
samfunnet er at man integreres 
og blir «sett» av nabolaget. 
Dette uavhengig av om man 
har flyktningbakgrunn eller 
kommer flyttende fra andre 
steder i landet.

Lokalsamfunnet i Grong viste 
et stort engasjement i fakkeltog 

for opprettholdelse av 
Grong Mottakssenter. Det 
viste godt hvordan vi en-
gasjerer oss for mennes-
kene iblant oss og for 
fellesskapet. 

Betydningen av nabo-
er som ser nye innbyg-
gere, smiler og hilser, er 
avgjørende for mange. 
Er du en engasjert nabo 
eller medlem i en for-
ening med hjerterom, 
husk å ha et åpent øye 
for ditt nabolag. 

Her kan du bidra på 
beste måte for både 
integrering og inklu-
dering. Ta vare på 
naboskapet.

Kjære lokalsamfunn, 
nabo, lag og forening

Kommunestyrene i Nams-
skogan, Røyrvik, Lierne og 
Grong vedtok i høst både 
viljeserklæring og hånd-
bok for et utvidet og mer 
forutsigbart samarbeid 
mellom kommunene.

Håndboken avklarer prinsip-
pene for det interkommunale 
samarbeidet, herunder sty-
ringsmodell, hvordan samar-
beidet skal organiseres, 
inkludert årshjul og ved-
taksmyndighet. Håndboken 

beskriver i tillegg hvordan an-
dre enkeltkommuner kan del-
ta innenfor ulike 
samarbeidsområder. Den be-
skriver også hvordan kostna-
der skal fordeles innenfor de 
ulike samarbeidsområdene.

Områder
I løpet av vinteren skal det nå 
utredes nye aktuelle samar-
beidsområder. De områdene 
som er plukket ut er skatt og 
arbeidsgiverkontroll, fakture-
ring, innkreving, startlån og 
fakturamottak samt jord, skog, 
utmark og miljø. Det var ulike 
innspill på nye samarbeidsom-

råder fra de fire kommunene. 
Først når utredningene forelig-
ger vil hver enkelt kommune 
bestemme seg om man blir 
med på de ulike samarbeids-
områdene. I de føringer som 
er lagt for framtidig samarbeid 
er det ikke krav om at alle 
kommunene samarbeider inn-
for alle fagområdene.

Evaluering
I tida fram til at formannska-
pene i de fire kommunene 
samles i slutten av mai, for å 
stake ut framtidige samar-
beidsområder, skal det også 
foretas en evaluering av da-

gens samarbeidsområder som 
omfatter barnevern, PPT, lønn 
og teknisk. I noen av fagområ-
dene berører også dette kom-
munene Høylandet og Snåsa.

I forhold til ungdomsråd og 
samarbeid mellom ungdoms-
rådene har ordførerne i de fire 
kommunene bedt om at det 
iverksettes tiltak for å skape 
nettverk og møtearenaer for 
ungdommene.

Det har også vært jobbet 
med å se på et eventuelt sam-
arbeid eller ny organisering av 
næringsarbeidet i Indre Nam-
dal. Dette jobbes det videre 
med på rådmannsnivå. 

Utreder nye samarbeidsområder 

– et aktivt og robust regionsenter  
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Fra 1. februar 2018 har  
vi gjort endringer av tider, 
og sammensetning av 
måltider ved Grong  
helse- og omsorgstun:
  • Frokost blir servert fra kl. 

08.30.
  • Lunsj kl. 12.30.
  • Middag kl. 15.30.
  • Kaffe serveres  

etter middagen.
  • Kveldsmat kl. 19.30.

I tillegg gis det tilbud om mel-
lommåltider til de som ønsker/
har behov for det.

Brukerne som benytter seg 
av matombringingstilbudet får 

nå middagen tilkjørt fra kl. 
14.00.

Ernæring er definert som et 
nasjonalt satsingsområde for 
pleie- og omsorgstjenestene, 
og har hatt stort fokus de siste 
årene. I takt med tiden vi lever 
i, så har vi endret tidspunkt for 

måltidene på sykeheimen. Vi 
har fortsatt stort fokus på godt 
ernæringsmessig tilbud, og 
med denne omleggingen vil 
våre beboere få et jevnere er-
næringsopptak gjennom hele 
døgnet og hverdager med høy-
ere trivsel.

Omlegging av måltider ved Grong helse- og omsorgstun

Fra 01.01.2020 er det  
ikke lenger tillatt å bruke 
mineralolje til oppvarming 
av bygninger. 

Hensikten med forbudet er å redu-
sere utslipp av klimagasser. De 
som i dag bruker fossil olje til opp-
varming må finne annen løsning 
før 2020. Forbudet gjelder for alle 
bygninger med noen unntak.

Utredes
Forbudet mot bruk av fyringsolje 
og parafin gjelder oppvarming av 
boliger, offentlige bygg og 
næringsbygg. Forbudet innebæ-
rer at mineralolje til oppvarming 
av bygninger blir forbudt både til 
hovedoppvarming og tilleggsopp-
varming. I fritidsboliger/hytter 
utenfor strømnettet vil det frem-
deles være tillatt å bruke fossil 
fyringsolje og parafin. Det samme 
gjelder for driftsbygninger i land-
bruket, midlertidige bygninger og 
bygninger som har produksjon som 
hovedformål, for eksempel indus-
tribygg og fabrikker.

Det utredes nå et forslag om 
å forby bruk av mineralolje til 
oppvarming av driftsbygninger i 

landbruket og til oppvarming av 
midlertidige bygninger som 
anleggsbrakker og lignende. 

Meldeplikt til kommunen
Når det oljefyrte oppvarmings-
systemet tas ut av bruk skal olje-
tanken tømmes og graves opp. 
Det er meldeplikt på oljetanker. 
Det betyr at det skal sendes en 
skriftlig melding til kommunen 
når tanken skal graves opp. Olje-
tanker regnes som farlig avfall, 
og kan kun fjernes av firma som 
er godkjent for denne typen 
jobb. 

I særlige tilfeller kan kommu-
nen gi tillatelse til at tanker som 
permanent tas ut av bruk, rengjø-
res og fylles med sand, grus o.l. i 
stedet for oppgraving. 

Det er eier av oljetanken som 
er ansvarlig for eventuell foru-
rensning. Dersom du har en olje-
tank som begynner å lekke kan 
du bli økonomisk ansvarlig for 
skaden.

FORBUD MOT OLJEFYR 
Regnskapet for 2017 ble 
fremlagt 15. februar og vi-
ser et positivt netto drifts-
resultat på vel 8,5 millioner 
kroner, noe både rådmann 
og økonomisjef er meget 
godt fornøyd med. 

Grong kommune har avlagt års-
regnskapet for 2017 innen tids-
fristen 15. februar med et 
resultat som rådmannen er 
meget godt fornøyd med.

Regnskapsmessig mindrefor-
bruk ble for 2017 på kr 
6.214.927,- og vitner om god 
økonomistyring. Netto driftsre-
sultat kom på kr 8.516.527. Der-
med må vi 15 år tilbake for å 
finne siste år kommunen hadde 
et regnskap med merforbruk. 
Dette vitner om løpende god 
økonomistyring mener Råd-
mann Svein Helland, som også 
nytte anledningen til å berøm-
me de ansatte for godt utført 
jobb. Dette er også et resultat 
som kommer gått med i forhold 
til de økonomiske utfordringe-
ne kommunen står ovenfor i ti-
den som kommer. 

Det er helt klart langt bedre å 
gå inn i en omstillingsprosess 
med noen flere midler i ban-
ken, enn om resultatet hadde 
vært slik at en var nødt for å 
finne midler for å dekke opp et 
underskudd også.

Analyse av resultatet
Bakgrunn for innsparingen/
mindreforbruket gjelder i ho-
vedsak tre ulike forhold:

  • Netto inntektsført kr 1,2 
millioner mer i skatt og ramme-
tilskudd enn budsjettert. 
  • Mindreforbruk på kr 2,7 

millioner på området opp-
vekst og familie. En stor del 
av dette gjelder mindre 
utgifter på barnevern kontra 
det som var budsjettert. 

ENØK – tiltak i formålsbygg Grong kommune.
I gjeldende økonomiplan 
2018–2021 er det i budsjett 
2018 satt av betydelige 
midler til gjennomføring av 
ENØK tiltak i flere av kom-
munens formålsbygg.

Dette vil si skoler, barneha-
ger, helse- og institusjons 
lokaler, kommunehus, idretts- 
og kultur bygg.

I Grong kommunes Klima og 
energi plan 2015-2019, er det 
en målsetting om å redusere 
energiforbruket i disse byggene 
med 20 % i forhold til 2012 
innen utgangen av 2019. I 
Hovedplan formålsbygg 2015-
2018, er dette fulgt opp med en 
handlingsplan for å nå dette 
målet. Hvis vi når dette målet, vil 
det si en årlig reduksjon av energi 
bruk på over 1 mill. kWh.

Fra før er renovering / nybygg 
av skole- og kulturbygg gjennom-
ført, og er et ledd i denne planen. 
Det pågår nå et prosjekt med å 

etablere SD/EOS (sentral drifts-
overvåking og energi oppfølgings 
system) anlegg for formålsbyg-
gene. Et slikt anlegg er selve 
grunnmuren for effektivt å kunne 
styre energibruken, samt raskt 
oppdage feil i anleggene.

Følgende ENØK prosjekter 
skal gjennomføres i løpet av 
2018:
  • ENØK ombygging varmean-

legg m.m. Rønningen barnehage: 
kr 488 000.
  • ENØK Oppgradering av 

ventilasjonsanlegg GBU 
ungdomsskolen: kr 325 000.
  • ENØK Oppgradering av tre 

ventilasjonsanlegg GHO: kr 500 
000.
  • ENØK Bytte varmegjenvinnere 

Kommunehuset: kr 300 000.
  • ENØK Lysautomatikk 

Gronghallen kr 300 000.
Kommunen har fått godkjent 

en tilskudds pakke fra ENOVA, 
som er med på finansiere deler av 
prosjektene.

Bygg og eiendomsdrift.

Materialer etter riving av 
gamle Mediå renseanlegg
Gamle Mediå renseanlegg 
skal rives i løpet av første 
halvår i 2018. Rivingen skal 
settes bort til godkjent firma. 
Det kan være deler fra rivin-
gen som kan brukes til andre 
formål.

De som er interessert i 
rivingsmaterialer bes melde 
seg til Grong kommune ved 
Kjell Brauten. Mobiltelefon 90 
12 13 36 eller mail kjell.brau-
ten@grong.kommune.no.

Teknisk seksjon.

Ordfører Skjalg Åkerøy
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  • Mindreforbruk på kr 3 
millioner på området helse og 
omsorg. Dette gjelder i 
hovedsak at det har kommet 
inn en del mer i tilskudd/
refusjoner fra staten enn 
budsjettert. 

Årsmeldingen skal være fer-
dig innen utgangen av mars, og 
nærmere analyser av tallmate-
rialet vi fremgå av denne.

Netto driftsresultat
Sentrale myndigheter gir klart 
uttrykk for at kommunene skal 
styre sin økonomi mot et netto 
driftsresultat på minimum 2 % av 
driftsinntektene. Grong kommu-
ne har de siste årene med unntak 
av 2014 klart dette kravet. Netto 
driftsresultat for 2017 er på 8,5 
millioner og utgjør 2,41 % av 
brutto driftsinntekter. Det er 
netto driftsresultat som sier noe 
hvordan drifta har vært i 2017. 
Resultatet som nå foreligger er 
rådmann Svein Helland og øko-
nomisjef Tone Røttesmo meget 
godt fornøyd med.  

Veien videre
Økonomiplanen til Grong kom-
mune viser at årene fremover vil 
gi oss store økonomiske utfordrin-
ger. God økonomistyring i flere år 
har gjort det mulig å sette av pen-
ger på bok, slik at det er mulig å 
kjøpe seg noe tid i en omstillings-
prosess. De økonomiske utfor-
dringene fremover skyldes ikke 

den daglige driften av kommunen, 
men derimot sviktende inntekter. 
Nedlegging av flyktningmottaket 
og bosetting av færre flyktninger 
medfører lavere tilskudd og nega-
tiv utvikling i folketallet noe som 
igjen gir seg utslag i redusert ram-
metilskuddsoverføringer.

I tillegg reduseres eiendoms-
skatteinntektene på kraftverk. 
Grong kommune har også i løpet 
av de tre siste årene mistet 5,6 mil-
lioner i eiendomsskatteinntekter 
på kraftverkene. I tillegg vil en få 
reduserte eiendomsskatteinntek-
ter på verker og bruk ut fra end-
ringer av verdsettingsreglene 
f.o.m. 2019.

Distriktsindeksen som benyttes 
til å gradere distriktstilskuddene 
som vi mottar fra staten er nå un-
der vurdering. Blir forslaget som 
nå foreligger vedtatt, kan det 
medføre at Grong kommune taper 
ytterligere 1,1 million i overførin-
ger fra staten.

Tapte inntekter i den størrel-
sesorden som vi forventer i 
årene som kommer, gjør at den 
økonomiske situasjonene an-
ses å være utfordrende frem-
over. Kommunestyret har 
igangsatt et omstillingsprosjekt 
der kommunens drift skal gjen-
nomgås. Målet er å komme 
fram til ulike tiltak som gjør det 
mulig å oppnå balanse i fremti-
dige budsjetter f.o.m. 2020 
uten å måtte bruke av tidligere 
oppsparte midler/fondsmidler.

Positivt regnskapsresultat også i 2017
Grong kommune har  
skolefritidsordninger  
ved kommunes skoler.
Det kan søkes plass i skolefri-
tidsordningen ved Harran opp-
vekstsenter og ved Grong 
barne- og ungdomsskole.

Det kan søkes på følgende 
tilbud:
100 % Alle dager
80 %. 4 dager i uka
60 % 3 dager i uka 
40 % 2 dager i uka
«Ettermiddagsplass»
«Korttidsplass»

Nærmere informasjon ved 
den enkelte skole.

Felles elektronisk søknads-
skjema for SFO finnes på Grong 
kommunes hjemmeside: www.
grong.kommune.no.

Søknadsfrist 1. April 2018. 
Betalingssatser SFO

Tilbud: Sats pr. 01.01.2018
Helplass kr 2 223
80 % plass kr 2 027
60 % plass kr 1 637
40 % plass kr 1 189
Ettermiddagstilbud kr 1 778
Korttidstilbud kr 665
Kjøp av enkeltdager kr 210
Dagspris i skoleferier kr 210
For sein henting kr 203 

Søskenmoderasjon 
1. søsken: 30 % moderasjon
2. søsken: 50 % moderasjon

Skolefritidsordning

Nytt kortkurs (10 kvelder) 
med hobbyaktiviteter 
starter opp igjen  
på torsdager.
Første kveld blir torsdag 15. 
mars.

Innhold: Makramé, påskeak-
tiviteter, «støping» av figurer i 
betong, dropslaging, batikk og 
maling.

Aldersgruppe: 4. – 8. klasse.
Sted: Kuben kulturhus/ un-

deretasjen i musikk- og kultur-
skolens lokaler (fellesrom).

Tidspunkt: torsdager kl 17.30 
– 20.00 (følger skoleruta).

Pris: 1.200,- kr inkludert alt 
av materialer (totalt 25-timer-
skurs). Faktura blir tilsendt et-
ter oppstart.

Påmeldingsfrist: innen 14. 
mars.

Påmelding til: Grong musikk- 
og kulturskole v/ Kari A. T. Si-
vertsen, mobil 993 13 561 eller 
mail: kari.annette.sivertsen@
grong.kommune.no, Eller til 
leder for aktivitetene: Janne 
Barlien ,mobil 905 67 163.

Hobbyaktivitets-
kurs i musikk- og 
kulturskolen våren 
2018

Sommarstart i 
Grong laurdag  
2. juni
Det tradisjonelle arrangementet 
«Sommarstart i Grong» blir som 
vanleg halde kring idrettsparken 
laurdag 2. juni. Vi annonserer 
program seinare, men kan røpe 
at i år vil vi foreta den offisielle 
opninga av det nye friidrettsan-
legget under dette arrangemen-
tet. Det blir også fotballturnering 
og diverse aktivitetspostar på 
området. Vi oppmodar lag, forei-
ningar og liknande å melde seg 
med sine aktivitetstilbod eller in-
formasjonsavdelingar i området. 
Vi oppmodar også lokalt næ-
ringsliv til å tenke korleis denne 
dagen kan markerast med litt ek-
stra liv i sentrum.

Ta kontakt med Trond Martin 
Sæterhaug i Grong Kommune via 
trond.saterhaug@grong.kommu-
ne.no eller 99 61 29 98.
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Grunnet reduksjon i kom-
munens inntekter frem-
over, har kommunestyret 
vedtatt igangsatt et om-
stillingsprosjekt med mål 
å skape balanse i økono-
mien uten tilføring av 
fondsmidler fra 2020.
Grong kommune gikk også i 
2017 med overskudd og netto 
driftsresultatet ble på kr 
8.516.527 noe som tilsvarer 
2,41 % i forhold til driftsinntek-
tene.

Som det fremgikk av forrige 
nummer av Grong Nytt for-
ventes betydelige reduksjoner 
kommunens inntekter fra 
2018, da først og fremst i for-

hold til flyktninger og eien-
domsskatt på kraftverk. I 
forhold til revidert budsjett for 
2017 er reduksjonen beregnet 
til ca. 16 millioner kroner i 
2018.

Ut fra de økonomiske utsik-
tene vedtok kommunestyret i 
sitt møte 8. februar 2018 å 
igangsette et omstillingspro-
sjekt, og detaljprosjektplan for 
arbeidet ble vedtatt.

Hovedmålet for prosjek-
tet er å:

  • Redusere netto 
driftsutgiftene med kr 
8,4 millioner i 2019, kr 
9,332 millioner i 2020 
(inklusiv oppfølging av 
vedtaket om utbygging 
av svømmehall med kr 
1,5 mill.) og kr 888,- i 
2021. 

  • Målet er en balanse i 
økonomien fra og med 
2020 uten tilføring av 
frie fondsmidler.
  • Grong kommune styrer 

sin økonomi med en 
målsetting gjeldende fra 
og med 2022 m et netto 
driftsresultat på 2 % av 
driftsinntektene.

Dersom forutsetningen som 
ligger i budsjettet for 2018 tas 
med, tilsier det at driftsnivået 
må trinnvis reduseres fram-
over slik at nivået i 2022 er kr 
23 mill. lavere enn ved 1.1.2018.  

Kommunestyret har satt ned 
en arbeidsgruppe med 5 politi-
kere, 2 tillitsvalgte samt hoved-
verneombud. Arbeidsgruppen 
ledes av ordføreren og råd-
mannen er prosjektleder.

Kommunestyret har vedtatt 
igangsatt en rekke delutred-
ninger der målet er:

  • Å se på muligheter for 
innsparing i henhold til 
målsettingene for 
prosjektet.
  • Gi kommunestyret 

grunnlag for prioritering 
av tiltak.

Hele 18 utredningsområder 
vil det bli startet arbeid med i 
mars og arbeidet vil foregå 
fram til siste halvdel av juni 
2018.

I forhold til arbeidet med 
flere av delutredninger vil det 
bli lagt opp til involvering av 
både innbyggere, politikere, 
ansatte, tillitsvalgte og verne-
ombud. 

Omstillingsarbeid igangsatt

Fra tid til annen opplever 
vi alle å få nye innbyggere 
til vårt nabolag.  
Grong kommune har i mange 
år bosatt flyktninger og i løpet 
av 2018 skal vi ta imot 10 nye 
personer. Dette er mennesker 
som har fått oppholdstillatelse 
og som blir innbyggere i Grong.

Nøkkelen for å trives i lokal-
samfunnet er at man integreres 
og blir «sett» av nabolaget. 
Dette uavhengig av om man 
har flyktningbakgrunn eller 
kommer flyttende fra andre 
steder i landet.

Lokalsamfunnet i Grong viste 
et stort engasjement i fakkeltog 

for opprettholdelse av 
Grong Mottakssenter. Det 
viste godt hvordan vi en-
gasjerer oss for mennes-
kene iblant oss og for 
fellesskapet. 

Betydningen av nabo-
er som ser nye innbyg-
gere, smiler og hilser, er 
avgjørende for mange. 
Er du en engasjert nabo 
eller medlem i en for-
ening med hjerterom, 
husk å ha et åpent øye 
for ditt nabolag. 

Her kan du bidra på 
beste måte for både 
integrering og inklu-
dering. Ta vare på 
naboskapet.

Kjære lokalsamfunn, 
nabo, lag og forening

Kommunestyrene i Nams-
skogan, Røyrvik, Lierne og 
Grong vedtok i høst både 
viljeserklæring og hånd-
bok for et utvidet og mer 
forutsigbart samarbeid 
mellom kommunene.

Håndboken avklarer prinsip-
pene for det interkommunale 
samarbeidet, herunder sty-
ringsmodell, hvordan samar-
beidet skal organiseres, 
inkludert årshjul og ved-
taksmyndighet. Håndboken 

beskriver i tillegg hvordan an-
dre enkeltkommuner kan del-
ta innenfor ulike 
samarbeidsområder. Den be-
skriver også hvordan kostna-
der skal fordeles innenfor de 
ulike samarbeidsområdene.

Områder
I løpet av vinteren skal det nå 
utredes nye aktuelle samar-
beidsområder. De områdene 
som er plukket ut er skatt og 
arbeidsgiverkontroll, fakture-
ring, innkreving, startlån og 
fakturamottak samt jord, skog, 
utmark og miljø. Det var ulike 
innspill på nye samarbeidsom-

råder fra de fire kommunene. 
Først når utredningene forelig-
ger vil hver enkelt kommune 
bestemme seg om man blir 
med på de ulike samarbeids-
områdene. I de føringer som 
er lagt for framtidig samarbeid 
er det ikke krav om at alle 
kommunene samarbeider inn-
for alle fagområdene.

Evaluering
I tida fram til at formannska-
pene i de fire kommunene 
samles i slutten av mai, for å 
stake ut framtidige samar-
beidsområder, skal det også 
foretas en evaluering av da-

gens samarbeidsområder som 
omfatter barnevern, PPT, lønn 
og teknisk. I noen av fagområ-
dene berører også dette kom-
munene Høylandet og Snåsa.

I forhold til ungdomsråd og 
samarbeid mellom ungdoms-
rådene har ordførerne i de fire 
kommunene bedt om at det 
iverksettes tiltak for å skape 
nettverk og møtearenaer for 
ungdommene.

Det har også vært jobbet 
med å se på et eventuelt sam-
arbeid eller ny organisering av 
næringsarbeidet i Indre Nam-
dal. Dette jobbes det videre 
med på rådmannsnivå. 

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

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

FREDAG 23. JUNI 2017 3

Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

Fra 1. februar 2018 har  
vi gjort endringer av tider, 
og sammensetning av 
måltider ved Grong  
helse- og omsorgstun:
  • Frokost blir servert fra kl. 

08.30.
  • Lunsj kl. 12.30.
  • Middag kl. 15.30.
  • Kaffe serveres  

etter middagen.
  • Kveldsmat kl. 19.30.

I tillegg gis det tilbud om mel-
lommåltider til de som ønsker/
har behov for det.

Brukerne som benytter seg 
av matombringingstilbudet får 

nå middagen tilkjørt fra kl. 
14.00.

Ernæring er definert som et 
nasjonalt satsingsområde for 
pleie- og omsorgstjenestene, 
og har hatt stort fokus de siste 
årene. I takt med tiden vi lever 
i, så har vi endret tidspunkt for 

måltidene på sykeheimen. Vi 
har fortsatt stort fokus på godt 
ernæringsmessig tilbud, og 
med denne omleggingen vil 
våre beboere få et jevnere er-
næringsopptak gjennom hele 
døgnet og hverdager med høy-
ere trivsel.

Omlegging av måltider ved Grong helse- og omsorgstun

Fra 01.01.2020 er det  
ikke lenger tillatt å bruke 
mineralolje til oppvarming 
av bygninger. 

Hensikten med forbudet er å redu-
sere utslipp av klimagasser. De 
som i dag bruker fossil olje til opp-
varming må finne annen løsning 
før 2020. Forbudet gjelder for alle 
bygninger med noen unntak.

Utredes
Forbudet mot bruk av fyringsolje 
og parafin gjelder oppvarming av 
boliger, offentlige bygg og 
næringsbygg. Forbudet innebæ-
rer at mineralolje til oppvarming 
av bygninger blir forbudt både til 
hovedoppvarming og tilleggsopp-
varming. I fritidsboliger/hytter 
utenfor strømnettet vil det frem-
deles være tillatt å bruke fossil 
fyringsolje og parafin. Det samme 
gjelder for driftsbygninger i land-
bruket, midlertidige bygninger og 
bygninger som har produksjon som 
hovedformål, for eksempel indus-
tribygg og fabrikker.

Det utredes nå et forslag om 
å forby bruk av mineralolje til 
oppvarming av driftsbygninger i 

landbruket og til oppvarming av 
midlertidige bygninger som 
anleggsbrakker og lignende. 

Meldeplikt til kommunen
Når det oljefyrte oppvarmings-
systemet tas ut av bruk skal olje-
tanken tømmes og graves opp. 
Det er meldeplikt på oljetanker. 
Det betyr at det skal sendes en 
skriftlig melding til kommunen 
når tanken skal graves opp. Olje-
tanker regnes som farlig avfall, 
og kan kun fjernes av firma som 
er godkjent for denne typen 
jobb. 

I særlige tilfeller kan kommu-
nen gi tillatelse til at tanker som 
permanent tas ut av bruk, rengjø-
res og fylles med sand, grus o.l. i 
stedet for oppgraving. 

Det er eier av oljetanken som 
er ansvarlig for eventuell foru-
rensning. Dersom du har en olje-
tank som begynner å lekke kan 
du bli økonomisk ansvarlig for 
skaden.

FORBUD MOT OLJEFYR 
Regnskapet for 2017 ble 
fremlagt 15. februar og vi-
ser et positivt netto drifts-
resultat på vel 8,5 millioner 
kroner, noe både rådmann 
og økonomisjef er meget 
godt fornøyd med. 

Grong kommune har avlagt års-
regnskapet for 2017 innen tids-
fristen 15. februar med et 
resultat som rådmannen er 
meget godt fornøyd med.

Regnskapsmessig mindrefor-
bruk ble for 2017 på kr 
6.214.927,- og vitner om god 
økonomistyring. Netto driftsre-
sultat kom på kr 8.516.527. Der-
med må vi 15 år tilbake for å 
finne siste år kommunen hadde 
et regnskap med merforbruk. 
Dette vitner om løpende god 
økonomistyring mener Råd-
mann Svein Helland, som også 
nytte anledningen til å berøm-
me de ansatte for godt utført 
jobb. Dette er også et resultat 
som kommer gått med i forhold 
til de økonomiske utfordringe-
ne kommunen står ovenfor i ti-
den som kommer. 

Det er helt klart langt bedre å 
gå inn i en omstillingsprosess 
med noen flere midler i ban-
ken, enn om resultatet hadde 
vært slik at en var nødt for å 
finne midler for å dekke opp et 
underskudd også.

Analyse av resultatet
Bakgrunn for innsparingen/
mindreforbruket gjelder i ho-
vedsak tre ulike forhold:

  • Netto inntektsført kr 1,2 
millioner mer i skatt og ramme-
tilskudd enn budsjettert. 
  • Mindreforbruk på kr 2,7 

millioner på området opp-
vekst og familie. En stor del 
av dette gjelder mindre 
utgifter på barnevern kontra 
det som var budsjettert. 

ENØK – tiltak i formålsbygg Grong kommune.
I gjeldende økonomiplan 
2018–2021 er det i budsjett 
2018 satt av betydelige 
midler til gjennomføring av 
ENØK tiltak i flere av kom-
munens formålsbygg.

Dette vil si skoler, barneha-
ger, helse- og institusjons 
lokaler, kommunehus, idretts- 
og kultur bygg.

I Grong kommunes Klima og 
energi plan 2015-2019, er det 
en målsetting om å redusere 
energiforbruket i disse byggene 
med 20 % i forhold til 2012 
innen utgangen av 2019. I 
Hovedplan formålsbygg 2015-
2018, er dette fulgt opp med en 
handlingsplan for å nå dette 
målet. Hvis vi når dette målet, vil 
det si en årlig reduksjon av energi 
bruk på over 1 mill. kWh.

Fra før er renovering / nybygg 
av skole- og kulturbygg gjennom-
ført, og er et ledd i denne planen. 
Det pågår nå et prosjekt med å 

etablere SD/EOS (sentral drifts-
overvåking og energi oppfølgings 
system) anlegg for formålsbyg-
gene. Et slikt anlegg er selve 
grunnmuren for effektivt å kunne 
styre energibruken, samt raskt 
oppdage feil i anleggene.

Følgende ENØK prosjekter 
skal gjennomføres i løpet av 
2018:
  • ENØK ombygging varmean-

legg m.m. Rønningen barnehage: 
kr 488 000.
  • ENØK Oppgradering av 

ventilasjonsanlegg GBU 
ungdomsskolen: kr 325 000.
  • ENØK Oppgradering av tre 

ventilasjonsanlegg GHO: kr 500 
000.
  • ENØK Bytte varmegjenvinnere 

Kommunehuset: kr 300 000.
  • ENØK Lysautomatikk 

Gronghallen kr 300 000.
Kommunen har fått godkjent 

en tilskudds pakke fra ENOVA, 
som er med på finansiere deler av 
prosjektene.

Bygg og eiendomsdrift.

Materialer etter riving av 
gamle Mediå renseanlegg
Gamle Mediå renseanlegg 
skal rives i løpet av første 
halvår i 2018. Rivingen skal 
settes bort til godkjent firma. 
Det kan være deler fra rivin-
gen som kan brukes til andre 
formål.

De som er interessert i 
rivingsmaterialer bes melde 
seg til Grong kommune ved 
Kjell Brauten. Mobiltelefon 90 
12 13 36 eller mail kjell.brau-
ten@grong.kommune.no.

Teknisk seksjon.

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

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 
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og ta med hele familien til en 
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ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.
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SYKKEL: Ordfører Skjalg Åkerøy og to glade herrer er klare for 
sykkeltur i finværet. Her sammen med ansatte ved sykeheimen, 
her repr. ved Guri S. Brevik, Liss Bente Austlid, Eyvind Gartland, 
Siv Janne Sklett og Isak Kjerpeseth Strugstad.

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
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  • 2009 Peter Brauten  
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ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
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Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Nyrenovert andelsleilighet 
med lav fellesgjeld i Rønnin-
gen borettslag selges.
Nyrestaurert halvpart av horison-
taldelt tomannsbolig. Leiligheten 
ligger i første etasje med direkte 
utgang til markterrasse og oppar-
beidet plen. Gode sol og lysforhold. 
Leiligheten er vesentlig oppgradert 
i 2018 med nytt kjøkken, nytt VVS 
anlegg og nye flater på alle rom.  
Primærareal: 74 kvm.
Bruksareal: 77 kvm. 
Fellesutgifter: 5.100,- 
Prisantydning: 550.000,- 
Andel fellesgjeld: 117.313,- pr 
31.12.2017.   
Byggeår: 1993, restaurert i 2018.
Leiligheten inneholder følgende 
rom: 
P-rom: Stue med åpen kjøkkenløs-
ning, bad/vaskerom, entre/gang, 
3 soverom.
S-rom: Bod. 
Utvendig sportsbod.

Åpen visning onsdag 
14.03.2018 klokken 16.00.

For mer informasjon om boli-
gen se Finn.no. 

For mer informasjon kontakt  
Grong kommune v/Sigve Hallager 
tlf: 74 31 21 65 e-post: sigve.halla-
ger@grong.kommune.no. 

Rønningsvegen  
10 selges

Primærareal: 62 m²
Bruksareal: 66 m² 
Fellesutgifter: 4.961,- 
Prisantydning: 1.225.000,- 
Andel fellesgjeld: 1.195.000,-  
Byggeår: 2017

Leilighet beliggende i første etasje 
i Borettslaget Sandøla Panorama i 
Grong sentrum. Gjennomgående 
gode kvaliteter med blant annet inte-
grerte hvitevarer, varmepumpe samt 
parkett og flis på gulv. Gode romløs-
ninger og romslig markterrasse.  

Panorama mot Sandøla og Geit-
fjellet, gode sol/lysforhold. 

Leiligheten inneholder følgen-
de rom:
P-rom: Stue, kjøkken, bad/vaske-
rom, entre/gang, 2 soverom
S-rom: Bod/teknisk rom. 

Utvendig sportsbod 
Grong kommune forbeholder seg 

retten til å forkaste samtlige bud.
Åpen visning onsdag 14.03.2018 
klokken 15.00. For mer informasjon 
om boligen se Finn.no. 

For mer informasjon kontakt 
Grong kommune v/Sigve Hallager 
tlf: 74 31 21 65.

Leilighet til salgs  
i borettslaget  
Sandøla Panorama  

SMIL - spesielle miljøtiltak 
i jordbrukets kulturland-
skap 2017. Søknadsfrist 
er for 2018 satt til 20.03 
2018.
I 2018 kan det søkes om midler 
til følgende tiltak:
  • Omlegging fra korn til gress på 

erosjonsutsatt areal i 3 eller 5 år  
  • Hydroteknisk anlegg, dvs. 

grøftesystem som leder bort 
vann – men ikke drensgrøfter 
(egen tilskuddsordning). 
  • Spesielt fokus på tiltak i 

hydrotekniske anlegg i planerte 
leirjordsområder.
  • Erosjonssikring
  • Skjøtsel av kantsone mellom 

åker og vassdrag
  • Klimaplanting/leplanting, 

Landskapsplantinger
  • Vegetasjonssoner
  • Fangdammer og våtmarker 

(for å øke vannets selvrensings-
evne)
  • Tiltak for å fremme biologisk 

mangfold og holde gammel 
kulturmark i hevd
  • Tiltak for bekjempe og hindre 

spredning av fremmede arter, 
spesielt kjempespringfrø. 
  • Tiltak for å fremme tilgjenge-

lighet og opplevelseskvalitet 
(stier, benker, skilt)

  • Bevare kulturminner og 
kulturmiljøer
  • Tiltak for å bevare freda og 

verneverdige bygninger
  • Områdetiltak. Planleggings-

prosjekt mellom flere grunnei-
ere for å forbedre miljøet

Prioritering
Søknadsskjema finnes nett el-
ler kan fås ved henvendelse til 
saksbehandler.

Innlevert søknad skal ha med 
prosjektbeskrivelse, tegninger 
der det trengs, kostnadsover-
slag og plankart. Legg gjerne 
ved bilder, både gamle og nye.

Det er krav om at foretaket er 
berettiget til å søke om produk-
sjonstilskudd. 

Søknadene prioriteres på 
bakgrunn av sak 17/6874 priori-
teringer og tilskuddssatser 
2016-2018 behandlet og vedtatt 
av Formannskapet 28.11.2017.

Hvis du har et aktuelt pro-
sjekt, ta kontakt med saksbe-
handler Berit Østevik, telefon: 
74 31 21 25 eller på e-post: berit.
ostevik@grong.kommune.no 

Du kan også finne informa-
sjon på SLF sine sider

https://www.landbruksdirek-
toratet.no/no/miljo-og-okolo-
gisk/spesielle-miljotiltak/
om-tilskudd-til-spesielle-miljo-
tiltak-i-jordbruket#smil-i-2017.SMIL: Kjempespringfrø. FOTO: BEATE SUNDGÅRD
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FORNØYD: Både driftsleder Tor Jørgen Heggum ( til v) og daglig leder Ola Seem er svært godt fornøyd med besøke og vintersesongen så langt.

– Det har vært en fantastisk vintersesong  
på Bjørgan så langt, men bare så synd at  
bygdefolket glimrer med sitt fravær. 

 • Fantastisk vintersesong på Bjørgan så langt. 

– SYND AT BYGDEFOLKET 
GLIMRER MED SITT FRAVÆR 

PATRULJERER: Tord Håkon Rosset ( til v) og Christoffer Kolås Peter-
sen er to av flere som ivaretar skipatruljevirksomheten på Bjørgan.

UTLEIE: Magnus Duun ( til v) og Sander Lien jobber i skiutleien. 

Det bygges stadig nye 
fritidsboliger på Bjørgan.
Bare i løpet av fjoråret kom det 
opp 17 nye hytter og leiligheter 
og interessen er fortsatt på 
topp. Totalt er det nå over 200 
hytter i området samt et 
20-talls leiligheter. I løpet av 
sommeren vil også et nytt hyt-

tefelt på 49 tomter bli klargjort 
for bygging, samtidig som det 
også pågår en prosess med å 
innregulering en del tomter i 
eksisterende felt.

Det nye feltet på bortimot 50 
tomter ligger sørvendt i Bjørgå-
lia og har en fantastisk utsikt 
utover Bjørgananlegget. Det er 
Bjørgan Fritid As som eier det-

te området men har inngått en 
avtale om at kommunen står 
som utbygger av teknisk infra-
struktur. Dette innebærer at 
når anlegget er ferdigstilt over-
tar kommunen eierforholdet 
til vatn- og kloakknettet slik 
det er i de øvrig tomteområde-
ne på Bjørgan. Eiendomsme-
gler Hans Kjetil Andreassen i 

Eiendomsmegler 1 forteller at 
det allerede er solgt 13 tomter i 
det nye feltet i Bjørgålia. -Inter-
essen for Bjørgan har vært bra 
de siste to- tre årene. Det har 
vært et stabilt volum på omset-
ning av «brukt»-hytter og an-
slagsvis har 10–15 enheter 
skiftet eier årlig. I tillegg kom-
mer nybygginga.

Hytteboomen på Bjørgan fortsetter

TOMTER: Bjørgan Fritid AS kan presentere et flott og sørvendt tomteområde som blir klart  for bygging i løpet av året. 

Smil-midler

Det sier daglig leder i Grong 
skisenter Ola Seem som hadde 
håpet at langt flere grongnin-
ger hadde benyttet seg at alpin-
anlegget. 

– Vi har gjennom mange år 
sett at stadig færre del av lokal-
befolkningen tar turen til Bjør-
gan. Hva dette skyldes vet vi 
ikke, men håper nå at det gro-
ende miljøet i alpingruppa kan-
skje kan bidra til en liten 
oppsving.

Godt stå langt
Årets sesong overgår mye av 
det vi har opplevd de siste 
årene. Vi har hatt stabile snø-
forhold og tillegg har værgu-
dene vært på vår side. Derfor 
håper vi at også vinterværet 

fortsetter ut over påska. Da 
ligger det an til et godt økono-
misk resultat som anlegget 
sårt trenger. 

Fjoråret ble begredelig på 
grunn av svært dårlig vær de-
ler av både vinterferien og 
påska.

Skiutleie
Nytt av året er at Grong skisen-
ter har overtatt skiutleien og 
driver den i egen regi. Vi har 
inngått avtale med en sports-
butikk for leveranse av salgsar-
tikler mens vi selv har overtatt 
utleieutstyret fra den tidligere 
driveren. Vi ser det som en 
stor fordel å ha hånd om alle 
tilbudene i anlegget og i dag 
ivaretar vi både skiutleie, ser-

vering, utleie av leiligheter og 
salg av enkelte sportsartikler, 
sier Seem.

Turløyper
Grong skisenter forestår også 
preparering av både langrenns- 
og skiskytingsstadion samt tur-
løypene innover til Kvernsjøen og 
i Geitfjellet. – Vi ser at prepare-
ring av turløypene har vært en 
økonomisk utfordring for oss og i 
år har vært nødt til å redusere 
kjøringa en del. Heldigvis har vi 
hatt lange perioder uten nedbør 
slik at vi har spart litt kjøring, sier 
Ola Seem. Kostnadene med pre-
parering av turløypene har i 
mange år vært et spleiselag mel-
lom skisenteret, kommunen, 
idrettslaget, næringsaktører og 
private. – Kostnadene har økt 
mer enn det spleisekassa har 
kunne bidratt med og derfor er 
det viktig at de som bruker tur-
løypene fortsatt bidrar til «løype-
kassene», poengterer Seem. 
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

FREDAG 23. JUNI 2017 3

Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Nyrenovert andelsleilighet 
med lav fellesgjeld i Rønnin-
gen borettslag selges.
Nyrestaurert halvpart av horison-
taldelt tomannsbolig. Leiligheten 
ligger i første etasje med direkte 
utgang til markterrasse og oppar-
beidet plen. Gode sol og lysforhold. 
Leiligheten er vesentlig oppgradert 
i 2018 med nytt kjøkken, nytt VVS 
anlegg og nye flater på alle rom.  
Primærareal: 74 kvm.
Bruksareal: 77 kvm. 
Fellesutgifter: 5.100,- 
Prisantydning: 550.000,- 
Andel fellesgjeld: 117.313,- pr 
31.12.2017.   
Byggeår: 1993, restaurert i 2018.
Leiligheten inneholder følgende 
rom: 
P-rom: Stue med åpen kjøkkenløs-
ning, bad/vaskerom, entre/gang, 
3 soverom.
S-rom: Bod. 
Utvendig sportsbod.

Åpen visning onsdag 
14.03.2018 klokken 16.00.

For mer informasjon om boli-
gen se Finn.no. 

For mer informasjon kontakt  
Grong kommune v/Sigve Hallager 
tlf: 74 31 21 65 e-post: sigve.halla-
ger@grong.kommune.no. 

Rønningsvegen  
10 selges

Primærareal: 62 m²
Bruksareal: 66 m² 
Fellesutgifter: 4.961,- 
Prisantydning: 1.225.000,- 
Andel fellesgjeld: 1.195.000,-  
Byggeår: 2017

Leilighet beliggende i første etasje 
i Borettslaget Sandøla Panorama i 
Grong sentrum. Gjennomgående 
gode kvaliteter med blant annet inte-
grerte hvitevarer, varmepumpe samt 
parkett og flis på gulv. Gode romløs-
ninger og romslig markterrasse.  

Panorama mot Sandøla og Geit-
fjellet, gode sol/lysforhold. 

Leiligheten inneholder følgen-
de rom:
P-rom: Stue, kjøkken, bad/vaske-
rom, entre/gang, 2 soverom
S-rom: Bod/teknisk rom. 

Utvendig sportsbod 
Grong kommune forbeholder seg 

retten til å forkaste samtlige bud.
Åpen visning onsdag 14.03.2018 
klokken 15.00. For mer informasjon 
om boligen se Finn.no. 

For mer informasjon kontakt 
Grong kommune v/Sigve Hallager 
tlf: 74 31 21 65.

Leilighet til salgs  
i borettslaget  
Sandøla Panorama  

SMIL - spesielle miljøtiltak 
i jordbrukets kulturland-
skap 2017. Søknadsfrist 
er for 2018 satt til 20.03 
2018.
I 2018 kan det søkes om midler 
til følgende tiltak:
  • Omlegging fra korn til gress på 

erosjonsutsatt areal i 3 eller 5 år  
  • Hydroteknisk anlegg, dvs. 

grøftesystem som leder bort 
vann – men ikke drensgrøfter 
(egen tilskuddsordning). 
  • Spesielt fokus på tiltak i 

hydrotekniske anlegg i planerte 
leirjordsområder.
  • Erosjonssikring
  • Skjøtsel av kantsone mellom 

åker og vassdrag
  • Klimaplanting/leplanting, 

Landskapsplantinger
  • Vegetasjonssoner
  • Fangdammer og våtmarker 

(for å øke vannets selvrensings-
evne)
  • Tiltak for å fremme biologisk 

mangfold og holde gammel 
kulturmark i hevd
  • Tiltak for bekjempe og hindre 

spredning av fremmede arter, 
spesielt kjempespringfrø. 
  • Tiltak for å fremme tilgjenge-

lighet og opplevelseskvalitet 
(stier, benker, skilt)

  • Bevare kulturminner og 
kulturmiljøer
  • Tiltak for å bevare freda og 

verneverdige bygninger
  • Områdetiltak. Planleggings-

prosjekt mellom flere grunnei-
ere for å forbedre miljøet

Prioritering
Søknadsskjema finnes nett el-
ler kan fås ved henvendelse til 
saksbehandler.

Innlevert søknad skal ha med 
prosjektbeskrivelse, tegninger 
der det trengs, kostnadsover-
slag og plankart. Legg gjerne 
ved bilder, både gamle og nye.

Det er krav om at foretaket er 
berettiget til å søke om produk-
sjonstilskudd. 

Søknadene prioriteres på 
bakgrunn av sak 17/6874 priori-
teringer og tilskuddssatser 
2016-2018 behandlet og vedtatt 
av Formannskapet 28.11.2017.

Hvis du har et aktuelt pro-
sjekt, ta kontakt med saksbe-
handler Berit Østevik, telefon: 
74 31 21 25 eller på e-post: berit.
ostevik@grong.kommune.no 

Du kan også finne informa-
sjon på SLF sine sider

https://www.landbruksdirek-
toratet.no/no/miljo-og-okolo-
gisk/spesielle-miljotiltak/
om-tilskudd-til-spesielle-miljo-
tiltak-i-jordbruket#smil-i-2017.SMIL: Kjempespringfrø. FOTO: BEATE SUNDGÅRD
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FORNØYD: Både driftsleder Tor Jørgen Heggum ( til v) og daglig leder Ola Seem er svært godt fornøyd med besøke og vintersesongen så langt.

– Det har vært en fantastisk vintersesong  
på Bjørgan så langt, men bare så synd at  
bygdefolket glimrer med sitt fravær. 

 • Fantastisk vintersesong på Bjørgan så langt. 

– SYND AT BYGDEFOLKET 
GLIMRER MED SITT FRAVÆR 

PATRULJERER: Tord Håkon Rosset ( til v) og Christoffer Kolås Peter-
sen er to av flere som ivaretar skipatruljevirksomheten på Bjørgan.

UTLEIE: Magnus Duun ( til v) og Sander Lien jobber i skiutleien. 

Det bygges stadig nye 
fritidsboliger på Bjørgan.
Bare i løpet av fjoråret kom det 
opp 17 nye hytter og leiligheter 
og interessen er fortsatt på 
topp. Totalt er det nå over 200 
hytter i området samt et 
20-talls leiligheter. I løpet av 
sommeren vil også et nytt hyt-

tefelt på 49 tomter bli klargjort 
for bygging, samtidig som det 
også pågår en prosess med å 
innregulering en del tomter i 
eksisterende felt.

Det nye feltet på bortimot 50 
tomter ligger sørvendt i Bjørgå-
lia og har en fantastisk utsikt 
utover Bjørgananlegget. Det er 
Bjørgan Fritid As som eier det-

te området men har inngått en 
avtale om at kommunen står 
som utbygger av teknisk infra-
struktur. Dette innebærer at 
når anlegget er ferdigstilt over-
tar kommunen eierforholdet 
til vatn- og kloakknettet slik 
det er i de øvrig tomteområde-
ne på Bjørgan. Eiendomsme-
gler Hans Kjetil Andreassen i 

Eiendomsmegler 1 forteller at 
det allerede er solgt 13 tomter i 
det nye feltet i Bjørgålia. -Inter-
essen for Bjørgan har vært bra 
de siste to- tre årene. Det har 
vært et stabilt volum på omset-
ning av «brukt»-hytter og an-
slagsvis har 10–15 enheter 
skiftet eier årlig. I tillegg kom-
mer nybygginga.

Hytteboomen på Bjørgan fortsetter

TOMTER: Bjørgan Fritid AS kan presentere et flott og sørvendt tomteområde som blir klart  for bygging i løpet av året. 

Smil-midler

Det sier daglig leder i Grong 
skisenter Ola Seem som hadde 
håpet at langt flere grongnin-
ger hadde benyttet seg at alpin-
anlegget. 

– Vi har gjennom mange år 
sett at stadig færre del av lokal-
befolkningen tar turen til Bjør-
gan. Hva dette skyldes vet vi 
ikke, men håper nå at det gro-
ende miljøet i alpingruppa kan-
skje kan bidra til en liten 
oppsving.

Godt stå langt
Årets sesong overgår mye av 
det vi har opplevd de siste 
årene. Vi har hatt stabile snø-
forhold og tillegg har værgu-
dene vært på vår side. Derfor 
håper vi at også vinterværet 

fortsetter ut over påska. Da 
ligger det an til et godt økono-
misk resultat som anlegget 
sårt trenger. 

Fjoråret ble begredelig på 
grunn av svært dårlig vær de-
ler av både vinterferien og 
påska.

Skiutleie
Nytt av året er at Grong skisen-
ter har overtatt skiutleien og 
driver den i egen regi. Vi har 
inngått avtale med en sports-
butikk for leveranse av salgsar-
tikler mens vi selv har overtatt 
utleieutstyret fra den tidligere 
driveren. Vi ser det som en 
stor fordel å ha hånd om alle 
tilbudene i anlegget og i dag 
ivaretar vi både skiutleie, ser-

vering, utleie av leiligheter og 
salg av enkelte sportsartikler, 
sier Seem.

Turløyper
Grong skisenter forestår også 
preparering av både langrenns- 
og skiskytingsstadion samt tur-
løypene innover til Kvernsjøen og 
i Geitfjellet. – Vi ser at prepare-
ring av turløypene har vært en 
økonomisk utfordring for oss og i 
år har vært nødt til å redusere 
kjøringa en del. Heldigvis har vi 
hatt lange perioder uten nedbør 
slik at vi har spart litt kjøring, sier 
Ola Seem. Kostnadene med pre-
parering av turløypene har i 
mange år vært et spleiselag mel-
lom skisenteret, kommunen, 
idrettslaget, næringsaktører og 
private. – Kostnadene har økt 
mer enn det spleisekassa har 
kunne bidratt med og derfor er 
det viktig at de som bruker tur-
løypene fortsatt bidrar til «løype-
kassene», poengterer Seem. 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

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

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

– et aktivt og robust regionsenter  
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

All Eyes On Me. All Eyez on me er historien 
om livet til Tupac Shakur. Artist, poet, skue-
spiller og revolusjonær. 2Pac har solgt mer 
enn 80 millioner album over hele verden, noe 
som gjør ham til en av de mestselgende artis-
tene gjennom tidene. Som sønnen til to "Black 
Panther"- aktivister ble han fødd inn i en urett-
ferdig verden. Tupacs kamp gav ham hans 

stemme. En stemme som ble sterkere jo mer 
motstand han møtte.

Transformers: The Last Knight. Transfor-
mes har kjempet en bitter kamp mot sine fien-
der, Decepticons, i en årrekke på Jorda. Men 
Transformers har vært til stede på kloden mye 
lenger enn vi mennesker har visst om. Opti-
mus Prime har dratt ut på en lang reise 
ut i rommet for å finne ut mer om sitt 
opphav. I hans fravær har en krig brutt 
ut mellom mennesker og Transformers - en 
konflikt som kan føre til planetens undergang. 
For å stoppe dette må Cade Yeager (Mark 
Wahlberg) alliere seg med Bumblebee og Isa-
bela, en ung, foreldreløs jente, og spore opp 
de som sitter med nøkkelen til å redde Jorda 
før det er for sent. Et storslått nytt kapittel i 
Transformers-sagaen med regi av Michael Bay. 
Vi viser den i 3D format! 

GRONG KINO

VANDING TIL: Historisk vandring ruta Leir – Vie – Østduun med Grong historielag. 

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

HLF Overhalla, Grong og 
Høylandet arrangerer 
åpen tur for medlemmer 
og alle andre til Leka, 
sammmen med LHL 
Overhalla. 
Rute: Fra Skage Sam. Kl.08.00.-Ra-
nem v/kirka kl. 08.15.- Bergsmo kl. 
08.35.- Grong v/hotellet kl. 08.50.- 
Gartlandkrysset kl.09 05.- Høylan-
det skyss-stasjon kl. 09.20. Turen 
fortsetter via Foldereid- Kjeldeidet 
til Gutvik. Kaffestopp underveis.

  • Ferge fra Gutvik kl. 
11.05.
  • Lunsj serveres på 

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

rundtur på Leka. Besøker 
historiske steder. 
  • Besøk avpasses etter 

tid til rådighet av:  Guide: 
Arve Haug.
  • Rundturen avsluttes 

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

  • Middag serveres på 
Foldereid Gjestehus, 
Vårtun. Kl. 16.30.
  • Kaffestopp underveis.
  • PRIS ALT INKLUDERT 

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

Dagmar Lassemo tlf: 48 00 
63 57 Eller Tom Riise-Hanssen 
tlf : 92 68 49 61. Astrid Marie 
Bakken 48 21 45 71.

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

Historisk vandring    Leir – Vie – Østduun   
Lørdag 19.august 2017 kl.11 Vandringen starter ved Leirbrua. Parkering 
på Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til Leir.  

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

  30. juni  
21.-25. juni Namen-
triologien  
 

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

11.-12.NOV IN-MESSA  Salg & næ-
ringslivs-
messe i 
Grong-
hallen for 
28.gang. 

 

Kulturuke 17.-23. sept.  
markerer åpninga av Kuben  

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

Vi vil ha utfordringer med parkeringsplasser rundt Seem Arena i forbindelse med forestillingene 
av «Offeret» i Namsen-trilogien som foregår 21.–25. juni. Vi oppfordrer publikum i Grong som fø-
ler for det å sykle til Seem Arena, eventuelt samkjøre. Velkommen alle sammen! 

Leir – Vie – Østduun
Lørdag 19. august 2017 kl. 11
Vandringen starter ved Leirbrua.Parkering på 
Østduun Gård hvor det blir felleskjøring til 
Leir.

For kr. 50,- får du gamle historier, kart med 
oversikt over hus, stedsnavn og bilder. Kaffe-
servering på Strikkeburet.

Arrangør: Grong Historielag

BILLETTSALG:
WWW.HOOPLA.NO WWW.NORSKREVYFESTIVAL.NO

INFORMASJON OM CAMP:

F O R E S T I L L I N G E R H U M O R C A M P I N G L I V B Y G D A F E S T

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

Ansatte ved Indre  
Namdal PPT skal fra  
juni ha kontorer på  
Rødekorshuset i Grong.
2014 flyttet Indre Namdal bar-
nevern og PPT fra lokaler i 
kommunehuset til nye lokaler i 
Grong sentrum.

De siste to–tre årene har 
imidlertid bemanninga økt, 
både i barnevernet og i PPT. 
Dette har forårsaket at disponi-
bel romkapasitet ble for liten, 
noe som har medført at tjenes-
ten som en midlertidig ordning 
har leid en leilighet i tillegg.

I dag er det totalt 17.25 års-
verk i barnevern – og PPT for-
delt på 19–20 ansatte, pluss 
logoped. I eksisterende kontor-
lokaler er det 13 kontor pluss 
ekspedisjon.

Rødekorshuset ligger vegg i 
vegg med kontorlokalene til 
barnevern- og PPT.

Ansatte ved PPT overflyttes 
til Rødekorshuset ca. medio 
juni. Felles ekspedisjon vil fort-
satt være i eksisterende kontor-
lokaler.

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

Sosialkveld for 
barnehagene
Alle fire barnehagene i Grong 
møttes på sosialkveld i kjempe-
fint vær ved Røde-Korshytta på 
Heia den 8. juni. Med grilling, 
natursti og trivelig lag ble det en 
veldig fin kveld med mye latter.
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Bygdadagen på Grong 
Bygdamuseum på 
Bergsmo går av stabelen 
lørdag 2. september,  
kl. 11.00–16.00. 

Årets høydepunkt blir reprise 
på suksessen med veteran- og 
traktoropptog!

Programmet er ikke spikret 
ennå, men ellers blir det di-
verse aktiviteter som tidlige-
re, bl.a. traktor- og 
gravemaskinkjøring for barn, 
utstilling av diverse veteran-

kjøretøy, potetopptaking, se-
parering av melk, prøv 
flatbrødbaking, smiing, leie-
ridning, radioutstilling, heste-
skokasting, ansiktsmaling, 
hils på kalvene og villsauene, 
dialektordkonkurranse, kaffe- 
og matsalg, loddsalg med fine 
premier, Konovassmusikken 

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

Finn fram «gammelklean» 
og ta med hele familien til en 
tradisjonsrik bygdedag! 

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

BYGDADAGEN 2016: Trivsel på bygdamuseet. BYGDADAGEN 2016: Bygdekvinnelaget med klenning. 

Sammen på sykkel er en orga-
nisasjon som arbeider med å 
hjelpe institusjoner og kommu-
ner i Norge med å gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
mulighet til å kunne komme ut 
på sykkeltur. Ved hjelp av elek-
triske Rickshaw-sykler med 
plass til to passasjerer kan fri-
villige/familie/venner og ansat-
te sykle i nærområdet, til 

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

Gjensidigestiftelsen har gitt 
gave til innkjøp og fordeling av 
el-sykler. Målet er at de fleste 
kommuner i landet skal få en 
el-sykkel.

Grong kommune har vært så 
heldig å få tildelt sykkelen tidlig 
i vår. Den er stasjonert ved 
Grong sykeheim. Sykkelen har 

allerede vært en god del i bruk 
til stor glede for beboere og an-
satte.

Vi ønsker gjerne at flere tar 
med seg sine ut på sykkeltur da 
dette er en fin aktivitet og mu-
lighet til å komme seg ut i frisk-
luft. Snakk med personalet på 
de ulike avdelingene for å låne 
sykkelen og for å få litt informa-
sjon om hvordan den brukes.

Sammen på sykkel

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

Næringsprisen i  
2016 ble tildelt  
Grong Sparebank,  
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og 
Grong kommune samarbei-
der om næringsprisen i 
Grong. 

Prisen skal gå til noen som 
har bidratt til nyskaping og 
videreutvikling av næringsli-
vet og/eller næringsmiljøet i 
Grong kommune.

Prisen ble etablert i 2005 og 
følgende har fått prisen så 
langt:

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

ter BA og Skjalg Åkerøy
  • 2011 Lornts Åstrand
  • 2012 Svein Nordbakk 
  • 2013 Otto Moe AS
  • 2014 Jørum gård
  • 2015 Traktorpikene AS
  • 2016 Grong Sparebank

Gå inn på https://www.
grong.kommune.no/sd/skje-
ma/GKO014/ og kom med ditt 
forslag og begrunn hvorfor 
din kandidat bør vinne pri-
sen.  

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
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  
og Svein Helland, rådmann

⚫ 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 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ 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/kunn-
gjøringer 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.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

av slyngebånd. Dagen ble avslut-
tet ute med veving. Ungene lag-
de flotte trollvever av ulike 
materialer de fant i naturen, 
samt garn og tråd de hadde la-
get tidligere på dagen.

Bruk av Gronghallen og 
kroppsøvingssal Kuben for 
sesongen 2017/2018: 

For dem som ønsker tre-
ningstider i sesongen 2017/ 
2018 i Gronghallen og kropps-
øvingsalen i Kuben, kan det 
sendes inn søknad om dette 

på e-post til postmottak@
grong.kommune.no   innen 
10. august 2017. Søknadsskje-
ma finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.
grong.kommune.no/kultur-
og-fritid/idrett/idrettsanlegg/
gronghallen/

Treningstider til idrettslige 
formål skal som hovedregel 
knyttes til Gronghallen. Fra 
høsten 2017 er også kroppsø-
vingssalen i Kuben (Harmoni-
en) tilgjengelig. Om denne 
ønskes brukt skal dette be-
grunnes i søknaden. Kommu-

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Kommunene i Indre 
Namdal har nå fått en 
kart-app som heter 
Kommunekart,  
levert av Norkart.
Denne kan enkelt og gratis las-
tes ned på mobil og nettbrett.
  • Her finner du regulerings-

planer, scooterløyper, 
eiendomskart, adresser mm. 
  • Søk opp ønsket steds-

navn eller zoom deg inn på 
ønsket sted i kartet og 
velg blant tilgjengelige 
kartlag i menyen til høyre. 
  • Med posisjonering 

aktivert, ser du hvor du 
befinner deg.

  • Du finner også ulike 
valgmuligheter i menyen til 
venstre, bl.a. flybilder og 
ruteplanlegger. 
  • Last ned appen og prøv 

deg fram. Den er enkel og 
grei å bruke!

KOMMUNEKART - APP
KART-APP: Appen heter Kommunekart og er levert av Norkart.

Søknadsfristen for  
tilskudd fra det kommu-
nale viltfondet er 3.april. 
Søknaden skal inneholde:
  • Planlagt aktivitet. 
  • Spesifisert budsjett. 
  • Finansieringsplan.
  • Kontaktopplysninger  

om søkeren.

Fondet kan etter § 5a brukes 
til blant annet:
  • Tilskudd til tiltak for å 

fremme viltforvaltning og 
styrke kunnskapen om viltet, 
både stor- og småvilt. 
  • Jaktorganisering m.m. i 

kommunen og nabokommuner 
gjennom samarbeid i regi av 
organisasjoner, enkeltpersoner 
eller kommunen selv. 

  • Tiltak for å forebygge skader 
på landbruksnæring voldt av 
hjortevilt.

Søknaden sendes til Grong 
kommune v/miljørådgiveren, 
postboks 162, 7871 Grong eller 
til postmottak@grong.kommu-
ne.no. Spørsmål kan rettes til 
Brit-Agnes Buvarp på tlf 74 31 21 
58 eller e-post brit-agnes.bu-
varp@grong.kommune.no.

SØKE DET KOMMUNALE VILTFONDET I 2018?

FRIST: Søknadsfristen for tilskudd fra det kommunale viltfondet er 3.april.

Vikarsituasjon:
Legekontorets faste leger skal 
på videreutdanning i uke 10 og 
11, dvs. 5. mars til 19. mars.

Samt at kontoret har en an-
satt som er sykemeldt.

Kontoret er bemannet med 
erfarne vikarer denne perio-
den, vikarene vil og ivareta sy-
kehjem, hjemmesykepleie og 
helsestasjon og øvrige oppga-
ver. 

Legekontoret i Namsskogan 
har drift som vanlig.

Legeattest i forbindelse med 
sykdom på Grong videregåen-
de skole
Fremgangsmåte ved behov for 
legeattest i forbindelse med 
sykdom som gir fravær fra sko-
len.

Ring legekontoret for å for-
telle at du er syk og hva pro-
blemstillingen er, og at du 
trenger dokumentasjon på syk-
dom, for eksempel influensa. 
Det vil da blir dokumentert i 
journalen din at du har ringt.

Når du er frisk til å gå på sko-
len igjen bestiller du legetime. 
På denne måten unngår vi 
smitte og vi unngår å bruke 
akutte legetimer til attester. En 
slik attest vil koste mellom 200 
og 300 kr (Prisen varierer med 
innholdet i legekonsultasjo-
nen). 

Dette gjelder kun ved behov 
for legeattest! Er du så syk at du 
trenger legetilsyn/behandling 
skal du selvfølgelig bestille time 
når du trenger det.

Detter gjelder for Grong og 
Namsskogan legetjeneste.
Påske

I den stille uke, dagene før 
påske er kontoret i Grong åpent 
mandag og tirsdag 08.00-15.30 
og onsdag 08.00-12.00. Disse 
dagene vil være forbehold 
akutt sykdom.

Namsskogan har lege på tirs-
dag. 

Rutineprøver bør tas uken 
før påske på grunn av kapasitet 
og postgang om det er mulig.

I påskehøytiden må en bruke 
legevakt ved sykdom som tren-
ger lege.

Legevakt 116 117 

Ansatte ved legetjenesten 
ønsker god påske!

INFORMASJON FRA GRONG OG  
NAMSSKOGAN LEGETJENESTE

Torsdag 15.03.18 kl. 
1730-2000 holdes det 
kurs med jordmor, helse-
søster og fysioterapeut 
ved Grong Helsestasjon.
Jordmor vil snakke om tiden før 
fødselen, fødselens start og uli-
ke faser, smertelindring og bar-

seltiden. Helsesøster vil snakke 
om hjemmebesøk, oppfølging 
på helsestasjonen og hva man 

kan forvente som småbarnsfo-
reldre. Fysioterapeut snakker 
om trening under graviditet, og 
etter fødsel. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. Viktig med påmelding. 

Gi tilbakemelding per SMS 
innen 12.03.18 på mobil 951 03 
999.

Helsestasjonen i Grong.

INVITASJON TIL FORELDREFORBEREDENDE 
KURS VED GRONG HELSESTASJON

Grong kommune teknisk 
avdeling, søker etter 
sommervikarer i tidspe-
rioden fra 1. mai til  
31. august 2018  
(st.nr. 02/18):

  • Vedlikehold av grønt anlegg, 
periode mai-august 
  • Vedlikehold av kommunale 

bygg og boliger, samt enkle 

vaktmesteroppgaver,  
juni-august.
  • Renhold av kommunale  

bygg, juni – august. 
Felles elektronisk søknad 

sendes for alle tre stillinger, 
men ønsket arbeidssted må 
oppgis i søknaden:
Felles for stillingene:
  • Vi søker primært etter 

skoleungdom og studenter
  • Søkere må være forberedt å 

få arbeidsoppgaver etter 
behov. 

  • Søkere med førerkort  
og egen disponert bil  
oppfordres til å søke. 
  • Det må oppgis ønsket 

arbeidsperiode i søknaden.  
Om det er perioder man ikke 
kan jobbe, må det framkomme i 
søknaden. 

Søker via elektronisk søk-
nadsskjema på www.grong.
kommune.no innen 01.04.2018

Eventuelle spørsmål rettes til 
Sigve Hallager på telefon 74 31 
21 65. 

GRONG KOMMUNE SØKER ETTER SOMMERVIKARER 
GRØNT/BOLIGER/BYGG/RENHOLD
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Bergsmo gammeldainsforening.
Bergsmo utviklingslag.
Nordtun samfunnshus.

Årsmøte på Nordtun 
10 april klokka 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Ta kontakt om det er noe 
som du ønsker å ta opp.

Gjertrud, Bente May  
og Siv Janne.

Felles årsmøte

  • Skiløype kjøres opp med 
snøskuter fra Rosset, eller 

Mørkvedsetran, til Bryinntjønninj 
– og eventuelt Rabalskeheia, til 

hver helg fra og med uke 8.
  • F.o.m. uke 8 serveres kaffe, 

solbærsaft og smørbukkarameller 
ved Bryinntjønninj hver søndag 

mellom kl. 12.00–14.00.
Elstadrenn ved Haugen 

grendehus, Elstad, tirsdag 
20. mars. Premier til alle. 

Trim og konkurranseklasser. 
Klassisk stil i konkurranse-

klassene.   Start fra kl. 17.00.
Alle velkommen til klubbens  

aktiviteter! Styret i GSK.

Gartland Sportsklubb 
informerer

Torsdag 15. mars kl. 19 
på Frivilligsentralen.
Det vises til innkalling og 
sakliste i lagets meldings-
blad.

300 års markering i form 
av historisk foredrag av 
Hans Olav Løkken, Arm-
feldts felttog i 1718. Fra ned-
erlaget ved Poltava til døden 
i Sylane – 3 700 frøs i hjel på 
noen timer. Den største tra-
gedie som har rammet sol-

dater i en enkelthendelse 
på norsk jord.

Kaffeservering med mytji 
godt attåt.

Det blir det anledning til å 
betale medlemskontingen-
ten.

Velkommen!
Styret.  

Årsmøte i Grong Historielag
Tirsdag 20. mars kl. 19  
på Frivilligsentralen. 
Innkalling med sakliste, års-
melding, regnskap og arbeids-
plan for 2018 er sendt 
medlemmene. 

Vi viser filmen «Minner». Kul-
turinnslag med dikt og sang fra 
en sanggruppe. Kaffeservering 
med gokak attåt.

Vi har signert demensvennlig 
avtale med Grong kommune. 
Det betyr at vi tilbyr butikker, 

næringsliv etc. et foredrag/kurs 
om demens slik at personer 
med demens kan møtes med 
respekt og forståelse. Til nå har 
45 deltatt på kurset.

Demensforeningen har nå 38 
medlemmer og vi ønsker flere.

Meld deg gjerne inn i felles-
skapet, medlemskap per år kr. 
350,- 

Velkommen!
Nasjonalforeningen Grong 

Demensforening.
Styret.

Årsmøte i Grong Demensforening 

Vi arrangerer kurs i  
stauder (1. mars og juni), 
kompostering (26. april 
og september), insektho-
tell (3. og 8. mai) og be-
tongstøping (mai/juni). 

Påmelding til Monica 472 35 
929. Kursene er gratis for med-
lemmer men materialkostnad 
på de to siste. For ikke-med-
lemmer koster kursene kr 
100,- per kveld.

Onsdag 2. mai 18.30 blir det 
foredrag om og salg av pioner 
ved Eivind Hansen. Eivind er 
piongal og har 3000 pioner i 

hagen sin på Barkåker. Disse 
sees på pionhagen.no og du 
kan også forhåndsbestille til 
han kommer. Arr. er i samar-
beid med Folkeakademiet 
Grong. Inngang kr 50,- for 
medlemmer og kr 100,- for an-
dre. Da får du kaffe/te med noe 
til. Loddsalg med grønne pre-
mier.

I juni har vi planteloppemar-
ked og handledag med rabatt 
for medlemmene hos 
Gartner'n. I juni/juli/august 
drar vi på hagekaffe.

Grong hagelag er på Face-
book, her finner du mer info 
og inspirasjon.

Velkommen til å bli med oss! 
Styret.

INFO FRA GRONG HAGELAG

Grong Sanitetsforening har 
fotpleie på Grong sykeheim 
16. til 19. april. Påmelding til 
Jorid Åstrand tlf 99276720.

Grong Sanitetsforening

Grong IL
Kontigentkrav for 

2018 er nå sendt ut. 
Medlemmer som ikke har 

betalt for 2016 og 2017 er nå 
tatt ut av registret ifølge 

NIF’s regelverk.
Angående rabatt på Inter-

sport kan de som er på Min 
Idrett skrive ut Medlemskort 
under rubrikken: medlem-
skap. Andre kan ta bilde av 
kontoutdrag på mobilen og 

vise for å oppnå rabatt.  
Angående registrering på 

Min Idrett: se hjemmeside 
Grongil.no.

For AU Grong IL, K. 
Johansen. 

 

 

Åpningstider gjenvinningsstasjoner 2018                      

Midtre Namdal Avfallsselskap, kundesenter tlf.nr 74 28 17 60  

Gjenvinningsstasjoner er stengt i mellomjula og på helligdager.  
Onsdag før påske (28.mars): Vikna og Namdalseid stengt, Stormyra åpent kl. 08.00-12.00.  

Gjenvinningsstasjon Sommer (april - t.o.m. oktober) Vinter (Jan, feb, mars, nov. og des.) 
Overhalla/Namsos 

Stormyra  
Mandag kl. 08.00-19.00  

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag                
kl. 08.00-15.00 

Mandag kl. 08.00-19.00  
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

kl. 08.00-15.00 
Fosnes (Rulle) 

Jøa  
 

Torsdag i partallsuker kl. 17.00-19.00 
 

Tredje torsdag i mnd. kl. 17.00 – 19.00 

Salsnes 9.mai kl. 15.00-17.00 
 12. sept. kl. 15.00-17.00 

 

Grong 
  

Tirsdag og torsdag kl. 14.00- 18.00 
Lørdag 

 28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 
 kl. 11.00-13.00 

Torsdag kl. 14.00-18.00 
 
 
 

Høylandet Tirsdag kl. 14.00-18.00 Tirsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Vikna 
  

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

Lørdag 
28. april, 26. mai, 25. aug. og 29. sept. 

 kl. 11.00-13.00 

Mandag kl. 14.00-18.00 
Onsdag kl. 14.00-18.00 

 

Nærøy 
  

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Tirsdag kl. 14.00-18.00 
Torsdag kl. 14.00-18.00 

Salsbruket (Rulle) 26. april, 7. juni og 13. sept.  
kl. 15.00-17.00 

 
 

Bindal (Rulle) 
Terråk   

Mandager unntatt siste mandag i mnd. 
 kl. 15.00-17.00 

15. jan, 12. feb, 12. mars 
8. og 22. okt, 5. og 19. nov. og 3. og 17. des. 

kl. 15.00-17.00 
Bindalseidet 

 
Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 Siste mandag i mnd. kl. 15.00-17.00 

Leka (Rulle) 
 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30 
 

Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30 
 

Leka/Bindal/Nærøy (Rulle) 
 

2.mai, 6. juni og 5. sept. 
Gutvik kl.14.00-15.00 
Kjella kl. 15.30-16.30 

Foldereid kl. 17.30-18.30 

 

Namdalseid 
  

Onsdag kl. 14.00-18.00 Onsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 

Flatanger  
 

Tirsdag kl. 14.00-18.00  
 

Siste lørdag i mnd. kl. 11.00-13.00 

Tirsdag i oddetallsuker kl. 14.00-18.00 

Osen Torsdag kl. 14.00-18.00 
Lørdag 

21. april, 26. mai, 18. aug. og 22. sept. 
kl. 11.00-13.00 

Torsdag i partallsuker kl. 14.00-18.00 
 

Roan (Rulle) Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 

Mandag i partallsuker 
Bessaker kl. 11.00-13.00 

Roan kl. 15.00-17.00 



FREDAG 9. MARS 201812

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
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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.
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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,-
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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
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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
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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
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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
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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
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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

AVIS NR. 9  -  ONSDAG 5. MARS 2014  -  SNASNINGEN.NO
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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
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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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SIDE 6: 

Ragnar vant 
sydenturen

SIDE 11: 

Historisk 
stemmerett

7
03

87
30

00
00

31

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
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: 
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 B
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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
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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

AVIS NR. 48  -  ONSDAG 24. DESEMBER -  SNASNINGEN.NO

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

7
03

87
30

00
00

31

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

FREDAG 9. MARS 2018 13

Velkommen til det 
68. Flyktningerennet

24.-25. mars 2018
STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3  – 23/3 24/3

Herrer og damer 15 – 16 år Kl. 11.30 500,- 700,- 1000,-
Herrer og damer 17-20 år Kl. 11.30 500,- 700,- 1000,-
Herrer og damer 70 Kl. 11.30 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer mosjon lørdag fra 15 år Kl. 11.40 500,- 700,- 1000,-
Familieklasse  fra 7 år   (12 km eller 17 
km.  Distanse velges ved start

Kl. 12.00 500,- 700,- 1000,-

Familieklasse  fra 7 år   (12 km eller 17 
km).  Distanse velges ved start.

Kl. 12.00 200,- 200,- 300,-

KLASSER LØRDAG 17 km (12 km)

KLASSER SØNDAG       42 km
STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3 – 23/3 25/3

Herrer og damer 21 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 35 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 50 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 60 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer mosjon søndag fra 15 år Kl.10.00 500,- 700,- 1000,-

Flyktningerennet er finalen i ICA Supermarket 
Jämtland Ski Tour 2018
14. jan. VÅLÅDALEN CLASSIC SKI MARATHON – 42 km
21. jan. TÅSJÖDALEN CLASSIC SKI – 41 km
27. jan. ÖSTERSUND SKI MARATHON – 42 km
10. feb. ICA LOPPET – 45 km
18. feb. HALDO HANSSONS MINNE – 42 km
25. mars FLYKTINGLOPPET – 44 km

www.flyktningerennet.no – 950 29 332
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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
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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.
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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
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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

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

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
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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!
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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
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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
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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
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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
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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

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

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

AVIS NR. 3  -  ONSDAG 22. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO

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

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.

7
03

87
30

00
00

31

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

AVIS NR. 10  -  ONSDAG 12. MARS 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:

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

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

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

LOKALAVISEN FOR SNÅSA KOMMUNE - TIPS OSS PÅ TELEFON: 74 15 15 10  LØSSALG 25,-
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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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SIDE 6: 

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
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: 
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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
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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
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Velkommen til det 
68. Flyktningerennet

24.-25. mars 2018
STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3  – 23/3 24/3

Herrer og damer 15 – 16 år Kl. 11.30 500,- 700,- 1000,-
Herrer og damer 17-20 år Kl. 11.30 500,- 700,- 1000,-
Herrer og damer 70 Kl. 11.30 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer mosjon lørdag fra 15 år Kl. 11.40 500,- 700,- 1000,-
Familieklasse  fra 7 år   (12 km eller 17 
km.  Distanse velges ved start

Kl. 12.00 500,- 700,- 1000,-

Familieklasse  fra 7 år   (12 km eller 17 
km).  Distanse velges ved start.

Kl. 12.00 200,- 200,- 300,-

KLASSER LØRDAG 17 km (12 km)

KLASSER SØNDAG       42 km
STARTTID PRIS – 18/3 PRIS 19/3 – 23/3 25/3

Herrer og damer 21 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 35 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 50 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer 60 Kl. 10.00 550,- 750,- 1100,-
Herrer og damer mosjon søndag fra 15 år Kl.10.00 500,- 700,- 1000,-

Flyktningerennet er finalen i ICA Supermarket 
Jämtland Ski Tour 2018
14. jan. VÅLÅDALEN CLASSIC SKI MARATHON – 42 km
21. jan. TÅSJÖDALEN CLASSIC SKI – 41 km
27. jan. ÖSTERSUND SKI MARATHON – 42 km
10. feb. ICA LOPPET – 45 km
18. feb. HALDO HANSSONS MINNE – 42 km
25. mars FLYKTINGLOPPET – 44 km

www.flyktningerennet.no – 950 29 332
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Når 2018 haster av gårde på to hjul i svingen er 
det godt å tenke på følgende: Vi bor i et land der 
det finnes 20.000 kilometer med merkede stier til 
steder der det ikke går så fort. Til avsidesliggende 
hytter som aldri stenger og peiskroker med tørr ved 
og varm suppe. En slik tilrettelegging av natur-
opplevelser er vi alene om i verden - takket være 
DNTs medlemmer og frivillige. I 2018 fyller DNT 
150 år, og i den anledning har vi tenkt på et nyttårs-
forsett for de neste 150 årene: Kanskje vi burde ha 
det litt mer travelt med å ikke ha det så travelt? 

iden kan ikke bare fly.
Noen steder må den 

få lov til å stå helt stille.

DET LIGGER I VÅR NATUR

Bli medlem og støtt Norges vakreste 
dugnad på dnt.no
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Talenter får råd av kule-kongen

UMarrangeres i samarbeid med:

Li
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Flere tidligere aktive topputøvere har trenerroller i nordtrøndersk friidrett. I Stjørdal tar kule-kongen Roar Hoff
seg av to kasttalenter.

Den ene er sønnen Oscar Sebastian Sederholm Hoff. Den andre er Evelyn
Sundal. Begge blir 15 år i løpet av våren, og er altså debutanter i ungdoms-
mesterskapet i Steinkjerhallen 9. - 11. mars.
- Det er artig å bidra, ikke minst når utøverne er ivrige og lærevillige, sier Roar
Hoff. Det både Oscar og Evelyn, som representerer henholdsvis Stjørdal FIK
og IL Dalebrand. Begge deltar på fellestreninger i Fosslia Fjellhall to ganger i
uka, der Roar Hoff altså tar seg av instruksjonen.
- Teknikk er alfa og omega i kule, så vi jobber mest med det. Styrken kommer
med alderen, men både styrke, spenst og hurtighet er viktige egenskaper
også for en kulestøter, sier Roar Hoff.
Sjøl har han det beste enkeltresultatet av en mannlige nordtrøndersk fri-
idrettsutøver - 19.52 i kule satt i 1994. Han har 11. plass i innendørs-VM og
12. plass i utendørs-EM. Sønnen Oscar har gener i dobbel dose, i og med at
mamma Katarina Sederholm Hoff har den norske rekorden med 17.11 og de
20 lengste kulestøtene av ei norsk kvinne. Som finsk statsborger har hun 17.44.

Oscar Sederholm Hoff har før UM det nest lengste kastet i 15-årsklassen i
Norge med 14.17. Lengst er Sander B. Skarland, sønn og elev av en annen
tidligere topputøver, og juniormester i tresteg, Eskil Skarland. Sander har
14.25, og de to er de eneste som har kastet over 14 meter i klassen. Det kan
bli både Stjørdal og Overhalla på pallen i kule gutter 15 år i Steinkjerhallen
søndag 11. mars.
Evelyn Sundal kan også blande seg i medaljekampen i sin øvelse. Når hun
ikke trener friidrett i Fosslia Fjellhall, er det handball som gjelder. Ungjenta
er også et talent i den idretten.
- Evelyn er sterk i kroppen. Det kommer til sin rett i handball. Det er bra at
man er allsidig å den alderen, sier Roar Hoff. Evelyn bor på et gårdsbruk i
Sundal i Sona, 14 km fra E14, og kula er i bruk på gårdstunet både sommer
og vinter.

Vinter og snø hindrer ikke Evelyn Sundal å trene med kule heime på

gården i Sona. Om ei uke skal hun i ilden i sitt første ungdoms-NM.

UM-debutantene Oscar Sederholm Hoff og Evelyn Sundal får kuleinstruksjon av VM-deltaker,

norgesmester og kretsrekordinnehaver Roar Hoff.

VELKOMMEN TIL

STEINKJERHALLEN

9.-11. MARS 2018

ARRANGØRER: STEINK
JER FRIIDRETTSKLUBB

- OGNDAL I.L. - SNÅSA
I.L. - BEITSTAD I.L. - OVERHALLA I.L.

Gled deg til en 3-DAG
ERS IDRETTSFEST

i norsk friidretts stors
tue!

For nærmere info se w
ww.um.steinkjerfik.no

INNENDØRS

2018UM


