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

Forbereder 
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TRADISJONELL 17. MAI-FEIRING

UKM BLE  
STOR SUKSESS

SIDE 10: Rundt 500 var involvert da UKM  
regionfestival gikk av stabelen i Grong. 

SIDE 8: Lørdag 2. juni blir det Sommerstart  
og den offisielle åpningen av Friplassen. 

SOMMERSTART OG  
ÅPNING AV FRIPLASSEN

ÅRSBERETNING 2017  
GRONG KOMMUNE

SIDE 4: Grong kommunes regnskap for 2017 
viser at kommunen fikk med overskudd. 

Her kan du se programmet for 
feiringen av grunnlovsdagen  

i Grong kommune. SIDE 3 
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DETTE SKJER  
I KUBEN  
I MAI OG JUNI: 
8. mai kl. 1900: Grong Spare-
banksalen Bjørnekveld på Ku-
ben kr 100,-

Besøkssenter for Rovdyr Nams-
skogan er arrangør og stiller med 
veldig gode foredragsholdere! Ju-
lia Schregel jobber NIBIO som 
ansvaret for bestandsovervåk-
ningen av brunbjørn. Hun vil 
fortelle om status og trender for 
brunbjørn i Norge. Hermann Sot-
kajærvi har felt rundt 40 bjørner 
i Norge og Finland siden han be-
gynte som jeger på 70tallet. I over 
30 år har Hermann Sotkajærvi i 
Pasvik i Finnmark hatt naturen 
som sin arbeidsplass. Han vet 
mere om Bamse Brakar enn de 
fleste av oss. Ofte har han vært 
tett på bjørn, ikke bare på jakt, 
men også fordi han jobber med 
registrering av rovvilt.

17. mai kl. 1215: 17. mai på Ku-
ben. Gratis.

Etter 17.-maitoget har an-
kommet og talene er ferdig 
blir det tradisjonen tro arran-
gement inne på Kulturhuset 
Kuben med servering for både 
store og små. I år blir det ikke 
inngangsbillett og arrange-
mentet er åpent og gratis for 
alle! NB! Det blir salg av kaffe, 
kaker og noe til barna i Kuben 
Kafé så ta med visa eller pen-
ger om dere vil ha servering.

Arrangement på Kulturhuset Kuben

TIL KUBEN: Nocturne i nord. 

Tilrettelegging 
for publikum 
Slik er tilrettelegging for 
publikum på kulturarrange-
ment og konferansar på 
Kuben.

Ledsagerordninga pluss 
bebuarar ved Grong Helse- 
og omsorgssenter.

Kulturhuset Kuben aksep-
terer ledsagerordninga med 
ledsagerbevis og krev at alle 
arrangørar på Kuben også 
gjer dette. Vi har utfordrin-
gar med å tilgjengeleggjere 
ledsagarbillettar gratis ved 
nettbestilling då billettleve-
randør har avgrensing på 
gratisbillettar over nett. Her 
er prisen satt til kr. 1, men 
ved oppmøte i Grong Biblio-
tek kan ledsagarbillettar 
delast ut gratis. Vi vil også, 
utan ledsagerbevis, aksep-
tere at folk som er på jobb 
for eldre ved Grong Helse- 
og omsorgssenter kan bli 
med som ledsagarar med 
ledsagarbillett (gratis). Vi vil 
også gi fribillett til barne-
barn som tek med eldre ved 
Grong Helse- og omsorgs-
senter på kulturarrange-
ment utan ledsagarbevis.

Plassar for publikum med 
rullestol eller behov for 
plass utan å gå ned/opp ter-
skel.

Vi har rullestolplassar 
framst i bakre galleri. Når de 
førehandskjøper på nett er 
desse plassane merka blått 
med hc-symbol. Du kan 
også kjøpe desse plassane 
ved oppmøte i Grong Biblio-
tek med visa og få svar på 
spørsmål om tilrettelegging 
av bibliotekaren. Du kan 
også kjøpe plass framst på 
første rad. 

I Kinosalen er dei framste 
setene for rullestol/HC.

Teleslynge i Symfoni Nam-
sen (konsert- og teatersa-
len) på Kuben.

Det er montert teleslynge 
i golvet (flatt under amfiet) i 
Symfoni Namsen. Vi gjer 
merksam på at denne gir 
best kontakt på dei nedre 
radene 1-5. Publikum med 
hørselshemmingar blir med 
dette oppmoda til å vere 
ekstra oppmerksame på kul-
turprogrammet og føre-
handskjøpe plassar på 
arrangement der ein ventar 
at det raskt kan fyllast opp i 
salen. Dersom ein ikkje har 
lukkast å skaffe seg billett i 
tide på dei framre radene, 
kan ein ta kontakt med ein 
av våre Kubenvertar på 
arrangementsstaden for å få 
anna tilrettelegging. Ein kan 
også spørje kubenvertane 
om teleslynga faktisk er 
verksam for arrangementet. 

Inngangspartia til kon-
sert- og teatersalen er 
merka med teleslyngesym-
bol og forklaring på kva for 
fem rader slynga er verksam 
(fem første).

BILLETTSAL PÅ  
KULTURHUSET
Program og billettar på nett,  
www.kulturhusetkuben.no.

Kjøp på døra før arrangementsstart 
ein time før arrangement så lenge det er 
ledige plassar. Førehandssal i biblioteket 
med visa i opningstid til Grong Bibliotek.
Installer appen «ebillett» på mobil og 
legg inn Kuben som din favorittplass.
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Kl. 09.00 Grong musikkforening spiller  
 ved Grong helse- og omsorgstun.

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Grong kirke.

Kl. 10.45 Minnemarkering på soldatgrava ved  
 Grong kirke av elever i 7. klasse på GBU.  
 Grong Musikkforening spiller

Kl. 11.00 Oppstilling av folketoget utenfor Grong kirke.

Kl. 11.20 Folketoget starter fra kirka. Toget svinger  
 til høyre i rundkjøring på Medjå, til venstre  
 ved kommunehuset og går til helse- og  
 omsorgstunet hvor det stanser og  
 GMF spiller. Toget går til slutt inn  
 på området utenfor Kulturhuset Kuben.

Kl. 12.15 Toget ankommer Kulturhuset Kuben.  
 Spilling av Grong Musikkforening.  
 Tale ved russepresident Endre Nordheim  
 Viken og hovedtaler Stein Erik Granli

Kl. 12.30 Arrangement i Kulturhuset Kuben.  
 Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker  
 over disk i Kuben Kafé og noe til barna.

Kl. 13.10 Avgang barnetog i Harran.  
 Kroa–Sakrimoen – Kroa

Kl. 13.45 Lokalt arrangement i Harran samfunnshus. 
 Kaffe og kaker på inngangsbilletten og  
 noe til barna. Salg av mer å spise/ drikke. 

Kl. 15.00 Avgang barnetog på Bergsmo.  
 Nordtun – Brauten – Museet–Nordtun. 

Kl. 15.30 Lokalt arrangement på Nordtun.  
 Salg av kaffe og kaker til store og små. 

Alle er hjertelig velkommen!
Hovedkomiteen for 17.mai-feiringa

Program 17. mai 2018  
FOR GRONG KOMMUNE

ÅPENT: Grong bygdemuseum har 
åpent lørdag 9. juni. 

Åpent bygdemuseum
Grong bygdemuseum har åpent  
lørdag 9. juni kl. 10.00-14.00 med 
salg av kaffe og vafler i anledning 
Camp Namsen ved Namsen Auto på 
Vårryggen denne helga. Museet 
ligger vis-à-vis Coop Marked Bergs-
mo.  Arr: Museumsnemnda  
og Bergsmo grendelag.

MNA har  
sommeråpent  
på Vårryggen
MNA har som vanlig sommeråpent 
på gjenvinningsstasjonene. Vårryg-
gen har åpent torsdager kl. 14.00-
18.00 hele året og tirsdager kl. 
14.00-18.00 fra april t.o.m. oktober.

I tillegg er det åpent på Vårryggen 
følgende lørdager kl. 11.00-13.00: 28. 
april, 26. mai, 25. august og 29. 
september.

Passtjenesten ved Grong lens-
mannskontor blir lagt ned fra  
1. juni 2018. Siste dag for å søke  
om pass i Grong blir 31. mai 2018.
Fra 1. juni 2018 må alle som skal søke om 
pass henvende seg til politiet i Namsos.

Namsos politistasjon har åpningstid 
mandag, tirsdag onsdag og fredag 09–15. 
Torsdag 09–18. Gå inn på politiet.no for 
timebestilling.

BIRGER HÅPNES
LensmannTrøndelag politidistrikt  

Grong lensmannskontor 

Informasjon  
fra Grong lens-
mannskontor
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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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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  
24. mai, 21. juni. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalen 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 22. juni.  
Frist for lag og foreninger er 11. juni.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

7. juni kl. 1900: Nocturne i 
nord – musikkteateret Elve-
blest kr 250/200/170,-.

Trygve Hoff ville fylt 80 år i 
2018. En sterk trio fra Namda-
len kommer til Grong og Kuben 
med denne helt spesielle, musi-
kalske og historiske konserten. 
På scenen møter vi Paal Sandø 
på sang og gitar, Ragnhild Glad 
på trekkspill og Espen Sandø på 
bass. Vi trekker inn amfiet i kon-
sertsalen Symfoni Namsen, set-
ter opp kafébordene og lar 
musikerne ved hjelp av scene-
opptreden, instrumenter, kon-

sertanlegg og akustikkvegger 
gjengi lydene fra et konsertopp-
legg som vil framkalle nostalgi, 
latter, tanker om liv og samfunn 
-og kanskje tårer. Det blir kaffe-
servering og annet for den som 
vil ha. Vi selger en billett for kr 
250 som inkluderer gratis kaffe / 
te og kake. Ordinær billettpris 
er kr 200 og en kan kjøpe det 
man vil i kafeen. Vi tilbyr også 
rabatterte billetter til pensjonis-
ter gjennom den kulturelle spa-
serstokken som inkluderer 
gratis kaffe/ te og kake for kr 
170. Det kan være lurt å for-

håndskjøpe billetter til denne 
konserten i Grong Bibliotek eller 
gjennom billettsystemet via dis-
se sidene, da det blir begrenset 
med plasser i salen når vi setter 
opp kafebord, men vi selger bil-
letter i døra så lenge det rekker.

Forhåndskjøp gjerne billet-
ter og følg med på program-
met.

Følg med på kinoprogram 
og øvrig kulturprogram på kul-
turhuset Kuben via nettsidene 
www.kulturhusetkuben.no el-
ler i Grong Bibliotek hvor bil-
letter også forhåndsselges. 

AV TOGET: Ved helse og omsorgstunet tar toget en stopp og GMF spiller.

TOGET ANKOMMER KUBEN: Velkommen til feiring av nasjonaldagen 
på Kuben.

RUSS: Russen er med.
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DETTE SKJER  
I KUBEN  
I MAI OG JUNI: 
8. mai kl. 1900: Grong Spare-
banksalen Bjørnekveld på Ku-
ben kr 100,-

Besøkssenter for Rovdyr Nams-
skogan er arrangør og stiller med 
veldig gode foredragsholdere! Ju-
lia Schregel jobber NIBIO som 
ansvaret for bestandsovervåk-
ningen av brunbjørn. Hun vil 
fortelle om status og trender for 
brunbjørn i Norge. Hermann Sot-
kajærvi har felt rundt 40 bjørner 
i Norge og Finland siden han be-
gynte som jeger på 70tallet. I over 
30 år har Hermann Sotkajærvi i 
Pasvik i Finnmark hatt naturen 
som sin arbeidsplass. Han vet 
mere om Bamse Brakar enn de 
fleste av oss. Ofte har han vært 
tett på bjørn, ikke bare på jakt, 
men også fordi han jobber med 
registrering av rovvilt.

17. mai kl. 1215: 17. mai på Ku-
ben. Gratis.

Etter 17.-maitoget har an-
kommet og talene er ferdig 
blir det tradisjonen tro arran-
gement inne på Kulturhuset 
Kuben med servering for både 
store og små. I år blir det ikke 
inngangsbillett og arrange-
mentet er åpent og gratis for 
alle! NB! Det blir salg av kaffe, 
kaker og noe til barna i Kuben 
Kafé så ta med visa eller pen-
ger om dere vil ha servering.

Arrangement på Kulturhuset Kuben

TIL KUBEN: Nocturne i nord. 

Tilrettelegging 
for publikum 
Slik er tilrettelegging for 
publikum på kulturarrange-
ment og konferansar på 
Kuben.

Ledsagerordninga pluss 
bebuarar ved Grong Helse- 
og omsorgssenter.

Kulturhuset Kuben aksep-
terer ledsagerordninga med 
ledsagerbevis og krev at alle 
arrangørar på Kuben også 
gjer dette. Vi har utfordrin-
gar med å tilgjengeleggjere 
ledsagarbillettar gratis ved 
nettbestilling då billettleve-
randør har avgrensing på 
gratisbillettar over nett. Her 
er prisen satt til kr. 1, men 
ved oppmøte i Grong Biblio-
tek kan ledsagarbillettar 
delast ut gratis. Vi vil også, 
utan ledsagerbevis, aksep-
tere at folk som er på jobb 
for eldre ved Grong Helse- 
og omsorgssenter kan bli 
med som ledsagarar med 
ledsagarbillett (gratis). Vi vil 
også gi fribillett til barne-
barn som tek med eldre ved 
Grong Helse- og omsorgs-
senter på kulturarrange-
ment utan ledsagarbevis.

Plassar for publikum med 
rullestol eller behov for 
plass utan å gå ned/opp ter-
skel.

Vi har rullestolplassar 
framst i bakre galleri. Når de 
førehandskjøper på nett er 
desse plassane merka blått 
med hc-symbol. Du kan 
også kjøpe desse plassane 
ved oppmøte i Grong Biblio-
tek med visa og få svar på 
spørsmål om tilrettelegging 
av bibliotekaren. Du kan 
også kjøpe plass framst på 
første rad. 

I Kinosalen er dei framste 
setene for rullestol/HC.

Teleslynge i Symfoni Nam-
sen (konsert- og teatersa-
len) på Kuben.

Det er montert teleslynge 
i golvet (flatt under amfiet) i 
Symfoni Namsen. Vi gjer 
merksam på at denne gir 
best kontakt på dei nedre 
radene 1-5. Publikum med 
hørselshemmingar blir med 
dette oppmoda til å vere 
ekstra oppmerksame på kul-
turprogrammet og føre-
handskjøpe plassar på 
arrangement der ein ventar 
at det raskt kan fyllast opp i 
salen. Dersom ein ikkje har 
lukkast å skaffe seg billett i 
tide på dei framre radene, 
kan ein ta kontakt med ein 
av våre Kubenvertar på 
arrangementsstaden for å få 
anna tilrettelegging. Ein kan 
også spørje kubenvertane 
om teleslynga faktisk er 
verksam for arrangementet. 

Inngangspartia til kon-
sert- og teatersalen er 
merka med teleslyngesym-
bol og forklaring på kva for 
fem rader slynga er verksam 
(fem første).

BILLETTSAL PÅ  
KULTURHUSET
Program og billettar på nett,  
www.kulturhusetkuben.no.

Kjøp på døra før arrangementsstart 
ein time før arrangement så lenge det er 
ledige plassar. Førehandssal i biblioteket 
med visa i opningstid til Grong Bibliotek.
Installer appen «ebillett» på mobil og 
legg inn Kuben som din favorittplass.
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Kl. 09.00 Grong musikkforening spiller  
 ved Grong helse- og omsorgstun.

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Grong kirke.

Kl. 10.45 Minnemarkering på soldatgrava ved  
 Grong kirke av elever i 7. klasse på GBU.  
 Grong Musikkforening spiller

Kl. 11.00 Oppstilling av folketoget utenfor Grong kirke.

Kl. 11.20 Folketoget starter fra kirka. Toget svinger  
 til høyre i rundkjøring på Medjå, til venstre  
 ved kommunehuset og går til helse- og  
 omsorgstunet hvor det stanser og  
 GMF spiller. Toget går til slutt inn  
 på området utenfor Kulturhuset Kuben.

Kl. 12.15 Toget ankommer Kulturhuset Kuben.  
 Spilling av Grong Musikkforening.  
 Tale ved russepresident Endre Nordheim  
 Viken og hovedtaler Stein Erik Granli

Kl. 12.30 Arrangement i Kulturhuset Kuben.  
 Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker  
 over disk i Kuben Kafé og noe til barna.

Kl. 13.10 Avgang barnetog i Harran.  
 Kroa–Sakrimoen – Kroa

Kl. 13.45 Lokalt arrangement i Harran samfunnshus. 
 Kaffe og kaker på inngangsbilletten og  
 noe til barna. Salg av mer å spise/ drikke. 

Kl. 15.00 Avgang barnetog på Bergsmo.  
 Nordtun – Brauten – Museet–Nordtun. 

Kl. 15.30 Lokalt arrangement på Nordtun.  
 Salg av kaffe og kaker til store og små. 

Alle er hjertelig velkommen!
Hovedkomiteen for 17.mai-feiringa

Program 17. mai 2018  
FOR GRONG KOMMUNE

ÅPENT: Grong bygdemuseum har 
åpent lørdag 9. juni. 

Åpent bygdemuseum
Grong bygdemuseum har åpent  
lørdag 9. juni kl. 10.00-14.00 med 
salg av kaffe og vafler i anledning 
Camp Namsen ved Namsen Auto på 
Vårryggen denne helga. Museet 
ligger vis-à-vis Coop Marked Bergs-
mo.  Arr: Museumsnemnda  
og Bergsmo grendelag.

MNA har  
sommeråpent  
på Vårryggen
MNA har som vanlig sommeråpent 
på gjenvinningsstasjonene. Vårryg-
gen har åpent torsdager kl. 14.00-
18.00 hele året og tirsdager kl. 
14.00-18.00 fra april t.o.m. oktober.

I tillegg er det åpent på Vårryggen 
følgende lørdager kl. 11.00-13.00: 28. 
april, 26. mai, 25. august og 29. 
september.

Passtjenesten ved Grong lens-
mannskontor blir lagt ned fra  
1. juni 2018. Siste dag for å søke  
om pass i Grong blir 31. mai 2018.
Fra 1. juni 2018 må alle som skal søke om 
pass henvende seg til politiet i Namsos.

Namsos politistasjon har åpningstid 
mandag, tirsdag onsdag og fredag 09–15. 
Torsdag 09–18. Gå inn på politiet.no for 
timebestilling.

BIRGER HÅPNES
LensmannTrøndelag politidistrikt  

Grong lensmannskontor 

Informasjon  
fra Grong lens-
mannskontor

– 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  
24. mai, 21. juni. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalen 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 22. juni.  
Frist for lag og foreninger er 11. juni.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

7. juni kl. 1900: Nocturne i 
nord – musikkteateret Elve-
blest kr 250/200/170,-.

Trygve Hoff ville fylt 80 år i 
2018. En sterk trio fra Namda-
len kommer til Grong og Kuben 
med denne helt spesielle, musi-
kalske og historiske konserten. 
På scenen møter vi Paal Sandø 
på sang og gitar, Ragnhild Glad 
på trekkspill og Espen Sandø på 
bass. Vi trekker inn amfiet i kon-
sertsalen Symfoni Namsen, set-
ter opp kafébordene og lar 
musikerne ved hjelp av scene-
opptreden, instrumenter, kon-

sertanlegg og akustikkvegger 
gjengi lydene fra et konsertopp-
legg som vil framkalle nostalgi, 
latter, tanker om liv og samfunn 
-og kanskje tårer. Det blir kaffe-
servering og annet for den som 
vil ha. Vi selger en billett for kr 
250 som inkluderer gratis kaffe / 
te og kake. Ordinær billettpris 
er kr 200 og en kan kjøpe det 
man vil i kafeen. Vi tilbyr også 
rabatterte billetter til pensjonis-
ter gjennom den kulturelle spa-
serstokken som inkluderer 
gratis kaffe/ te og kake for kr 
170. Det kan være lurt å for-

håndskjøpe billetter til denne 
konserten i Grong Bibliotek eller 
gjennom billettsystemet via dis-
se sidene, da det blir begrenset 
med plasser i salen når vi setter 
opp kafebord, men vi selger bil-
letter i døra så lenge det rekker.

Forhåndskjøp gjerne billet-
ter og følg med på program-
met.

Følg med på kinoprogram 
og øvrig kulturprogram på kul-
turhuset Kuben via nettsidene 
www.kulturhusetkuben.no el-
ler i Grong Bibliotek hvor bil-
letter også forhåndsselges. 

AV TOGET: Ved helse og omsorgstunet tar toget en stopp og GMF spiller.

TOGET ANKOMMER KUBEN: Velkommen til feiring av nasjonaldagen 
på Kuben.

RUSS: Russen er med.



Grong kommunes regnskap 
for 2017 viste et regnskaps-
messig mindreforbruk  
(overskudd) på 6,2 millioner.
Dette gir et netto driftsresultat i 
prosent av driftsinntektene på 
2,41 % noe som ligger over den 
nasjonale målsettingen på 2 %. 
Det gode netto driftsresultatet 
er svært gledelig.

Grong kommunens regnskap 
for 2017 viste brutto driftsinn-
tekter på kr 354 millioner. De 
totale driftsutgiftene inkl. renter 
og avdrag minus avskrivninger 
ble ved årets slutt på kr 342 mil-
lioner. Dette ga oss et netto 
driftsresultat for 2017 på 12 mil-
lioner noe som tilsvarer fjorår-
ets resultat.

Grong kommune har for øvrig 
over mange år hatt god økono-
mistyring. En må helt tilbake til 
2002 for å finne et år med un-
derskudd (regnskapsmessig 
merforbruk).

* FIG 1. *
De to største rammeområdene 
oppvekst- og familie, samt helse- 
og omsorg har avsluttet sine 
områder med et mindreforbruk 
på hhv. 2,7 og 3 millioner kroner 
for 2017. Dette har bidratt svært 
positivt til kommunens gode re-
sultat. Reduserte barnevernsut-
gifter er i all hovedsak årsaken 
til det positive resultatet på opp-
vekst og familie, mens større til-
skudd enn forventet bla. når det 
gjelder enslige mindreårige 
flyktninger er årsaken til det po-
sitive resultatet på området hel-
se- og omsorg.

Skatt og rammetilskudd viste 
ved utgangen av 2017 en mer-
inntekt på kr 1,2 millioner sett i 
forhold til budsjettet. Dette skyl-

des en bedre skatteinngang enn 
prognosene tilsa.

I 2017 har det vært lagt fram en 
rekke sluttregnskap for de utbyg-
ginger som er ferdigstilt. Jevnt 
over viser disse oversiktene at 
kommunen har god økonomisk 
styring med investeringstiltake-
ne. Det største tiltaket i denne 
forbindelse er bygging av nytt 
skole- og kulturbygg. Dette var et 
krevende prosjekt som ble fer-
digstilt i 2017 og der kostnads-
rammen ble overholdt.

2017 ble et år med betydelig 
reduksjon i folketallet grunnet 
nedlegging av flyktningmotta-
ket.

I en tid med sammenslåinger 
av enheter, og der basefunksjo-
ner gjerne flyttes mot mer sen-
trale strøk, medfører dette en 
sentralisering som gjør at det 
blir en stor utfordring å beholde 
og ev. øke folketallet i distrikte-
ne. Folketallet og sammenset-
ningen av befolkningen er 
grunnlaget for det tjenestetilbud 
kommunen og privat sektor gir 
innbyggerne. Reduseres antal-
let, reduseres også grunnlaget 
for noen tjenester. Befolknings-
tallene er videre grunnlaget for 
kommunenes rammetilskudd. 

Å klare å velge strategier og 
tiltak som sikrer befolknings-
grunnlaget og som helst gir 
vekst er derfor sentralt for å lyk-
kes. Dette går eksempelvis på 
tiltak som tilrettelegging for næ-
ringslivet, tjenestetilbud i for-
hold til skoler og barnehager, 
helsetilbud, boligtilbud, fritids-
tilbud, kommunikasjoner mv.

For Grong kommune er også 
befolkningsutviklingen i våre 
nabokommuner viktig.

I forhold til bosetting av flykt-
ninger har Grong kommune 

Årsberetning 2017 Grong kommune

FIG 1: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter.

Grong kommune ved  
økonomiavdelingen  
oppfordrer alle til å  
benytte eFaktura  
eller AvtaleGiro ved  
betaling av fakturaer  
fra Grong kommune.

Det er enkelt for deg. Du får 
fakturaen direkte i banken/
nettbanken. Ved AvtaleGiro 
blir fakturaen betalt automa-
tisk. Ved eFaktura godkjenner 

du fakturaen i nettbanken før 
betaling. Du ordner med avta-
ler for eFaktura og AvtaleGiro i 
nettbanken eller ved å kontakte 
banken din. Benytt den «origi-
nale» fakturaen når du skal 
opprette eFaktura-avtale. eFak-
tura-referansen er de 8 første 
sifrene i kid-nummeret, fra 
venstre. Du kan alternativt få 
fakturaen direkte på e-post. 
Oppgi i så fall din e-postadresse 
til oss på økonomiavdelingen. 
Det er aldri fakturagebyr når 
du benytter eFaktura eller får 
faktura på e-post.

OPPFORDRING:  
E-faktura eller avtalegiro

Pressens offentlighets-
utvalg har gjennomført 
en undersøkelse om 
åpenhet og innsyn i  
norske kommuner.  

Undersøkelsen ble gjennom-
ført i alle kommuner i Norge i 
perioden fra oktober 2017 til 
mars/april 2018.

Undersøkelsen ble gjennom-
ført med ulike innfallsvinkler: 
Hjemmesidesjekk foretatt av 
Pressens offentlighetsutvalg, 
besvarelse av spørreskjema og 
henvendelse om innsynskrav.

Det som blant annet ble sjek-
ket var blant annet publisering 
av post/postlister på nett, pu-
blisering av politiske saker, 
hvor raskt henvendelser om 
innsyn ble besvart, hvorvidt 

kontaktinformasjon til folke-
valgte er opplyst på hjemmesi-
de.

Av 47 trønderske kommuner 
ble Grong den 10. beste kom-
munen på offentlighet. I Indre 
Namdal kom vi på en flott 2. 
plass. 

Det beste resultat blant alle 
landets kommuner, var det 
Ørland kommune som opp-
nådde.

Åpenhet i kommuner

Thomas Brøndbo besøkte sykeheimen onsdag 18.04. 

THOMAS BRØNDBO  
spilte på sykeheimen

GLEDET: Thomas Brøndbos konsert var til stor glede for beboerne. 

Det nærmer seg skolefe-
rie, og 30 deltakere på 
kommunens introduk-
sjonsprogram skal ha  
sitt sommerprogram.
De har 5 uker ferie gjennom 
hele året, så når skoleelever 
har mer fri enn dette, har del-
takerne programdager. Det 
omhandler både skolens plan-
leggingsdager, inneklemte fri-
dager og ferieperioder.

Denne sommeren vil pro-
grammet være de 2 første 
ukene i skolens ferie og de 2 
siste ukene før skolen starter. 
Flyktningetjenesten i Grong 
samarbeider i år med Høylan-
det kommune om program-
met, og en del dager vil vi slå 
oss sammen.

Sommerprogrammet vil 
inneholde dager med infor-
masjon som vil komme til nyt-
te i det daglige livet og i 
framtida:
  • Vi har invitert folk  

fra Trygg Trafikk.
  • Fra MNA kommer  

ansatte og holder  
kurs i avfallssortering.
  • Enkelte dager vil vi snakke 

mye om boligen/hjemmet, 
noen bor i nye boliger med  
nytt teknisk utstyr. Vi vil 
snakke om renhold/vedlike-
hold ute og inne mm.
  • Politiet er invitert til å 

snakke litt om lover og regler.
  • NAV er invitert til å gi 

informasjon om arbeidsmarke-
det og muligheter, og om 
privat økonomi. 
  • Ansatte innen helse- og 

omsorgstjenesten vil ta opp 

tema innen sitt arbeidsfelt, vi 
har ønsket oss bl a innføring i 
enkel førstehjelp.
  • Deltakerne får informasjon 

om hva som forventes av  
dem som foreldre til barn i 
barnehage og skole.
  • Vi håper at politikere i Grong 

vil informere om hvordan 
lokal-demokratiet fungerer  
i en liten kommune. 
  • Flere ansatte i Grong 

kommune på ulike avdelinger 
vil være med å holde i gang 
programmet, ut fra sitt 
ansvarsområde. 
  • Flyktningene i Grong bor 

rundt omkring i ulike byggefelt 
i vår kommune. Kanskje har du 
fått nye naboer som det er 
spennende å bli kjent med? 
Prøv da vel.

God sommer ønskes fra 
Flyktningtjenesten!

Sommerprogram fra flyktningetjenesten

Grong kommune satser 
på fremtidsrettet  
omsorgstjenester  
for våre innbyggere.
Kommunen er med i et felles 
prosjekt i Namdalen (VINA), 
hvor velferdsteknologi vil bi-
dra til å løse utfordringer i de 
neste tiårene med et økende 
antall eldre og færre arbeids-
føre. Dette gjelder nasjonalt så 
vel som i hele Namdalen. Vel-
ferdsteknologi kan bidra til at 
innbyggere som ønsker det 
kan bo hjemme lenger. De 
dagligdagse gjøremål mestres 
og gir innbyggeren trygghet i 
egen bolig.

Velferdsteknologi vil på 
samme måte kunne tilbys også 
når behovene for flere tjenes-
ter blir nødvendig, dette for å 
avlaste pårørende og ansatte. 
Brukerens behov er sentralt 
når velferdsteknologi vurde-
res. Velferdsteknologi kan bi-
dra til bedre omsorgstjenester 

for hjemmeboende, i om-
sorgsbolig eller senere også på 
eldresenteret. Den enkelte 
innbygger vil delta og involve-
res når endrede omsorgsbe-
hov oppstår.

Ulike typer velferdsteknolo-
gier;
  • Trygghetsskapende omsorg

– Trygghetsalarmer og bruk av 
GPS for bevegelsesfrihet. 
Ulike sensorer for varsling av; 
fall, bevegelse, branntilløp, 
vannlekkasjer, kamerakommu-
nikasjon med mer.
  • Mestring i hverdagen.

– Smarte hjelpemidler for 
egenmålinger ved kroniske 
sykdommer, oppfølging og 
påminnelser, for eksempel når 
medisin skal tas og i hvilket 
omfang.
  • Utredning og behandling.

– Avstandsoppfølging ved 
telemedisinske løsninger, 
sensorer for egenmålinger og 
selvrapportering, for eksem-
pel; Slippe lange og krevende 
reiser, snakke via skjerm med 

fastlegen, sykepleier og andre 
hjelpere.
  • Velværeteknologier.

– Her vil typiske hjelpemidler 
være; treningsprogram, 
roboter (plenklippere, støvsu-
gere, dusjer), og løsninger for 
sosial kontakt.

Kjenner du noen som kan 
ha nytte av ulike velferdstek-
nologiske hjelpemidler – ta 
kontakt med din kommune.

Prosjektlederen i VINA deltar 
gjerne på informasjonsmøter i 
kommunene, være seg pensjo-
nistforening, eldreråd, lag og 
foreninger e.a. Ta kontakt med 
rådgiver rehabilitering, Evy 
Estil, tlf. 416 41 235, dersom 
noen er interessert i å få ytterli-
gere informasjon om prosjektet.

Kommunen og VINA-pro-
sjektet ønsker at fremtidens 
omsorgstjenester vil gi en 
tryggere hverdag og mestring 
av daglige gjøremål for våre 
innbyggere i hele livsløpet – vi 
bryr oss om hverandre!

Fremtidens omsorgstjenester 
– BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI

Torsdag 07.06.18  
kl. 17.30–20.00 holdes  
det kurs med jordmor  
og helsesøster på  
Grong helsestasjon. 

Jordmor vil snakke om tiden 
før fødselen, fødselens start og 
ulike faser i fødselen, smerte-
lindring og barseltiden.

Helsesøster vil snakke om 
hjemmebesøk, oppfølging på 

helsestasjonen og hva man kan 
forvente som småbarnsforel-
dre. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. 

Viktig med påmelding. 
Gi tilbakemelding per SMS. 

innen 04.06.18 på mobil  
951 03 999.

HELSESØSTER SILJE  
OG JORDMOR JANNE 

På Familiebasen,  
Grong Helsestasj

INVITASJON TIL  
foreldreforberedende kurs
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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.  
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FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
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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.

FIG 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

lang erfaring. Det gjelder både 
bosetting av ordinære flyktnin-
ger og enslige mindreårige. 
Kommunen har bygd opp en 
god voksenopplæringsavdeling 
og en avdeling for enslige min-
dreårige, og bred kompetanse 
er utviklet. En forholdsvis stor 
del av kommunens budsjett er 
relatert til bosetting av flyktnin-
ger. Når så situasjonen snur, og 
kommunen ev. ikke får bosatt så 
mange som anslått, har dette 
negative konsekvenser. Den 
usikkerheten vi ser, ikke minst 
relatert til siste år, gjør at dette 
må vies fokus ved kommende 
behandlinger av budsjett og 
økonomiplaner.

Grong kommune har i alle år 
hatt kontinuerlig fokus på å 
bedre nærværet i kommuneor-
ganisasjonen. Å få redusert fra-
været er en krevende jobb. I 
2017 ble nærværet på 92 % for 
hele organisasjonen. Dette er en 
nedgang på 0,7 fra forrige år.

Kommuneøkonomien er utfor-
drende sett i sammenheng med 
bl.a. reduserte bosettingstall for 
flyktninger, folketallsutvikling, 
lønnsøkning, pensjonsutgifter, 
kapitalutgifter (renter og avdrag) 
og behovet for kommunale tje-
nester. I hvilken grad kostnads-

økningen kompenseres med økte 
overføringer vil være et sentralt 
spørsmål. Det har i flere sam-
menhenger vist seg at lønnsopp-
gjøret har blitt høyere enn det 
som kompenseres via rammetil-
skudd og skatteinntekter. Signa-
ler til kommende lønnsoppgjør 
tyder på at årets oppgjør kan bli 
nøkternt. 

Gode økonomiske resultat de 
senere år har gjort at det har 
vært mulig å få satt av midler til 
fond, noe som er avgjørende for 
å sikre en stabil driftssituasjon 
samt kunne fokusere på utvi-
klingstiltak.

* FIG 2 *
Siste fremlagte økonomiplan vi-
ser omstillingsbehov fremover. 
Økonomiplanen er lagt fram i 
balanse, men da med bruk av 
fond. Det er en stor, krevende 
og viktig jobb vi har foran oss 
for å sikre løpende balanse i 
kommunens økonomi fremover. 
Det er viktig at vi lykkes med 
gjennomføring av omstillings-
prosjektet i 2018.

Årsberetningen i sin helhet 
er å finne på kommunens 
hjemmeside. Under del 2 i års-
beretningen finner en hvilke 
handlingsplaner/tiltak som var 
planlagt for 2017 og hvordan 

gjennomføringen har vært. Råd-
mannen meget godt fornøyd 
med den måloppnåelse som har 
vært i 2017 og det samme gjelder 
i forhold til gjennomføringen av 
ulike drifts- og investeringstiltak.

Av ulike investeringstiltak 
som er gjennomført i 2017 kan 
nevnes:

  • Kulturhuset Kuben.
  • Kapasitetsøkning Farstøa.
  • Mediå renseanlegg
  • Utskifting brannbil
  • Div. ENØK tiltak
  • Grovin 6-mannsbolig
  • Sikringstiltak Berre – Østduun.
  • Sikringstiltak Tømmerås
  • Ny server
  • Ombygging Bergsmo kloakkren-

seanlegg.
  • Brannalarmanlegg GBU 

barneskolen
  • Avvikling Gassanlegg
  • Veg opprusting lokstall
  • Kommandobil Namdal brann- og 

redning
  • Redningsbiler
  • Friplassen 
  • Kjøp av andeler Sandøla 

Panorama.
  • Uteområdet GBU
  • Renovering brannstasjon
  • IKT utstyr skolene
  • Vognrom og grillhytte Bergsmo 

barnehage
  • Erverv og tilrettelegging areal 

Grong næringspark
  • Ombygging salg/utleie Rønningen
Grong kommune er en stor ar-

beidsplass med nærmere 300 års-
verk fordelt på over 400 ansatte. 
Rådmannen er svært fornøyd med 
den meget gode og beundringsver-
dige arbeidsinnsatsen og den vilje 
og fleksibilitet de ansatte har vist 
gjennom arbeidsåret 2017. Råd-
mannen takker videre for samar-
beidet med politisk ledelse i nok et 
travelt og utfordrende år.

Dette ble en konsert til stor 
glede for beboerne på sykehei-
men og i omsorgsboligene. 
Vår storstue var fylt med cirka 

50 forventningsfulle tilhørere, 
som deltok med stor innlevelse 
i allsang til kjente og kjære me-
lodier.



Grong kommunes regnskap 
for 2017 viste et regnskaps-
messig mindreforbruk  
(overskudd) på 6,2 millioner.
Dette gir et netto driftsresultat i 
prosent av driftsinntektene på 
2,41 % noe som ligger over den 
nasjonale målsettingen på 2 %. 
Det gode netto driftsresultatet 
er svært gledelig.

Grong kommunens regnskap 
for 2017 viste brutto driftsinn-
tekter på kr 354 millioner. De 
totale driftsutgiftene inkl. renter 
og avdrag minus avskrivninger 
ble ved årets slutt på kr 342 mil-
lioner. Dette ga oss et netto 
driftsresultat for 2017 på 12 mil-
lioner noe som tilsvarer fjorår-
ets resultat.

Grong kommune har for øvrig 
over mange år hatt god økono-
mistyring. En må helt tilbake til 
2002 for å finne et år med un-
derskudd (regnskapsmessig 
merforbruk).

* FIG 1. *
De to største rammeområdene 
oppvekst- og familie, samt helse- 
og omsorg har avsluttet sine 
områder med et mindreforbruk 
på hhv. 2,7 og 3 millioner kroner 
for 2017. Dette har bidratt svært 
positivt til kommunens gode re-
sultat. Reduserte barnevernsut-
gifter er i all hovedsak årsaken 
til det positive resultatet på opp-
vekst og familie, mens større til-
skudd enn forventet bla. når det 
gjelder enslige mindreårige 
flyktninger er årsaken til det po-
sitive resultatet på området hel-
se- og omsorg.

Skatt og rammetilskudd viste 
ved utgangen av 2017 en mer-
inntekt på kr 1,2 millioner sett i 
forhold til budsjettet. Dette skyl-

des en bedre skatteinngang enn 
prognosene tilsa.

I 2017 har det vært lagt fram en 
rekke sluttregnskap for de utbyg-
ginger som er ferdigstilt. Jevnt 
over viser disse oversiktene at 
kommunen har god økonomisk 
styring med investeringstiltake-
ne. Det største tiltaket i denne 
forbindelse er bygging av nytt 
skole- og kulturbygg. Dette var et 
krevende prosjekt som ble fer-
digstilt i 2017 og der kostnads-
rammen ble overholdt.

2017 ble et år med betydelig 
reduksjon i folketallet grunnet 
nedlegging av flyktningmotta-
ket.

I en tid med sammenslåinger 
av enheter, og der basefunksjo-
ner gjerne flyttes mot mer sen-
trale strøk, medfører dette en 
sentralisering som gjør at det 
blir en stor utfordring å beholde 
og ev. øke folketallet i distrikte-
ne. Folketallet og sammenset-
ningen av befolkningen er 
grunnlaget for det tjenestetilbud 
kommunen og privat sektor gir 
innbyggerne. Reduseres antal-
let, reduseres også grunnlaget 
for noen tjenester. Befolknings-
tallene er videre grunnlaget for 
kommunenes rammetilskudd. 

Å klare å velge strategier og 
tiltak som sikrer befolknings-
grunnlaget og som helst gir 
vekst er derfor sentralt for å lyk-
kes. Dette går eksempelvis på 
tiltak som tilrettelegging for næ-
ringslivet, tjenestetilbud i for-
hold til skoler og barnehager, 
helsetilbud, boligtilbud, fritids-
tilbud, kommunikasjoner mv.

For Grong kommune er også 
befolkningsutviklingen i våre 
nabokommuner viktig.

I forhold til bosetting av flykt-
ninger har Grong kommune 

Årsberetning 2017 Grong kommune

FIG 1: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter.

Grong kommune ved  
økonomiavdelingen  
oppfordrer alle til å  
benytte eFaktura  
eller AvtaleGiro ved  
betaling av fakturaer  
fra Grong kommune.

Det er enkelt for deg. Du får 
fakturaen direkte i banken/
nettbanken. Ved AvtaleGiro 
blir fakturaen betalt automa-
tisk. Ved eFaktura godkjenner 

du fakturaen i nettbanken før 
betaling. Du ordner med avta-
ler for eFaktura og AvtaleGiro i 
nettbanken eller ved å kontakte 
banken din. Benytt den «origi-
nale» fakturaen når du skal 
opprette eFaktura-avtale. eFak-
tura-referansen er de 8 første 
sifrene i kid-nummeret, fra 
venstre. Du kan alternativt få 
fakturaen direkte på e-post. 
Oppgi i så fall din e-postadresse 
til oss på økonomiavdelingen. 
Det er aldri fakturagebyr når 
du benytter eFaktura eller får 
faktura på e-post.

OPPFORDRING:  
E-faktura eller avtalegiro

Pressens offentlighets-
utvalg har gjennomført 
en undersøkelse om 
åpenhet og innsyn i  
norske kommuner.  

Undersøkelsen ble gjennom-
ført i alle kommuner i Norge i 
perioden fra oktober 2017 til 
mars/april 2018.

Undersøkelsen ble gjennom-
ført med ulike innfallsvinkler: 
Hjemmesidesjekk foretatt av 
Pressens offentlighetsutvalg, 
besvarelse av spørreskjema og 
henvendelse om innsynskrav.

Det som blant annet ble sjek-
ket var blant annet publisering 
av post/postlister på nett, pu-
blisering av politiske saker, 
hvor raskt henvendelser om 
innsyn ble besvart, hvorvidt 

kontaktinformasjon til folke-
valgte er opplyst på hjemmesi-
de.

Av 47 trønderske kommuner 
ble Grong den 10. beste kom-
munen på offentlighet. I Indre 
Namdal kom vi på en flott 2. 
plass. 

Det beste resultat blant alle 
landets kommuner, var det 
Ørland kommune som opp-
nådde.

Åpenhet i kommuner

Thomas Brøndbo besøkte sykeheimen onsdag 18.04. 

THOMAS BRØNDBO  
spilte på sykeheimen

GLEDET: Thomas Brøndbos konsert var til stor glede for beboerne. 

Det nærmer seg skolefe-
rie, og 30 deltakere på 
kommunens introduk-
sjonsprogram skal ha  
sitt sommerprogram.
De har 5 uker ferie gjennom 
hele året, så når skoleelever 
har mer fri enn dette, har del-
takerne programdager. Det 
omhandler både skolens plan-
leggingsdager, inneklemte fri-
dager og ferieperioder.

Denne sommeren vil pro-
grammet være de 2 første 
ukene i skolens ferie og de 2 
siste ukene før skolen starter. 
Flyktningetjenesten i Grong 
samarbeider i år med Høylan-
det kommune om program-
met, og en del dager vil vi slå 
oss sammen.

Sommerprogrammet vil 
inneholde dager med infor-
masjon som vil komme til nyt-
te i det daglige livet og i 
framtida:
  • Vi har invitert folk  

fra Trygg Trafikk.
  • Fra MNA kommer  

ansatte og holder  
kurs i avfallssortering.
  • Enkelte dager vil vi snakke 

mye om boligen/hjemmet, 
noen bor i nye boliger med  
nytt teknisk utstyr. Vi vil 
snakke om renhold/vedlike-
hold ute og inne mm.
  • Politiet er invitert til å 

snakke litt om lover og regler.
  • NAV er invitert til å gi 

informasjon om arbeidsmarke-
det og muligheter, og om 
privat økonomi. 
  • Ansatte innen helse- og 

omsorgstjenesten vil ta opp 

tema innen sitt arbeidsfelt, vi 
har ønsket oss bl a innføring i 
enkel førstehjelp.
  • Deltakerne får informasjon 

om hva som forventes av  
dem som foreldre til barn i 
barnehage og skole.
  • Vi håper at politikere i Grong 

vil informere om hvordan 
lokal-demokratiet fungerer  
i en liten kommune. 
  • Flere ansatte i Grong 

kommune på ulike avdelinger 
vil være med å holde i gang 
programmet, ut fra sitt 
ansvarsområde. 
  • Flyktningene i Grong bor 

rundt omkring i ulike byggefelt 
i vår kommune. Kanskje har du 
fått nye naboer som det er 
spennende å bli kjent med? 
Prøv da vel.

God sommer ønskes fra 
Flyktningtjenesten!

Sommerprogram fra flyktningetjenesten

Grong kommune satser 
på fremtidsrettet  
omsorgstjenester  
for våre innbyggere.
Kommunen er med i et felles 
prosjekt i Namdalen (VINA), 
hvor velferdsteknologi vil bi-
dra til å løse utfordringer i de 
neste tiårene med et økende 
antall eldre og færre arbeids-
føre. Dette gjelder nasjonalt så 
vel som i hele Namdalen. Vel-
ferdsteknologi kan bidra til at 
innbyggere som ønsker det 
kan bo hjemme lenger. De 
dagligdagse gjøremål mestres 
og gir innbyggeren trygghet i 
egen bolig.

Velferdsteknologi vil på 
samme måte kunne tilbys også 
når behovene for flere tjenes-
ter blir nødvendig, dette for å 
avlaste pårørende og ansatte. 
Brukerens behov er sentralt 
når velferdsteknologi vurde-
res. Velferdsteknologi kan bi-
dra til bedre omsorgstjenester 

for hjemmeboende, i om-
sorgsbolig eller senere også på 
eldresenteret. Den enkelte 
innbygger vil delta og involve-
res når endrede omsorgsbe-
hov oppstår.

Ulike typer velferdsteknolo-
gier;
  • Trygghetsskapende omsorg

– Trygghetsalarmer og bruk av 
GPS for bevegelsesfrihet. 
Ulike sensorer for varsling av; 
fall, bevegelse, branntilløp, 
vannlekkasjer, kamerakommu-
nikasjon med mer.
  • Mestring i hverdagen.

– Smarte hjelpemidler for 
egenmålinger ved kroniske 
sykdommer, oppfølging og 
påminnelser, for eksempel når 
medisin skal tas og i hvilket 
omfang.
  • Utredning og behandling.

– Avstandsoppfølging ved 
telemedisinske løsninger, 
sensorer for egenmålinger og 
selvrapportering, for eksem-
pel; Slippe lange og krevende 
reiser, snakke via skjerm med 

fastlegen, sykepleier og andre 
hjelpere.
  • Velværeteknologier.

– Her vil typiske hjelpemidler 
være; treningsprogram, 
roboter (plenklippere, støvsu-
gere, dusjer), og løsninger for 
sosial kontakt.

Kjenner du noen som kan 
ha nytte av ulike velferdstek-
nologiske hjelpemidler – ta 
kontakt med din kommune.

Prosjektlederen i VINA deltar 
gjerne på informasjonsmøter i 
kommunene, være seg pensjo-
nistforening, eldreråd, lag og 
foreninger e.a. Ta kontakt med 
rådgiver rehabilitering, Evy 
Estil, tlf. 416 41 235, dersom 
noen er interessert i å få ytterli-
gere informasjon om prosjektet.

Kommunen og VINA-pro-
sjektet ønsker at fremtidens 
omsorgstjenester vil gi en 
tryggere hverdag og mestring 
av daglige gjøremål for våre 
innbyggere i hele livsløpet – vi 
bryr oss om hverandre!

Fremtidens omsorgstjenester 
– BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI

Torsdag 07.06.18  
kl. 17.30–20.00 holdes  
det kurs med jordmor  
og helsesøster på  
Grong helsestasjon. 

Jordmor vil snakke om tiden 
før fødselen, fødselens start og 
ulike faser i fødselen, smerte-
lindring og barseltiden.

Helsesøster vil snakke om 
hjemmebesøk, oppfølging på 

helsestasjonen og hva man kan 
forvente som småbarnsforel-
dre. 

Vi håper du og din partner 
har mulighet til å delta på kur-
set. 

Viktig med påmelding. 
Gi tilbakemelding per SMS. 

innen 04.06.18 på mobil  
951 03 999.

HELSESØSTER SILJE  
OG JORDMOR JANNE 

På Familiebasen,  
Grong Helsestasj

INVITASJON TIL  
foreldreforberedende kurs
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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  
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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.

FIG 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

lang erfaring. Det gjelder både 
bosetting av ordinære flyktnin-
ger og enslige mindreårige. 
Kommunen har bygd opp en 
god voksenopplæringsavdeling 
og en avdeling for enslige min-
dreårige, og bred kompetanse 
er utviklet. En forholdsvis stor 
del av kommunens budsjett er 
relatert til bosetting av flyktnin-
ger. Når så situasjonen snur, og 
kommunen ev. ikke får bosatt så 
mange som anslått, har dette 
negative konsekvenser. Den 
usikkerheten vi ser, ikke minst 
relatert til siste år, gjør at dette 
må vies fokus ved kommende 
behandlinger av budsjett og 
økonomiplaner.

Grong kommune har i alle år 
hatt kontinuerlig fokus på å 
bedre nærværet i kommuneor-
ganisasjonen. Å få redusert fra-
været er en krevende jobb. I 
2017 ble nærværet på 92 % for 
hele organisasjonen. Dette er en 
nedgang på 0,7 fra forrige år.

Kommuneøkonomien er utfor-
drende sett i sammenheng med 
bl.a. reduserte bosettingstall for 
flyktninger, folketallsutvikling, 
lønnsøkning, pensjonsutgifter, 
kapitalutgifter (renter og avdrag) 
og behovet for kommunale tje-
nester. I hvilken grad kostnads-

økningen kompenseres med økte 
overføringer vil være et sentralt 
spørsmål. Det har i flere sam-
menhenger vist seg at lønnsopp-
gjøret har blitt høyere enn det 
som kompenseres via rammetil-
skudd og skatteinntekter. Signa-
ler til kommende lønnsoppgjør 
tyder på at årets oppgjør kan bli 
nøkternt. 

Gode økonomiske resultat de 
senere år har gjort at det har 
vært mulig å få satt av midler til 
fond, noe som er avgjørende for 
å sikre en stabil driftssituasjon 
samt kunne fokusere på utvi-
klingstiltak.

* FIG 2 *
Siste fremlagte økonomiplan vi-
ser omstillingsbehov fremover. 
Økonomiplanen er lagt fram i 
balanse, men da med bruk av 
fond. Det er en stor, krevende 
og viktig jobb vi har foran oss 
for å sikre løpende balanse i 
kommunens økonomi fremover. 
Det er viktig at vi lykkes med 
gjennomføring av omstillings-
prosjektet i 2018.

Årsberetningen i sin helhet 
er å finne på kommunens 
hjemmeside. Under del 2 i års-
beretningen finner en hvilke 
handlingsplaner/tiltak som var 
planlagt for 2017 og hvordan 

gjennomføringen har vært. Råd-
mannen meget godt fornøyd 
med den måloppnåelse som har 
vært i 2017 og det samme gjelder 
i forhold til gjennomføringen av 
ulike drifts- og investeringstiltak.

Av ulike investeringstiltak 
som er gjennomført i 2017 kan 
nevnes:

  • Kulturhuset Kuben.
  • Kapasitetsøkning Farstøa.
  • Mediå renseanlegg
  • Utskifting brannbil
  • Div. ENØK tiltak
  • Grovin 6-mannsbolig
  • Sikringstiltak Berre – Østduun.
  • Sikringstiltak Tømmerås
  • Ny server
  • Ombygging Bergsmo kloakkren-

seanlegg.
  • Brannalarmanlegg GBU 

barneskolen
  • Avvikling Gassanlegg
  • Veg opprusting lokstall
  • Kommandobil Namdal brann- og 

redning
  • Redningsbiler
  • Friplassen 
  • Kjøp av andeler Sandøla 

Panorama.
  • Uteområdet GBU
  • Renovering brannstasjon
  • IKT utstyr skolene
  • Vognrom og grillhytte Bergsmo 

barnehage
  • Erverv og tilrettelegging areal 

Grong næringspark
  • Ombygging salg/utleie Rønningen
Grong kommune er en stor ar-

beidsplass med nærmere 300 års-
verk fordelt på over 400 ansatte. 
Rådmannen er svært fornøyd med 
den meget gode og beundringsver-
dige arbeidsinnsatsen og den vilje 
og fleksibilitet de ansatte har vist 
gjennom arbeidsåret 2017. Råd-
mannen takker videre for samar-
beidet med politisk ledelse i nok et 
travelt og utfordrende år.

Dette ble en konsert til stor 
glede for beboerne på sykehei-
men og i omsorgsboligene. 
Vår storstue var fylt med cirka 

50 forventningsfulle tilhørere, 
som deltok med stor innlevelse 
i allsang til kjente og kjære me-
lodier.
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Ombygging av Nedre Fiskumfoss kraftverk

STARTLÅN
Mangel på stabil og egnet 
leiebolig gjør at mange øn-
sker å kjøpe egen bolig. 
Startlån skal bidra til at per-
soner som ikke får lån i van-
lige banker får en mulighet 
til å kjøpe egen bolig.

Det er ikke krav om egenka-
pital for å få startlån, men du 
må kunne betjene startlånet 

Informasjon om Husbankens virkemidler
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Det har de siste årene  
pågått en stor utvikling 
med mange nye hytter på 
Bjørgan. Flere prosjekter 
står for tur.

Bjørgålia hyttefelt
Først ut er Bjørgålia hyttefelt. Dette 
er et hyttefelt som lokalisert rett 
nedenfor de øverste hyttene i Bjør-
gåa hyttefelt, vest for Bjørganve-
gen. Området omfatter 49 tomter. 
Det er selskapet Bjørgan Fritid AS 

som står bak utbyggingen. Planleg-
ging av vei, vann og avløp for om-
rådet på gang, og anbud sendes ut 
i nær fremtidig. Oppstart av arbei-
der er planlagt sommeren 2018.

Homenessetra hyttefelt
Området rundt Homonessetra 
har vært regulert gjennom flere 
forskjellige planer. For å få til 
en mer enhetlig saksbehand-
ling, samt se på mulighetene 
for fortetting ble det høsten 
2017 startet omregulering av 
området. Reguleringsplan for 

fortetting Homonessetra ble 
vedtatt av Grong kommunesty-
re den 22.03.2018. Innenfor 
planområdet ligger det i tillegg 
til eksisterende hytter inne i alt 
13 ubebygde hyttetomter. Det 
meste av teknisk infrastruktur 
er allerede på plass i området, 
så byggestart vil kunne komme 
i gang sommeren 2018. Det er 
Namdal Byggeservice Entrepre-
nør som står bak planene.

Paradistrekket hyttefelt
I kommunedelplan for Bjørgan 

– Heia har det ligget inne et 
fremtidig hytteområde mellom 
Paradistrekket og «hyttefelt B». 
Selskapet POKO Eiendom AS 
disponerer utbyggingsrettighe-
tene i området, og har utarbei-
det forslag til reguleringsplan. 
Planforslaget har vært på hø-
ring. Basert på innspill i hø-
ringsperioden er planforslaget 
endret, og sendt på ny høring. 
Revidert planforslag gir rom for 
bygging av 4 hytter. Planen for-
ventes vedtatt i løpet av som-
mer/høst 2018.

Bjørgan hytte og caravan
Det jobbes for tiden også med 
planene for et hyttefelt sør for 
Bjørgan panorama og carava-
nområdet. Det er Bjørgan Ut-
vikling AS som står bak 
planene. Det er her snakk om 
en reguleringsplan for 3 hyt-
teområder på begge sider av 
Bjørganvegen. Planen hjemler 
bygging av både hytter og mer 
konsentrert fritidsbebyggelse. 
Eksakt antall tomter vil man 
komme tilbake til i selve byg-
gesaken.

UTBYGGINGSPROSJEKT PÅ BJØRGAN

Grong kommune jobber 
for tiden med omregule-
ring av Grong nærings-
park på Vårryggen.
Endringene består i utvidelse 
av planområdet til å omfatte 
areal i sør-øst (deler at eien-
dom gnr./bnr. 16/4). Utvidelsen 
omfatter et område som i dag 
nyttes om dyrket mark, men 
ligger i kommuneplanens are-
aldel inne som fremtidig næ-
ringsområde. Utvidelsen er på 

ca. 10 mål. I tillegg til denne 
utvidelsen ser man også på en 
ny internveiløsing og et nytt 
ekstra kryss/adkomst mot fra 
fv. 760.

Bakgrunnen for arbeidet er 
et behov for større areal knyt-
tet mot dagens aktører i områ-
det, samt behov for å bedre de 
trafikale forholdene internt i 
næringsområdet.

Planforslaget er sendt på hø-
ring, og vil mest sannsynlig bli 
sluttbehandlet i Grong kom-
munestyre den 24.05.2018.

UTVIDELSE 
Grong næringspark

BJØRGAN: Plankart for Utvidelse av Grong næringspark. 
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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?
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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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ved siden av alle andre utgifter 
samt sammen med et eventu-
elt banklån. På sikt vil vanligvis 
boutgiftene være lavere når 
man eier bolig enn når man 
leier. Dette skyldes blant annet 
at norske skatteregler gjør det 
gunstig å eie bolig. Ønsker du å 
vite mer om startlån eller se 
om du er i målgruppen for 
startlån se www.husbanken.no 
eller www.grong.kommune.no

TILSKUDD TIL TILPASNING
Har du behov for å tilpasse boli-
gen din? Da kan du søke om finan-

siering til små eller store 
ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer 
å gjøre den egnet slik at du kan 
fortsette å bo i den, selv om du 
har nedsatt funksjonsevne. Til-
pasningen må være hensikts-
messig og behovet for tilskudd 
blir vurdert i sin helhet ut fra 
husstandens økonomiske situa-
sjon på sikt.

Det finnes både låne- og til-
skuddsordninger som kan gjø-
re det mulig å finansiere 
tilpasning av boligen din. Øn-
sker du å vite mer om tilskudd 
til tilpasning eller se om du er i 
målgruppen for tilskudd se 
www.husbanken.no eller 
www.grong.kommune.no

TILSKUDD TIL ETABLERING
Personer som ikke klarer å be-
tjene et startlån som er stort nok 
til å finansiere en egnet bolig, 
kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bi-
dra til å skaffe egnede boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Tilskuddet skal også sikre at van-
skeligstilte kan bli boende i en 
egnet bolig. 

Startlån og tilskudd kan gis til 
kjøp av ny eller brukt bolig og til 
refinansiering. Tilskudd til eta-
blering blir vanligvis brukt som 
toppfinansiering når en bolig 
skal finansieres. Hvor mye til-
skudd som blir gitt, avhenger av 

husstandens økonomi og hvor 
stort startlån husstanden kan 
betjene.  Ønsker du å vite mer 
om tilskudd til etablering eller se 
om du er i målgruppen for til-
skudd se www.husbanken.no el-
ler www.grong.kommune.no

For spørsmål vedrørende 
Startlån, tilskudd til tilpasning 
eller tilskudd til etablering se ta 
kontakt med boligavdelingen i 
kommunen. 

Sigve Hallager, tlf: 74 31 21 65 
eller e-post: sigve.hallager@
grong.kommune.no.

Anett Sundvik, tlf: 74 31 21 16 
eller e-post: anett.sundvik@
grong.kommune.no.

Som tidligere omtalt i 
Grongnytt jobber NTE  
med planer for ombyg-
ging og utvidelse av 
Nedre Fiskumfoss 
kraftverk i Namsen.

Utvidelsen vil bestå i å bygge 
et nytt kraftverk som skal 
utnytte samme fall som 
dagens, og innebærer ingen 
nye magasiner eller overførin-
ger. Kraftverket vil bli bygget 
parallelt med det gamle. 
Slukeevnen økes fra 135 m³/s 
til 300 m³/s, og kraftproduk-
sjonen vil øke fra 264 GWh til 
375 GWh, en økning på hele 
111 GWh. Det er flere avbø-
tende tiltaket knyttet til 
vassdraget, og rapport fra 
Sweco konkluderer med at 
forholdene for laks vil bli 
bedret om utbyggingen bli 
gjennomført som planlagt.

Grong kommune har nå 
mottatt søknad om utbygging, 
og saken vil bli behandlet i 
Grong formannskaps møte 
den 08.05.2018. Deretter vil 
NTE fattet utbyggingsvedtak i 
juni 2018. Kostnadene er 
beregnet til om lag 750 mill. 
kr. Om alt går som planlagt vil 
ombyggingen komme i gang 
høsten 2018.

NEDRE FISKUMFOSS:  
Situasjonplan.

BJØRGAN: Plankart for Homonessetra. 
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Ombygging av Nedre Fiskumfoss kraftverk

STARTLÅN
Mangel på stabil og egnet 
leiebolig gjør at mange øn-
sker å kjøpe egen bolig. 
Startlån skal bidra til at per-
soner som ikke får lån i van-
lige banker får en mulighet 
til å kjøpe egen bolig.

Det er ikke krav om egenka-
pital for å få startlån, men du 
må kunne betjene startlånet 

Informasjon om Husbankens virkemidler
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Det har de siste årene  
pågått en stor utvikling 
med mange nye hytter på 
Bjørgan. Flere prosjekter 
står for tur.

Bjørgålia hyttefelt
Først ut er Bjørgålia hyttefelt. Dette 
er et hyttefelt som lokalisert rett 
nedenfor de øverste hyttene i Bjør-
gåa hyttefelt, vest for Bjørganve-
gen. Området omfatter 49 tomter. 
Det er selskapet Bjørgan Fritid AS 

som står bak utbyggingen. Planleg-
ging av vei, vann og avløp for om-
rådet på gang, og anbud sendes ut 
i nær fremtidig. Oppstart av arbei-
der er planlagt sommeren 2018.

Homenessetra hyttefelt
Området rundt Homonessetra 
har vært regulert gjennom flere 
forskjellige planer. For å få til 
en mer enhetlig saksbehand-
ling, samt se på mulighetene 
for fortetting ble det høsten 
2017 startet omregulering av 
området. Reguleringsplan for 

fortetting Homonessetra ble 
vedtatt av Grong kommunesty-
re den 22.03.2018. Innenfor 
planområdet ligger det i tillegg 
til eksisterende hytter inne i alt 
13 ubebygde hyttetomter. Det 
meste av teknisk infrastruktur 
er allerede på plass i området, 
så byggestart vil kunne komme 
i gang sommeren 2018. Det er 
Namdal Byggeservice Entrepre-
nør som står bak planene.

Paradistrekket hyttefelt
I kommunedelplan for Bjørgan 

– Heia har det ligget inne et 
fremtidig hytteområde mellom 
Paradistrekket og «hyttefelt B». 
Selskapet POKO Eiendom AS 
disponerer utbyggingsrettighe-
tene i området, og har utarbei-
det forslag til reguleringsplan. 
Planforslaget har vært på hø-
ring. Basert på innspill i hø-
ringsperioden er planforslaget 
endret, og sendt på ny høring. 
Revidert planforslag gir rom for 
bygging av 4 hytter. Planen for-
ventes vedtatt i løpet av som-
mer/høst 2018.

Bjørgan hytte og caravan
Det jobbes for tiden også med 
planene for et hyttefelt sør for 
Bjørgan panorama og carava-
nområdet. Det er Bjørgan Ut-
vikling AS som står bak 
planene. Det er her snakk om 
en reguleringsplan for 3 hyt-
teområder på begge sider av 
Bjørganvegen. Planen hjemler 
bygging av både hytter og mer 
konsentrert fritidsbebyggelse. 
Eksakt antall tomter vil man 
komme tilbake til i selve byg-
gesaken.

UTBYGGINGSPROSJEKT PÅ BJØRGAN

Grong kommune jobber 
for tiden med omregule-
ring av Grong nærings-
park på Vårryggen.
Endringene består i utvidelse 
av planområdet til å omfatte 
areal i sør-øst (deler at eien-
dom gnr./bnr. 16/4). Utvidelsen 
omfatter et område som i dag 
nyttes om dyrket mark, men 
ligger i kommuneplanens are-
aldel inne som fremtidig næ-
ringsområde. Utvidelsen er på 

ca. 10 mål. I tillegg til denne 
utvidelsen ser man også på en 
ny internveiløsing og et nytt 
ekstra kryss/adkomst mot fra 
fv. 760.

Bakgrunnen for arbeidet er 
et behov for større areal knyt-
tet mot dagens aktører i områ-
det, samt behov for å bedre de 
trafikale forholdene internt i 
næringsområdet.

Planforslaget er sendt på hø-
ring, og vil mest sannsynlig bli 
sluttbehandlet i Grong kom-
munestyre den 24.05.2018.

UTVIDELSE 
Grong næringspark

BJØRGAN: Plankart for Utvidelse av Grong næringspark. 
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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?
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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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ved siden av alle andre utgifter 
samt sammen med et eventu-
elt banklån. På sikt vil vanligvis 
boutgiftene være lavere når 
man eier bolig enn når man 
leier. Dette skyldes blant annet 
at norske skatteregler gjør det 
gunstig å eie bolig. Ønsker du å 
vite mer om startlån eller se 
om du er i målgruppen for 
startlån se www.husbanken.no 
eller www.grong.kommune.no

TILSKUDD TIL TILPASNING
Har du behov for å tilpasse boli-
gen din? Da kan du søke om finan-

siering til små eller store 
ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer 
å gjøre den egnet slik at du kan 
fortsette å bo i den, selv om du 
har nedsatt funksjonsevne. Til-
pasningen må være hensikts-
messig og behovet for tilskudd 
blir vurdert i sin helhet ut fra 
husstandens økonomiske situa-
sjon på sikt.

Det finnes både låne- og til-
skuddsordninger som kan gjø-
re det mulig å finansiere 
tilpasning av boligen din. Øn-
sker du å vite mer om tilskudd 
til tilpasning eller se om du er i 
målgruppen for tilskudd se 
www.husbanken.no eller 
www.grong.kommune.no

TILSKUDD TIL ETABLERING
Personer som ikke klarer å be-
tjene et startlån som er stort nok 
til å finansiere en egnet bolig, 
kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bi-
dra til å skaffe egnede boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Tilskuddet skal også sikre at van-
skeligstilte kan bli boende i en 
egnet bolig. 

Startlån og tilskudd kan gis til 
kjøp av ny eller brukt bolig og til 
refinansiering. Tilskudd til eta-
blering blir vanligvis brukt som 
toppfinansiering når en bolig 
skal finansieres. Hvor mye til-
skudd som blir gitt, avhenger av 

husstandens økonomi og hvor 
stort startlån husstanden kan 
betjene.  Ønsker du å vite mer 
om tilskudd til etablering eller se 
om du er i målgruppen for til-
skudd se www.husbanken.no el-
ler www.grong.kommune.no

For spørsmål vedrørende 
Startlån, tilskudd til tilpasning 
eller tilskudd til etablering se ta 
kontakt med boligavdelingen i 
kommunen. 

Sigve Hallager, tlf: 74 31 21 65 
eller e-post: sigve.hallager@
grong.kommune.no.

Anett Sundvik, tlf: 74 31 21 16 
eller e-post: anett.sundvik@
grong.kommune.no.

Som tidligere omtalt i 
Grongnytt jobber NTE  
med planer for ombyg-
ging og utvidelse av 
Nedre Fiskumfoss 
kraftverk i Namsen.

Utvidelsen vil bestå i å bygge 
et nytt kraftverk som skal 
utnytte samme fall som 
dagens, og innebærer ingen 
nye magasiner eller overførin-
ger. Kraftverket vil bli bygget 
parallelt med det gamle. 
Slukeevnen økes fra 135 m³/s 
til 300 m³/s, og kraftproduk-
sjonen vil øke fra 264 GWh til 
375 GWh, en økning på hele 
111 GWh. Det er flere avbø-
tende tiltaket knyttet til 
vassdraget, og rapport fra 
Sweco konkluderer med at 
forholdene for laks vil bli 
bedret om utbyggingen bli 
gjennomført som planlagt.

Grong kommune har nå 
mottatt søknad om utbygging, 
og saken vil bli behandlet i 
Grong formannskaps møte 
den 08.05.2018. Deretter vil 
NTE fattet utbyggingsvedtak i 
juni 2018. Kostnadene er 
beregnet til om lag 750 mill. 
kr. Om alt går som planlagt vil 
ombyggingen komme i gang 
høsten 2018.

NEDRE FISKUMFOSS:  
Situasjonplan.

BJØRGAN: Plankart for Homonessetra. 



ÅPNING AV FRIPLASSEN – Grongs nye idrettsanlegg

FRIPLASSEN:  Grongs nye friidrettsbane er straks klar til bruk.  

Spillemidler til bygging 
av anlegg for idrett  
og fysisk aktivitet skal 
bidra til å gi befolknin-
gen gode muligheter 
for å utøve idrett og  
fysisk aktivitet i både 
organiserte former  
og egenorganisert  
aktivitet.
DET KAN SØKES  
OM SPILLEMIDLER TIL: 

  • Ordinære anlegg. 
  • Nærmiljøanlegg. 
  • Løypetiltak og overnat-

tingshytter i fjellet (sendes 
ikke til kommunen men Den 
Norske Turistforening).  
  • Kulturhus/samfunnshus 

(andre frister enn nevnt 
nedenfor, ta kontakt for 
informasjon).  
  • Søknadsfrist: 15. 

desember. Alle søknader 
skal leveres elektronisk. 
Søknadsskjema finner du 
ved å gå inn på www.
idrettsanlegg.no Referanse-
nummer vil du få tilsendt 
automatisk. Dersom du/dere 
har søkt tidligere, legger 
dere inn nummer og navn på 
«anleggs sted» og «anlegg-
senhet». 
  • Vær oppmerksom på at 

det gjeldende anlegg må stå 
oppført i kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet, frist for innmelding 
av anlegg til handlingspro-
grammet er 15. november. 
Før søknad innsendes må 
det også foreligge idretts-
funksjonell forhåndsgod-
kjenning av kommune/
departement ved innsen-
delse, siste frist for å søke 
kommunen eller departe-
ment om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning er 15. 
november. 
  • Dersom søknaden 

omhandler et helt nytt 
anlegg, eller du skal søke om 
forhåndsgodkjenning eller 
melde inn et nytt anlegg til 
kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 
må du kontakte kommunen 
på tlf. 74 31 21 65 eller på 
e-post: sigve.hallager@
grong.kommune.no

Søknad om 
spillemidler 
til 2019

Det tradisjonelle arran-
gementet «Sommarstart 
i Grong» blir som vanleg 
halde kring idrettsparken 
laurdag 2. juni.
I år vil vi gjennomføre den of-
fisielle opninga av det nye fri-
plassen under dette 
arrangementet. Det blir også 
fotballturnering og diverse 
aktivitetspostar på området. 

Vi oppmodar lag, foreiningar 
og liknande å melde seg med 
sine aktivitetstilbod eller in-
formasjonsavdelingar i områ-
det. Vi oppmodar også lokalt 
næringsliv til å tenkje korleis 
denne dagen kan markerast 
med litt ekstra liv i sentrum.

Ta kontakt med Trond Mar-
tin Sæterhaug i Grong Kom-
mune via trond.saterhaug@
grong.kommune.no eller 99 
61 29 98.

SOMMARSTART  
I GRONG LAURDAG 2. JUNI

Ny driver av turistinforma-
sjonen i Grong er Grong 
hotell. De vil fra 01.05.18 
ta imot henvendelser fra 
turister og andre som øn-
sker å besøke Grong.
Nå som Grong Fritid ikke len-
ger har ansatte i selskapet, har 
Grong kommune hatt drift av 
turistinformasjon ute på en be-
grenset tilbudsrunde, og det er 
Grong hotell som fikk tilslaget. 

De tar derfor over driften av 
Grong turistkontor fra og med 
1. mai i år og vil svare på hen-
vendelser fra turister og andre 
som ønsker å besøke Grong. De 
vil da opplyse om aktiviteter i 
Grong og muligheter for bespis-
ning og overnatting.

Hvis det er noen bedrifter 
som ønsker at de skal dele ut 
brosjyrer eller lignende fra de-
res bedrift, så må dere bringe 
brosjyrene til Grong hotell.

Kontakt på telefon: 74 31 27 00 
eller epost: post@grongfri.no.

Grong turistkontor  
er på flyttefot

TURISTKONTOR: Turistkontoret i Grong er på flyttefot. 

Søknader om støtte fra det kommunale viltfondet  
har vært til behandling i Grong formannskap den 
29.4.2018, og følgende tildelinger er gjort:
  • Grong JFF Fangstkveld med Jon S.Opdal, kr 6 000.
  • Grong JFF Fangstkurs for barn og ungdom, kr 8 000.
  • Grong JFF Villmarkskveld med Jens Kvernmo, kr 11 000.
  • Grong JFF Bygging av norsk kråkefelle, kr 11 500.
  • Nord Universitet Rypeforskning, kr 15 000.

Tildelinger fra  
kommunalt viltfond

ELGKU: Tildelingene til årets elgjakt er klare. 

UKM: Musikk. Foto: UKM Trøndelag

Med om lag 500 innvolverte, 
400 ungdommar , 100  
sceneinnslag, 70 kunstverk  
og 10 filmar vart dette ei stor 
kulturell hending for fylket.

Regionfestivalen samla scene-
innslag, filmer og kunstverk frå 
alle kommunane i det gamle 
Nord-Trøndelag.

70 frivillige
Sjølv om Grong og Kulturhuset 
Kuben var vertsstad, ønskte 
Grong å gjere dette til eit regio-
nalt vertskap ved å innvolvere 
70 frivillige ungdommar frå 
Røyrvik, Lierne, Snåsa, Over-
halla, Høylandet, Namsskogan 
og Grong i ungdomscrew som 
arbeidde heile helga for å få ar-
rangementet i hamn.

Kulturhuset Kuben var arena 
for kultur og måltider, Grong-
hallen for aktivitet og dusj og 
Grong Vidaregåande var over-
nattingsstad.

Pianonummer
Grong hadde som alle andre 
kommunar sine deltakarar. 
Kari Anne Bjerken og Haben 
Mekonen Grmay deltok med to 

kunstverk kvar. Borgar Mul-
stad, Håvard Leksås, Adrian 
Østborg, Eirik Vist og Mathias 
Gartland utgjorde eit band som 
spelte «Comfortably Numb» av 
Pink Floyd. Zuzanna Zagrodzka 
og Håvard Leksås deltok med 
kvart sitt pianonummer. Zu-
zanna spelte også piano til Julia 
Grøtan som song ein vakker 
ballade.

Godt organisert
Arrangementet vart oppsum-
mert som særs godt organisert 
og gjennomført med veldig høg 
kvalitet på alle nivå. Grong Kom-
mune er stolte av å ha gjennom-
ført vertsskapsrollen for det 
største kulturarrangementet for 
ungdommar i Trøndelag og vil 
takke alle frivillige, innvolverte 
og ikkje minst ungdommane.

UKM REGIONFESTIVAL 
– STOR SUKSESS!

UKM: Julia og Zuzanna. Foto: UKM Trøndelag UKM: Håvard. Foto: UKM TrøndelagUKM: Zuzanna. Foto: UKM Trøndelag
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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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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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Friplassen er nå nærmest klar for bruk. 
Det gjenstår kun noen mindre 

arbeider, så som planering og tilsåing 
av det nærmeste grøntområdet, 

utplassering av nødvendig utstyr som 
hoppestativ, mattehus, matter, bandyvante 

og noe mindre utstyr. Entreprenøren vi har 
kontrakt med, Laiders AS, har som frist å ha 

anlegget helt ferdig til 17. mai. Når det gjelder et 
så flott anlegg, så ønsker vi å markere dette med en 

offisiell åpning, og dette planlegges i samarbeid med 

Grong IL – friidrettsgruppa. Den offisielle åpningsdagen 
vil være lørdag 2. juni. Dette vil bli som en del av arrange-
mentet rundt «Sommerstart» i parken samme dag. Det er 
håp om å få gjennomført et arrangement på Friplassen 
med bl.a. en del friidrettsøvelser. Vi satser på en del unge 
friidrettsutøvere fra Grong, og kanskje noen fra nabo-
kommunene som aktører denne dagen. Kanskje kan vi 
også få med noen av utøverne som er høyt oppe i 
norgeseliten i sine klasser. Vi håper at mange tar turen til 
Friplassen og sommerstart i Grong lørdag 2. juni. 



ÅPNING AV FRIPLASSEN – Grongs nye idrettsanlegg

FRIPLASSEN:  Grongs nye friidrettsbane er straks klar til bruk.  

Spillemidler til bygging 
av anlegg for idrett  
og fysisk aktivitet skal 
bidra til å gi befolknin-
gen gode muligheter 
for å utøve idrett og  
fysisk aktivitet i både 
organiserte former  
og egenorganisert  
aktivitet.
DET KAN SØKES  
OM SPILLEMIDLER TIL: 

  • Ordinære anlegg. 
  • Nærmiljøanlegg. 
  • Løypetiltak og overnat-

tingshytter i fjellet (sendes 
ikke til kommunen men Den 
Norske Turistforening).  
  • Kulturhus/samfunnshus 

(andre frister enn nevnt 
nedenfor, ta kontakt for 
informasjon).  
  • Søknadsfrist: 15. 

desember. Alle søknader 
skal leveres elektronisk. 
Søknadsskjema finner du 
ved å gå inn på www.
idrettsanlegg.no Referanse-
nummer vil du få tilsendt 
automatisk. Dersom du/dere 
har søkt tidligere, legger 
dere inn nummer og navn på 
«anleggs sted» og «anlegg-
senhet». 
  • Vær oppmerksom på at 

det gjeldende anlegg må stå 
oppført i kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet, frist for innmelding 
av anlegg til handlingspro-
grammet er 15. november. 
Før søknad innsendes må 
det også foreligge idretts-
funksjonell forhåndsgod-
kjenning av kommune/
departement ved innsen-
delse, siste frist for å søke 
kommunen eller departe-
ment om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning er 15. 
november. 
  • Dersom søknaden 

omhandler et helt nytt 
anlegg, eller du skal søke om 
forhåndsgodkjenning eller 
melde inn et nytt anlegg til 
kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 
må du kontakte kommunen 
på tlf. 74 31 21 65 eller på 
e-post: sigve.hallager@
grong.kommune.no

Søknad om 
spillemidler 
til 2019

Det tradisjonelle arran-
gementet «Sommarstart 
i Grong» blir som vanleg 
halde kring idrettsparken 
laurdag 2. juni.
I år vil vi gjennomføre den of-
fisielle opninga av det nye fri-
plassen under dette 
arrangementet. Det blir også 
fotballturnering og diverse 
aktivitetspostar på området. 

Vi oppmodar lag, foreiningar 
og liknande å melde seg med 
sine aktivitetstilbod eller in-
formasjonsavdelingar i områ-
det. Vi oppmodar også lokalt 
næringsliv til å tenkje korleis 
denne dagen kan markerast 
med litt ekstra liv i sentrum.

Ta kontakt med Trond Mar-
tin Sæterhaug i Grong Kom-
mune via trond.saterhaug@
grong.kommune.no eller 99 
61 29 98.

SOMMARSTART  
I GRONG LAURDAG 2. JUNI

Ny driver av turistinforma-
sjonen i Grong er Grong 
hotell. De vil fra 01.05.18 
ta imot henvendelser fra 
turister og andre som øn-
sker å besøke Grong.
Nå som Grong Fritid ikke len-
ger har ansatte i selskapet, har 
Grong kommune hatt drift av 
turistinformasjon ute på en be-
grenset tilbudsrunde, og det er 
Grong hotell som fikk tilslaget. 

De tar derfor over driften av 
Grong turistkontor fra og med 
1. mai i år og vil svare på hen-
vendelser fra turister og andre 
som ønsker å besøke Grong. De 
vil da opplyse om aktiviteter i 
Grong og muligheter for bespis-
ning og overnatting.

Hvis det er noen bedrifter 
som ønsker at de skal dele ut 
brosjyrer eller lignende fra de-
res bedrift, så må dere bringe 
brosjyrene til Grong hotell.

Kontakt på telefon: 74 31 27 00 
eller epost: post@grongfri.no.

Grong turistkontor  
er på flyttefot

TURISTKONTOR: Turistkontoret i Grong er på flyttefot. 

Søknader om støtte fra det kommunale viltfondet  
har vært til behandling i Grong formannskap den 
29.4.2018, og følgende tildelinger er gjort:
  • Grong JFF Fangstkveld med Jon S.Opdal, kr 6 000.
  • Grong JFF Fangstkurs for barn og ungdom, kr 8 000.
  • Grong JFF Villmarkskveld med Jens Kvernmo, kr 11 000.
  • Grong JFF Bygging av norsk kråkefelle, kr 11 500.
  • Nord Universitet Rypeforskning, kr 15 000.

Tildelinger fra  
kommunalt viltfond

ELGKU: Tildelingene til årets elgjakt er klare. 

UKM: Musikk. Foto: UKM Trøndelag

Med om lag 500 innvolverte, 
400 ungdommar , 100  
sceneinnslag, 70 kunstverk  
og 10 filmar vart dette ei stor 
kulturell hending for fylket.

Regionfestivalen samla scene-
innslag, filmer og kunstverk frå 
alle kommunane i det gamle 
Nord-Trøndelag.

70 frivillige
Sjølv om Grong og Kulturhuset 
Kuben var vertsstad, ønskte 
Grong å gjere dette til eit regio-
nalt vertskap ved å innvolvere 
70 frivillige ungdommar frå 
Røyrvik, Lierne, Snåsa, Over-
halla, Høylandet, Namsskogan 
og Grong i ungdomscrew som 
arbeidde heile helga for å få ar-
rangementet i hamn.

Kulturhuset Kuben var arena 
for kultur og måltider, Grong-
hallen for aktivitet og dusj og 
Grong Vidaregåande var over-
nattingsstad.

Pianonummer
Grong hadde som alle andre 
kommunar sine deltakarar. 
Kari Anne Bjerken og Haben 
Mekonen Grmay deltok med to 

kunstverk kvar. Borgar Mul-
stad, Håvard Leksås, Adrian 
Østborg, Eirik Vist og Mathias 
Gartland utgjorde eit band som 
spelte «Comfortably Numb» av 
Pink Floyd. Zuzanna Zagrodzka 
og Håvard Leksås deltok med 
kvart sitt pianonummer. Zu-
zanna spelte også piano til Julia 
Grøtan som song ein vakker 
ballade.

Godt organisert
Arrangementet vart oppsum-
mert som særs godt organisert 
og gjennomført med veldig høg 
kvalitet på alle nivå. Grong Kom-
mune er stolte av å ha gjennom-
ført vertsskapsrollen for det 
største kulturarrangementet for 
ungdommar i Trøndelag og vil 
takke alle frivillige, innvolverte 
og ikkje minst ungdommane.

UKM REGIONFESTIVAL 
– STOR SUKSESS!

UKM: Julia og Zuzanna. Foto: UKM Trøndelag UKM: Håvard. Foto: UKM TrøndelagUKM: Zuzanna. Foto: UKM Trøndelag
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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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Friplassen er nå nærmest klar for bruk. 
Det gjenstår kun noen mindre 

arbeider, så som planering og tilsåing 
av det nærmeste grøntområdet, 

utplassering av nødvendig utstyr som 
hoppestativ, mattehus, matter, bandyvante 

og noe mindre utstyr. Entreprenøren vi har 
kontrakt med, Laiders AS, har som frist å ha 

anlegget helt ferdig til 17. mai. Når det gjelder et 
så flott anlegg, så ønsker vi å markere dette med en 

offisiell åpning, og dette planlegges i samarbeid med 

Grong IL – friidrettsgruppa. Den offisielle åpningsdagen 
vil være lørdag 2. juni. Dette vil bli som en del av arrange-
mentet rundt «Sommerstart» i parken samme dag. Det er 
håp om å få gjennomført et arrangement på Friplassen 
med bl.a. en del friidrettsøvelser. Vi satser på en del unge 
friidrettsutøvere fra Grong, og kanskje noen fra nabo-
kommunene som aktører denne dagen. Kanskje kan vi 
også få med noen av utøverne som er høyt oppe i 
norgeseliten i sine klasser. Vi håper at mange tar turen til 
Friplassen og sommerstart i Grong lørdag 2. juni. 
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I uke 43 og 44 blir det på 
nytt Vrimmelfestival i in-
dere Namdal – fylkets 
største kulturfestival!
Utgangspunktet var å tenke 
ringvirkninger rundt DKS – 
programmet (den kulturelle 

skolesekken), og samle høstens 
DKS-program i Namdalen over 
to uker. 

Det ble utvidet til å innehol-
de alt av kulturelle aktiviteter i 
det tidsrommet. Denne festiva-
len har vært en stor suksess 
tidligere år. Vi ønsker å invol-
vere lag og foreninger i Grong 

kommune for å delta med 
planlagte arrangement i denne 
perioden.

Ta kontakt med festivalsjef i 
Grong, Kari A.T. Sivertsen, 
mail: kari.annette.sivertsen@
grong.kommune.no / mobil: 
993 13 561 dersom dere har ar-
rangement på gang!

Vrimmelfestivalen 2018 i Indre Namdal

Grong musikk- og kultur-
skole har et musikk- og  
kulturfaglig tilbud.
Tilbudet er organisert i tilknytning 
til skoleverket og kulturlivet ellers:
  • Undervisninga forgår i 

hovedsak på Kuben.
  • Elevene kan få undervisninga i 

sin skolekrets dersom elevgrunn-
laget tilsier det.
  • Grupper eller individuell 

undervisning.
  • Elevene får delta på konserter 

og opptredener i ulike sammen-
henger.
  • Undervisninga for elever i 

1.–4. kl. legges i SFO-tida i 
størst mulig grad.
  • Se undervisningstilbud på 

hjemmesida til Grong kommune.
  • Målgruppa vår er elever i 

barnehage, grunnskolen og 
videregående skole.
  • Påmelding er bindende for hele 

skoleåret!
  • Åpent for påmelding fram til 

1. juni.
  • Du må søke direkte til musikk- 

og kulturskolen. Grong musikk- 
og kulturskole har kun påmelding 
via elektroniske skjema. Fra i år 
av via nytt program–Speedad-
min.
  • Linken til skjemaet finner du 

ved å gå inn på hjemmesida til 
Grong kommune–skole–musikk- 
og kulturskole.

Musikk- og  
kulturfaglig  
tilbud

Grong Bibliotek har  
ope alle kvardagar  
frå kl. 10-16, men på 
onsdagar har vi også 
kveldsope til kl. 2100.
Dei som arbeider på bibliote-
ket har fått utvida ansvar for å 
selje billettar til konsertar, tea-

ter og kinoframsyningar slik at 
dei som vil førehandskjøpe 
billett til arrangement kan 
gjere dette i opningstidene til 
biblioteket. Billettar kan også 
kjøpast på nett via kulturhu-
setkuben.no. Kontantar blir 
utfasa som betalingsmiddel 
for kulturbillettar på Kuben.

Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Opningstider Grong Bibliotek
Opningstider og  
sommarstenging av 
Grong Ungdomsklubb.
Ungdomsklubben vil ha siste 
opningsdag før vi stenger for 
sommaren onsdag 30. mai.

Som før vil ungdomsklub-
ben halde ope kvar måndag 
og onsdag frå kl. 1800. Al-

dersgrense er 8. klasse. Fram 
til sommaren vil vi stengje 
ungdomsklubben kl. 21 om 
kveldane. Dette er ein time 
tidlegare enn vanleg. Sonja 
Fossland er for tida tilsett 
med ansvar for ungdoms-
klubben.

Vi ønskjer nye og gamle 
besøkjande velkomen inn-
om!

Grong Ungdomsklubb

Det skal bygges ny  
vognbod ved Rønningen 
barnehage i løpet av  
sommeren.
Denne blir bygget som en for-
lengelse av eksisterende bygg 
mot vest. Tilbygget på cirka 38 
m² vil bestå av en varm og en 
kald sone. Den tempererte so-
nen vil primært være for opp-
bevaring av vogner. Den kalde 
sonen blir hensettingsplass for 
barnevogner som er i bruk. 
Dette gjør at ungene kan sove 
ute selv på dager med dårlig 
vær.

Dette vil bli en vesentlig for-
bedring av arbeidsforholdene 
ved barnehagen. Dagens løs-
ning fører til mye flytting av 
barnevogner, på grunn av  for 
lite plass.

Det er skrevet kontrakt med 
FuglesangDahl AS for utførelse 
av jobben.

BYGG OG EIENDOM

Vognbod 
Rønningen 
barnehage

Hold Midt-Norge  
rent-aksjon  
1. mai – 20. juni. 
I år som i fjor samler renova-
sjonsselskapene i Midt-Norge 
kreftene for en felles «stran-
dryddeaksjon», som en del av 
den nasjonale strandryddeak-
sjonen og Hold Norge Rent. 
Dette gjelder selvfølgelig også 
all annen rydding av søppel i 
kommuner uten strandlinje. 
Og da trengs deres hjelp, og 
små og store hender over hele 
landsdelen inviteres med for å 
rydde. Hvis dere rydder og gir 
MNA beskjed, så henter MNA 
avfallet og dere er med i trek-
ninga av fine premier på opptil 
10 000 kroner!

Norske strender, havbun-
nen og ellers i naturen vår er 
det fullt av sneiper, plastflas-
ker, fiskeutstyr, engangsgril-
ler, poser, tauverk, gamle 
dekk, flasker, bokser og glass-
kår. Fortsetter forsøplingen 
slik framover, vil det i 2050 
være mer søppel enn fisk i 
havet. Trolig er halvparten av 
all plast produsert så langt på 

«avveie» og ikke resirkulert. 
Funnet av Gåsnebbhvalen 
utenfor norskekysten med 
over 30 plastposer i magen 
var en brutal påminnelse om 
hvor alvorlig det står til. Nå 
kan DU bidra til å redusere 
problemet – bli med å rydd 
Midt-Norge for søppel! Alle 
kan ta del i en ryddeaksjon! 
Turfolk, miljøentusiaster, sko-
leklasser, idrettsklubber, vel-
foreninger, bygdelag, 
bedriftslag, speidere og alle 
andre med et engasjement og 
ønske om å bidra til et renere 
og triveligere nærmiljø.

Hvordan fungerer dette:
  • Hent gratis sekker hos MNA, 

på MNA’s gjenvinningsstasjo-
ner eller hos kommunen.
  • Avtal henting av avfallet med 

MNA. Ring 74 28 17 60 eller 
send en epost til firmapost@
mna.no med opplysninger om 
hvor dere tenker å plassere 
avfallet i god tid før du skal 
rydde slik at MNA kan organi-
sere en rasjonell henting. NB! 
Husk å oppgi telefonnummer 
dere kan nås på.
  • Rydd!

Ryddeaksjonen arrangeres 
fra 1.5.–20.6. Ønsker dere å 
rydde før/etter er det også 
selvfølgelig greit, men da må 
MNA ha en tydelig avtale på 
grunn av tilgjengelighet på bi-
ler og utstyr som skal kjøre av-
fallet inn til anleggene. For å 
bli med i konkurransene må 
du rydde før 20. juni.

Alle som registrerer ryddeak-

sjonen sin er med i konkurran-
sen om å bli «Årets (strand) 
rydder». Det kåres én vinner for 
hele Midt-Norge, i tillegg til at 
MNA også kårer lokale vinnere. 
Det er også bildekonkurranse på 
Instagram med kåring av flere 
vinnere i løpet av kampanjeperi-
oden! Ta bilder under ryddingen 
og tagg disse med #holdmidtnor-
gerent så er du med.

STRANDRYDDEAKSJONEN

STRANDRYDDEAKSJONEN: Holdt Midt-Norge rent. 
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Grongturkonseptet  
for  2018-2019 er i  
sluttfasen. Vi fortsetter 
det samme fine oppleg-
get som tidligere år.
Mange nye turer men vi har 
«plukket» noen få turer fra tid-
ligere år.  Planen er at Grong-
tur denne gangen skal 
presenteres (brosjyre, kart, 
klippekort) under Sommer-
start i Sport- og fritidsparken 
lørdag 2. juni.

Det kan synes som mye snø 
etter en flott vinter, og noe 
treg snøsmelting gjør at noen 
turer ikke vil vær ferdigmerket 
og klar for besøk fra 2. juni.

Arbeidsgruppa og turansvar-
lige står på og gjør imidlertid 
det beste de kan! 

Håper flest mulig satser på 
Grongtur også denne gangen - 
god tur.

Følgende turer vil  
bli merket 2018-2019: 
Turmål 2018-2019, med 
ansvarlige for merking:
1. Tjønnremman (Leksås), 
Svein J. Leksås.
2. Gammelsetra`n (vest i 
Spannfjellet), Kåre Hallager.

3. Kroktjønna (om Tjønning-
tjønna), Lars Arnesen.
4. Svarttjønna (Heia), Kåre 
Hallager.
5. Arnfinntjønna (fra Sand-
nes), Oddbjørg Kjølstad 
Grande. 
6. Melasetran – Johanfossen  
(Lurudal`n), Thor Aage 
Nesser.
7. Sibirien – Sanddøla, 
Kristian Nesser.
8. Fremmersetran (Sklett), 
Gunn Brønseth og Nils Tore 
Sklett.
9. Kjærringsvingen (Lifjellet), 
Jan Lyngstad.
10. Konnovassklumpen, 
Jenny Domås og Sven Åge 
Domås.

11. Østre Seem – Skaveldal`n, 
Jorunn, Kristin og Arne 
Romundstad.
12. Londal - Berga,  
Solbjørg Hallager.
13. Gammelsetermo`n 
(Harrasløypa), Bo Pettersen.
14. Vattatuva, Arild Martinsen.
15. Selliåsen, Anne Lassemo.
16. Brynntjønnin (Rosset), 
Gunnar Eliassen.
17. Nåltjønna, fremste (Holo), 
Jon Strand.
18. Finnmyrsetran (Elstad), 
Torbjørn Østerås.
19. Lissgodal`n (Fossland), 
Kåre Johansen.
20. Bergsmo –Værem (om 
Væremsfeltet)-retur, Sven J. 
Bergin.

GRONGTUR 2018-2019
GRONGTUR: 20 turmål blir merket for i år og neste år. 

Tradisjonell familiefiskedag 
ved Fiskløysa i Nesådalen. 

Det skjer søndag 17. juni 2018. 
Start kl. 11.00. Det blir både an-
dakt, fiskekonkurranse, grill-
mat, natursti, pilkast og sosialt 
samvær. Ta med stol, kopp, 
godt humør og godvær.

Arrangør: Grong kirkekontor 
og Grong jakt og fiskeforening

Familiefiskedag

Dugnad på kultur-
minne på Formo
Onsdag 9. mai kl. 18 er det dug-
nad på kulturminne på Formo. 
Rydding av kratt og småtre. Bort-
kjøring av kvist og felte tre.
Kaffeservering.
Grong Historielag

Festkonsert
Namdal symfoniorkester inviterer 
til festkonsert i Namsos kulturhus 
16. mai kl. 18.00. 
Solister: Hannah Taubert (fiolin) / 
Lea Åstrand (horn)/Kjell Magne 
Robak (cello) / Roger Grande 
(vokal).
Dirigent: Anders Skaugen.
Gjester: Overhalla mannskor  
med dirigent Torill R. Bjerken.
Voksne: 320,- / barn:  
140,- / barn under 6 år  
og kulturskoleelever gratis.

Konfirmanter  
i Grong
Humanistisk  
konfirmasjon:
Namsos Kulturhus, lørdag 12. 
mai kl. 11.30 og 13.30.
Julie Christine Einarsen
Emma Kristina Einarsen Fiskum
Noah Flaat-Gåsbakk
Maja Gravbrøt
Lillian Grong
Kasper Grongstad
Ingrid Gartland Gåsbakk
Anna Heggum
Maja Kristine Leksås Hildrum
Eirik Åsenhus Petersen
Hedda Weiseth Sagmo
Victoria Kveli Sylten
Sander Haug Sørensen
Sara Johanne Valskrå

Kirkelig konfirmasjon:
Grong kirke, lørdag 2. juni 2018 
kl. 11.00.
Kjersti Sofie Heglum Kirkedam
Tonje Småvollan Lian
Iselin Eriksen Moe
Maren Moe
Isabel Aylin Mogstad
Brage Nesser
Ingrid Ravlo
Ida Christin Sund

Harran kirke, lørdag 9. juni kl. 
11.00.
Edla Fiskum
Tobias Oliver Grande Knudsen
Brage Olav Svarliaunet
Julia Grøtan Sørgaard

Snåsa kirke 20. mai
Tobias Leander Bostad Flatnes

Grong og Harran pensjo-
nistforening arrangerer 
dagstur til Vikna  
onsdag 20. juni.
Avreise er kl. 08.00 fra Hotell 
Grong. Vi reiser med buss fra 
Andor busstrafikk fra Snåsa.Vel 
framme i Rørvik, starter vi med 
kaffe i Berggården gamle han-
delssted bygd på slutten av 
1800-tallet. Til kaffen får vi Jo-
han Bergs sviskekake. Kaffen 
serveres i stuene i Berggården. 

En guide viser oss så rundt på 
Berggården og tar oss med på 
en kulturhistorisk vandring. 
Vandringa ender opp ved Kyst-
kultursenteret Norveg. Der får 

vi omvisning i utstillinga ”Lan-
det med det store havet uten-
for”, havbruksutstillinga med 
mer. 

Vindpark
Resten av turen får vi med oss 
Knut Grindvik fra Austaford 
som guide. Bussen kjører sør-
veien forbi Ofstad og direkte 
opp til Vindmølleparken på 
Dalafjellet. Der er det en ene-
stående utsikt over Vikna, na-
bokommunene og nabofylket 
Nordland. Vi kan også se på de 
enorme vindmøllene i Ytre 
Vikna vindpark. Vi har med oss 
egen mat og kaffe som vi inntar 
på toppen. Det er et hus der 
med 25 sitteplasser som vi kan 

dele på. Når vi har blitt gode og 
mette og fått nok av utsikten, 
drar vi ut til Vågsenget, føde-
stedet til grunnleggeren av 
Kystmuseet i Nord-Trøndelag, 
Paul Woxeng. Vi får omvisning 
på Vågsengtunet ved vertskap 
Kyien og Christian.

Så går turen til Austafjord 
der vi skal spise middag på 
Austaford mølle. Vi får servert 
kjøttkaker og sviskedessert.

På turen tilbake til Rørvik 
kjører vi nordveien via Fle-
rengstranda. Det er mulig å ta 
avstikkere til Valøya, Fjukstad 
eller Ramstadlandet.

Vel tilbake i Rørvik tar vi oss 
tid til en stopp i byen. Vi plan-
legger å avslutte turen med et 

besøk på Leia kafe helt på 
kaikanten. Vi forventer å være 
tilbake i Grong ca. kl. 20.00.

Priser
Pris for medlemmer kr 650,00.  

Pris for ikke-medlemmer kr 
700,00.

Turen betales når du går på 
bussen.

Turen er åpen for alle pen-
sjonister. 

Du trenger ikke være med-
lem i Pensjonistforeninga for å 
bli med.

Påmeldingsfrist onsdag 6. 
juni.

Påmelding skjer til Ann-Mari 
Haugen 926 46 635 eller Jan 
Arne Haugen 922 14 470.

DAGSTUR TIL VIKNAKOMMUNAL 
INFORMASJON
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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
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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.

Vintersports-
utstyr ønskes
Vi på GBU har behov for 

flere skøyter, ski, 
skistaver og skisko.  
Er det noen som kan 

tenke seg å donere godt 
brukbart utstyr til oss? 
Vi tenker å ha utstyret 

på et lager og låne det ut 
til elever som ikke har 

selv. Vi hadde  
blitt veldig glade.
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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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I uke 43 og 44 blir det på 
nytt Vrimmelfestival i in-
dere Namdal – fylkets 
største kulturfestival!
Utgangspunktet var å tenke 
ringvirkninger rundt DKS – 
programmet (den kulturelle 

skolesekken), og samle høstens 
DKS-program i Namdalen over 
to uker. 

Det ble utvidet til å innehol-
de alt av kulturelle aktiviteter i 
det tidsrommet. Denne festiva-
len har vært en stor suksess 
tidligere år. Vi ønsker å invol-
vere lag og foreninger i Grong 

kommune for å delta med 
planlagte arrangement i denne 
perioden.

Ta kontakt med festivalsjef i 
Grong, Kari A.T. Sivertsen, 
mail: kari.annette.sivertsen@
grong.kommune.no / mobil: 
993 13 561 dersom dere har ar-
rangement på gang!

Vrimmelfestivalen 2018 i Indre Namdal

Grong musikk- og kultur-
skole har et musikk- og  
kulturfaglig tilbud.
Tilbudet er organisert i tilknytning 
til skoleverket og kulturlivet ellers:
  • Undervisninga forgår i 

hovedsak på Kuben.
  • Elevene kan få undervisninga i 

sin skolekrets dersom elevgrunn-
laget tilsier det.
  • Grupper eller individuell 

undervisning.
  • Elevene får delta på konserter 

og opptredener i ulike sammen-
henger.
  • Undervisninga for elever i 

1.–4. kl. legges i SFO-tida i 
størst mulig grad.
  • Se undervisningstilbud på 

hjemmesida til Grong kommune.
  • Målgruppa vår er elever i 

barnehage, grunnskolen og 
videregående skole.
  • Påmelding er bindende for hele 

skoleåret!
  • Åpent for påmelding fram til 

1. juni.
  • Du må søke direkte til musikk- 

og kulturskolen. Grong musikk- 
og kulturskole har kun påmelding 
via elektroniske skjema. Fra i år 
av via nytt program–Speedad-
min.
  • Linken til skjemaet finner du 

ved å gå inn på hjemmesida til 
Grong kommune–skole–musikk- 
og kulturskole.

Musikk- og  
kulturfaglig  
tilbud

Grong Bibliotek har  
ope alle kvardagar  
frå kl. 10-16, men på 
onsdagar har vi også 
kveldsope til kl. 2100.
Dei som arbeider på bibliote-
ket har fått utvida ansvar for å 
selje billettar til konsertar, tea-

ter og kinoframsyningar slik at 
dei som vil førehandskjøpe 
billett til arrangement kan 
gjere dette i opningstidene til 
biblioteket. Billettar kan også 
kjøpast på nett via kulturhu-
setkuben.no. Kontantar blir 
utfasa som betalingsmiddel 
for kulturbillettar på Kuben.

Velkommen innom vårt nye 
bibliotek!

Opningstider Grong Bibliotek
Opningstider og  
sommarstenging av 
Grong Ungdomsklubb.
Ungdomsklubben vil ha siste 
opningsdag før vi stenger for 
sommaren onsdag 30. mai.

Som før vil ungdomsklub-
ben halde ope kvar måndag 
og onsdag frå kl. 1800. Al-

dersgrense er 8. klasse. Fram 
til sommaren vil vi stengje 
ungdomsklubben kl. 21 om 
kveldane. Dette er ein time 
tidlegare enn vanleg. Sonja 
Fossland er for tida tilsett 
med ansvar for ungdoms-
klubben.

Vi ønskjer nye og gamle 
besøkjande velkomen inn-
om!

Grong Ungdomsklubb

Det skal bygges ny  
vognbod ved Rønningen 
barnehage i løpet av  
sommeren.
Denne blir bygget som en for-
lengelse av eksisterende bygg 
mot vest. Tilbygget på cirka 38 
m² vil bestå av en varm og en 
kald sone. Den tempererte so-
nen vil primært være for opp-
bevaring av vogner. Den kalde 
sonen blir hensettingsplass for 
barnevogner som er i bruk. 
Dette gjør at ungene kan sove 
ute selv på dager med dårlig 
vær.

Dette vil bli en vesentlig for-
bedring av arbeidsforholdene 
ved barnehagen. Dagens løs-
ning fører til mye flytting av 
barnevogner, på grunn av  for 
lite plass.

Det er skrevet kontrakt med 
FuglesangDahl AS for utførelse 
av jobben.

BYGG OG EIENDOM

Vognbod 
Rønningen 
barnehage

Hold Midt-Norge  
rent-aksjon  
1. mai – 20. juni. 
I år som i fjor samler renova-
sjonsselskapene i Midt-Norge 
kreftene for en felles «stran-
dryddeaksjon», som en del av 
den nasjonale strandryddeak-
sjonen og Hold Norge Rent. 
Dette gjelder selvfølgelig også 
all annen rydding av søppel i 
kommuner uten strandlinje. 
Og da trengs deres hjelp, og 
små og store hender over hele 
landsdelen inviteres med for å 
rydde. Hvis dere rydder og gir 
MNA beskjed, så henter MNA 
avfallet og dere er med i trek-
ninga av fine premier på opptil 
10 000 kroner!

Norske strender, havbun-
nen og ellers i naturen vår er 
det fullt av sneiper, plastflas-
ker, fiskeutstyr, engangsgril-
ler, poser, tauverk, gamle 
dekk, flasker, bokser og glass-
kår. Fortsetter forsøplingen 
slik framover, vil det i 2050 
være mer søppel enn fisk i 
havet. Trolig er halvparten av 
all plast produsert så langt på 

«avveie» og ikke resirkulert. 
Funnet av Gåsnebbhvalen 
utenfor norskekysten med 
over 30 plastposer i magen 
var en brutal påminnelse om 
hvor alvorlig det står til. Nå 
kan DU bidra til å redusere 
problemet – bli med å rydd 
Midt-Norge for søppel! Alle 
kan ta del i en ryddeaksjon! 
Turfolk, miljøentusiaster, sko-
leklasser, idrettsklubber, vel-
foreninger, bygdelag, 
bedriftslag, speidere og alle 
andre med et engasjement og 
ønske om å bidra til et renere 
og triveligere nærmiljø.

Hvordan fungerer dette:
  • Hent gratis sekker hos MNA, 

på MNA’s gjenvinningsstasjo-
ner eller hos kommunen.
  • Avtal henting av avfallet med 

MNA. Ring 74 28 17 60 eller 
send en epost til firmapost@
mna.no med opplysninger om 
hvor dere tenker å plassere 
avfallet i god tid før du skal 
rydde slik at MNA kan organi-
sere en rasjonell henting. NB! 
Husk å oppgi telefonnummer 
dere kan nås på.
  • Rydd!

Ryddeaksjonen arrangeres 
fra 1.5.–20.6. Ønsker dere å 
rydde før/etter er det også 
selvfølgelig greit, men da må 
MNA ha en tydelig avtale på 
grunn av tilgjengelighet på bi-
ler og utstyr som skal kjøre av-
fallet inn til anleggene. For å 
bli med i konkurransene må 
du rydde før 20. juni.

Alle som registrerer ryddeak-

sjonen sin er med i konkurran-
sen om å bli «Årets (strand) 
rydder». Det kåres én vinner for 
hele Midt-Norge, i tillegg til at 
MNA også kårer lokale vinnere. 
Det er også bildekonkurranse på 
Instagram med kåring av flere 
vinnere i løpet av kampanjeperi-
oden! Ta bilder under ryddingen 
og tagg disse med #holdmidtnor-
gerent så er du med.

STRANDRYDDEAKSJONEN

STRANDRYDDEAKSJONEN: Holdt Midt-Norge rent. 
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Grongturkonseptet  
for  2018-2019 er i  
sluttfasen. Vi fortsetter 
det samme fine oppleg-
get som tidligere år.
Mange nye turer men vi har 
«plukket» noen få turer fra tid-
ligere år.  Planen er at Grong-
tur denne gangen skal 
presenteres (brosjyre, kart, 
klippekort) under Sommer-
start i Sport- og fritidsparken 
lørdag 2. juni.

Det kan synes som mye snø 
etter en flott vinter, og noe 
treg snøsmelting gjør at noen 
turer ikke vil vær ferdigmerket 
og klar for besøk fra 2. juni.

Arbeidsgruppa og turansvar-
lige står på og gjør imidlertid 
det beste de kan! 

Håper flest mulig satser på 
Grongtur også denne gangen - 
god tur.

Følgende turer vil  
bli merket 2018-2019: 
Turmål 2018-2019, med 
ansvarlige for merking:
1. Tjønnremman (Leksås), 
Svein J. Leksås.
2. Gammelsetra`n (vest i 
Spannfjellet), Kåre Hallager.

3. Kroktjønna (om Tjønning-
tjønna), Lars Arnesen.
4. Svarttjønna (Heia), Kåre 
Hallager.
5. Arnfinntjønna (fra Sand-
nes), Oddbjørg Kjølstad 
Grande. 
6. Melasetran – Johanfossen  
(Lurudal`n), Thor Aage 
Nesser.
7. Sibirien – Sanddøla, 
Kristian Nesser.
8. Fremmersetran (Sklett), 
Gunn Brønseth og Nils Tore 
Sklett.
9. Kjærringsvingen (Lifjellet), 
Jan Lyngstad.
10. Konnovassklumpen, 
Jenny Domås og Sven Åge 
Domås.

11. Østre Seem – Skaveldal`n, 
Jorunn, Kristin og Arne 
Romundstad.
12. Londal - Berga,  
Solbjørg Hallager.
13. Gammelsetermo`n 
(Harrasløypa), Bo Pettersen.
14. Vattatuva, Arild Martinsen.
15. Selliåsen, Anne Lassemo.
16. Brynntjønnin (Rosset), 
Gunnar Eliassen.
17. Nåltjønna, fremste (Holo), 
Jon Strand.
18. Finnmyrsetran (Elstad), 
Torbjørn Østerås.
19. Lissgodal`n (Fossland), 
Kåre Johansen.
20. Bergsmo –Værem (om 
Væremsfeltet)-retur, Sven J. 
Bergin.

GRONGTUR 2018-2019
GRONGTUR: 20 turmål blir merket for i år og neste år. 

Tradisjonell familiefiskedag 
ved Fiskløysa i Nesådalen. 

Det skjer søndag 17. juni 2018. 
Start kl. 11.00. Det blir både an-
dakt, fiskekonkurranse, grill-
mat, natursti, pilkast og sosialt 
samvær. Ta med stol, kopp, 
godt humør og godvær.

Arrangør: Grong kirkekontor 
og Grong jakt og fiskeforening

Familiefiskedag

Dugnad på kultur-
minne på Formo
Onsdag 9. mai kl. 18 er det dug-
nad på kulturminne på Formo. 
Rydding av kratt og småtre. Bort-
kjøring av kvist og felte tre.
Kaffeservering.
Grong Historielag

Festkonsert
Namdal symfoniorkester inviterer 
til festkonsert i Namsos kulturhus 
16. mai kl. 18.00. 
Solister: Hannah Taubert (fiolin) / 
Lea Åstrand (horn)/Kjell Magne 
Robak (cello) / Roger Grande 
(vokal).
Dirigent: Anders Skaugen.
Gjester: Overhalla mannskor  
med dirigent Torill R. Bjerken.
Voksne: 320,- / barn:  
140,- / barn under 6 år  
og kulturskoleelever gratis.

Konfirmanter  
i Grong
Humanistisk  
konfirmasjon:
Namsos Kulturhus, lørdag 12. 
mai kl. 11.30 og 13.30.
Julie Christine Einarsen
Emma Kristina Einarsen Fiskum
Noah Flaat-Gåsbakk
Maja Gravbrøt
Lillian Grong
Kasper Grongstad
Ingrid Gartland Gåsbakk
Anna Heggum
Maja Kristine Leksås Hildrum
Eirik Åsenhus Petersen
Hedda Weiseth Sagmo
Victoria Kveli Sylten
Sander Haug Sørensen
Sara Johanne Valskrå

Kirkelig konfirmasjon:
Grong kirke, lørdag 2. juni 2018 
kl. 11.00.
Kjersti Sofie Heglum Kirkedam
Tonje Småvollan Lian
Iselin Eriksen Moe
Maren Moe
Isabel Aylin Mogstad
Brage Nesser
Ingrid Ravlo
Ida Christin Sund

Harran kirke, lørdag 9. juni kl. 
11.00.
Edla Fiskum
Tobias Oliver Grande Knudsen
Brage Olav Svarliaunet
Julia Grøtan Sørgaard

Snåsa kirke 20. mai
Tobias Leander Bostad Flatnes

Grong og Harran pensjo-
nistforening arrangerer 
dagstur til Vikna  
onsdag 20. juni.
Avreise er kl. 08.00 fra Hotell 
Grong. Vi reiser med buss fra 
Andor busstrafikk fra Snåsa.Vel 
framme i Rørvik, starter vi med 
kaffe i Berggården gamle han-
delssted bygd på slutten av 
1800-tallet. Til kaffen får vi Jo-
han Bergs sviskekake. Kaffen 
serveres i stuene i Berggården. 

En guide viser oss så rundt på 
Berggården og tar oss med på 
en kulturhistorisk vandring. 
Vandringa ender opp ved Kyst-
kultursenteret Norveg. Der får 

vi omvisning i utstillinga ”Lan-
det med det store havet uten-
for”, havbruksutstillinga med 
mer. 

Vindpark
Resten av turen får vi med oss 
Knut Grindvik fra Austaford 
som guide. Bussen kjører sør-
veien forbi Ofstad og direkte 
opp til Vindmølleparken på 
Dalafjellet. Der er det en ene-
stående utsikt over Vikna, na-
bokommunene og nabofylket 
Nordland. Vi kan også se på de 
enorme vindmøllene i Ytre 
Vikna vindpark. Vi har med oss 
egen mat og kaffe som vi inntar 
på toppen. Det er et hus der 
med 25 sitteplasser som vi kan 

dele på. Når vi har blitt gode og 
mette og fått nok av utsikten, 
drar vi ut til Vågsenget, føde-
stedet til grunnleggeren av 
Kystmuseet i Nord-Trøndelag, 
Paul Woxeng. Vi får omvisning 
på Vågsengtunet ved vertskap 
Kyien og Christian.

Så går turen til Austafjord 
der vi skal spise middag på 
Austaford mølle. Vi får servert 
kjøttkaker og sviskedessert.

På turen tilbake til Rørvik 
kjører vi nordveien via Fle-
rengstranda. Det er mulig å ta 
avstikkere til Valøya, Fjukstad 
eller Ramstadlandet.

Vel tilbake i Rørvik tar vi oss 
tid til en stopp i byen. Vi plan-
legger å avslutte turen med et 

besøk på Leia kafe helt på 
kaikanten. Vi forventer å være 
tilbake i Grong ca. kl. 20.00.

Priser
Pris for medlemmer kr 650,00.  

Pris for ikke-medlemmer kr 
700,00.

Turen betales når du går på 
bussen.

Turen er åpen for alle pen-
sjonister. 

Du trenger ikke være med-
lem i Pensjonistforeninga for å 
bli med.

Påmeldingsfrist onsdag 6. 
juni.

Påmelding skjer til Ann-Mari 
Haugen 926 46 635 eller Jan 
Arne Haugen 922 14 470.

DAGSTUR TIL VIKNAKOMMUNAL 
INFORMASJON
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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
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FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD
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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.

Vintersports-
utstyr ønskes
Vi på GBU har behov for 

flere skøyter, ski, 
skistaver og skisko.  
Er det noen som kan 

tenke seg å donere godt 
brukbart utstyr til oss? 
Vi tenker å ha utstyret 

på et lager og låne det ut 
til elever som ikke har 

selv. Vi hadde  
blitt veldig glade.
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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.



Kafé Kroken

EEll ttaaccoo
GO2 Diner Beef Burger (eller
kyllingfilet) med nachos, tacokjøtt,
salsa, jalapeno, mais, løk, tomat,
salat og rømmedressing. Serveres
med pommes bistro, chili cheese
nuggets, rømme- og salsadip.

JJuuiiccyy LLuuccyy
GO2 Diner Beef Burger (eller
kyllingfilet), med bacon, ched-
darost, BBQQ saus, mais, løk, tomat,
sylteagurk,ssalat og coleslaw. Serveres
med pommes bistro, løkringer og
BBQ-dip.

AAll-inn mmeat
GO2 Diner Beef Burger med biff-
strimler, burgerost, bacon, BBQ saus,
champignon, løk, tomat, salat
og rømmedressing. Serveres med
pommes bistro, løkringer og BBQ-dip.

AAll-inn chhickenn
GO2 kyllingfilet med kylling-
strimler, burgerost, bacon, BBQ saus,
champignon, løk, tomat, salat og
rømmedressing. Serveres med
pommes bistro, løkringer og BBQ-dip.

Hamburgere – kebab – fries – kylling –
salater – milkshake – kuleis – kaker!

Tel: 46 82 44 06
Mandag-fredag: Kl 09.00-21.00
Lørdag: Kl 12.00-19.00
Søndag: Kl 14.00-19.00

VI HAR MILKSHAKE
OG KULE-IS

«All inmeat»
Kåret til en

av Norges beste
hamburgere!

NYHET!

feirer 1-årsjubileum i Grong!

Mexi kyllingfilet
GO2 grill kyllingfilet med avocado, nachos og salsa med
champignon, jalapenos, mais, rødløk, tomat, salat og rømme-
dressing. Serveres med søtpotet. Velegnet til vegetar.
Allergener: Gluten (hvete), sesamfrø, melk, egg og sennep.

FREDAG 4. MAI 201812

DET VIKTIGSTE I VERDEN 

SKJER DER DU BOR

BESTILL ABONNEMENT 
PÅ SNÅSNINGEN NÅ, 

6 MND FOR 600 KRONER
 Bestill på snasningen.no, send e-post til: 

firmapost@snasningen.no eller ring 74 15 15 10

Snåsningen – GLA I SNÅSA

FREDAG 4. MAI 2018 13
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Rømmegrøt med spekemat og saft.......................145,-

Rømmegrøt med saft .........................................................100,-

Stort Kakebord inkl. kaffe.................................................100,-

Sodd servert på buffet.......................................................145,-

Wienerpølse inkl. valgfri mineralvann eller juice ...60,-

Diverse utvalg av rundstykker og smørbrød

VelKommen til

17. mai-
feiring
på Kuben Kafé i Kuben Kulturhus!

Vi holder åpent mellom 12:30 og 17:00.Vi åpner kafeteria 1. juni

17.mai-
feiring
Vi ønsker velkommen til
vår festbuffet kl.12.00 – 17.00.

W W W. P O L A R I S I N D U S T R I E S . N O

D E N K R A F T I G S T E
P O L A R I S N O E N S I N N E . . .
• 9% mer effekt enn 800 H.O.motoren.
• Nye sylindere og topplokk, optimalisert for effektiv kjøling.
• Forbedret kjølesystem med integrert termostat i ekspansjonstank.
• Ny sensorteknologi.

Ta kontakt med din nærmeste Polaris-forhandler for mer info.

CHALLENGGGEEE
ACCCCEEEPTED

8 5 0 P O L A R I S
P A T R I O T M O T O R

Adresse: Ågårdsveien 190, 7882 NORDLI
Tlf: 74 33 98 48, Mobil: 480 45 003, E-post: mad-ha@frisurf.no, web: www.nordli-totakt.no

Fo r h å n d s b e s t i l l i n n e n 1 5 . m a i fo r å s i k r e d e g d i n
s n ø s c o o t e r o g d r a fo r d e l a v d e t t e t i l b u d e t . *

* Gjelder ikke WideTrak og barnemaskiner.

• FÅ M E D P O L A R I S U T S T Y R E L L E R - K L Æ R V E R D I 1 0 0 0 0 K R

• P O L A R I S S N O W C H E C K J A K K E - V E R D I 1 9 9 5 K R

G E T Y O U R SG E T  Y O U R  S N O W C H E C K  2 0 1 9

Ta kontakt med din nærmeste forhandler
for mer informasjon om SnowCheck 2019!
www.polarisindustries.no

          Inviterer til 

 

FESTKONSERT

Dirigent: Anders Skaugen

Solister:

  Hannah Taubert, fiolin  Lea Åstrand, horn 

 Kjell Magne Robak, cello Roger Grande, vokal 

Gjester: Overhalla Mannskor,  

dirigent Torill Renaa Bjerken

Namsos Kulturhus, onsdag 16. mai kl. 18.00  

Billetter: namsoskulturhus.no/ Namsos kulturhus / Namsos kino 
Voksne: 320,- Barn: 140,- 

FREDAG 4. MAI 201814 FREDAG 4. MAI 2018 15
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Sommer
ÅPeN

Butikk
og Brukt

Butikk

Besøk oss i koselige lokaler i sommer.
Vi holder til i Snåsa sin flotteste
trebygning fra 1927.

ÅPENT HVERDAGER 08.00-15.30

BruktButikk
finner du i 2. etg proppet
full av brukte skatter. Vi
redesigner gamle møbler,
så her kan du også
finne noe fint til ditt hjem
til en rimelig penge.
Inngang på baksiden.

Butikk
har vi førte 1.etg. Her kan du finne alt fra
garn i ulike varianter og strikketilbehør,
bomullsstoff i lekre farger, kontorrekvisita,
datarekvisita, egenproduserte artikler som
babynest, bunadsposer, luer og pannebånd
både sydd og strikket for å nevne noe. Vil du
tilsette dagen litthverdagsmagi og farger så
har vi i vår butikk et rikt utvalg av RICE varer.
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