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Som en del av Den kulturelle spa-
serstokken inviteres de over 60 
år til gratis kinofremvisning av 
«Mannen fra Snåsa» på Storstua 
ved Grong helse og omsorgstun 
den 20.06.2016 klokken 16.00.

Gratis kino

Søknader om støtte fra det kom-
munale viltfondet har vært til 
behandling i Grong formannskap 
den 20.04.2016, og følgende til-
delinger er gjort: 
n Grong storvald - Utarbeidelse 
av ny bestandsplan, kr 32 000,-
n Grong storvald- Utarbeidelse 
av kart over jaktfelt, kr 30 000,-
n Grong JFF – Smårovviltprosjekt 
i ungdomsutvalget, kr 23 000,- 
n Skolering av fallvilt- og etter-
søksjegere, kr 6 000,-

Tildelinger kom-
munalt viltfond

Ennå ei stund til høsten, men 
tida går fort fram til jakta! Grong 
ettersøksring minner om at de 
kan bistå jaktlag under hjorte-
viltjakta. 

Det er mulig å tegne ettersøks-
avtaler med Grong ettersøks-
ring, ta kontakt med leder Bjørn 
Sandstå på bsandsta@gmail.
com eller mob 415 04 504. For 
mer info, se info på www.grong.
kommune.no eller på Facebook-
sida «Elgjakta i Grong».

Grong  
ettersøksring 

I rådmannens stab, økonomiseksjo-
nen, er det ledig nyopprettet 100 pro-
sent fast stilling som controller fra 1. 
september 2016. Stillingen rappor-
terer direkte til økonomisjefen (st.nr. 
21/16). Fullstendig utlysningstekst 
finnes på Grong kommunes nettside 
www.grong.kommune.no og nav.
no. Nærmere opplysninger fås ved 
henvendelse til økonomisjef Tone 
Røttesmo, tlf. 74 31 21 14/909 89 
349. Søknadsfrist: 10. mai 2016. 
Søknad sendes via elektronisk søk-
nadsskjema som finnes på www.
grong.kommune.no.

Ledig stilling 
somController

Grong kommune har  
30 nye merka turmål  
i 2016 og 2017. 

De nye Grongturene skal være 
klare for publikum den 1. juni. 
Det vil fra da av være salg av 
Grongturkort hos Coop Bergsmo, 
Coop Harran, Grong fritid og ser-
vicekontoret på kommunehuset. 

Grongtur er 20 merka turmål 
i kommunen. Grongturene er 
spredd rundt i Grong kommune. 
Noen av turene lange, andre 
korte. Noen turer kan en sykle, 
andre kan en gå på ski. Noen av 
turene er tunge, andre er lette. 
Kort sagt; turer som de aller 
fleste kan prøve seg på. Disse 20 
turmålene vil stå ute fram til 9. 
september 2017. Fra sesongen 
2018 vil forhåpentligvis 20 nye 
turmål settes opp. 

Brosjyren som er i lomme-
format viser turene inntegnet 
på kart, GPS-koordinater (NB, 
kan avvike noe), vegbeskrivelse 
for å komme seg til turutgangs-
punktet, samt en beskrivelse av 
hvordan turen er. Hver enkelt 
tur er også avbildet. Det er utar-
beidet et klippekort som fås 
kjøpt sammen med brosjyren. 
Klippekortet skal benyttes ved 
å bruke klippetanga på hvert 
enkelt turmål. Pris klippekort 
og brosjyre: kr 100,- for voksne 
og kr 50,- for barn født 2001 og 
senere. Kun brosjyren koster kr 
20. Kartet kan også lastes ned 
fra www.grong.kommune.no og 
videre inn på Grongtur.

Skiltene skal stå ute til og 
med den 9. september 2017. Da 
skal alle skilt og all merking tas 
ned igjen. For å få premie, må 
voksne ha fullført 18 turer, pen-
sjonister og barn må ha fullført 

15 turer. Klippekortene leveres 
inn på servicekontoret eller kul-
turkontoret i kommunen og en 
får utlevert en premie. Navn på 
deltakere blir registrert slik at 
de blir med i trekningen av flere 
storpremier. Etter endt sesong 
i 2017, blir det foretatt en trek-
ning av tre gavekort (à kr 2.000) 
fra sportsbutikken. 

Ros, ris eller spørsmål? Ta 
kontakt på 74 31 21 58 eller 
brit-agnes.buvarp@grong.
kommune.no. 

Turmålene til  
prosjektet Grongtur:
1. Småsetran (v/Konnovatnet)  
- 7 km en veg.
2. Nyhagan (fra Sagfossen)  

- 3 km en veg. 
3. Otertjønna - 4 km en veg. 
4. Midtre Gusliklumpen - 3,5 km 
en veg. 
5. Fiskeodden i Fiskløysa  
(Harran) - 2 km en veg.
6. Sørplassen (v/Møkkelvatnet)  
- 1 km en veg.
7. Ungdomslagshytta  
(fra Solbakken i Harran)  
- 3,5 km en veg.
8. Tjønndalhaugen (Leksås)  
- 3,5 km en veg.
9. Røyrtjønnrunden - 3 km en veg. 
10. Stakaklumpen - 1 km en veg. 
11. Gamle jakthytta i Guslia  
- 3 km en veg.
12. Litjfjellet - 4,5 km en veg.
13. Tomta til ungdomslagshytta  
på Spannfjellet - 1,5 km en veg.

14. Mjøsundhaugen via 
Korsbakkan - 1 km en veg.
15. Ådalstjønna over  
Klasmofjellet - 3,5 km en veg.
16. Holmtjønnbekken  
- 3,5 km en veg.
17. Hermanstein  
(grensestein mellom  
Grong og Harran) - 4 km  
(2 på veg/2 på sti) en veg.
18. Slettfjellet - 2 km en veg.
19. Vinåsen (fra Leksås)  
- 2,5 km en veg.
20. Marmorbekken  
(via Snøhytta) - 7,5 km en veg.

Bergsmo sanitetsforening har 
åpning av Grongturene lørdag 4. 
juni. Kaffesalg på Stakaklubben 
mellom kl. 14.00 - 17.00. Saft og 
vokkofuri. 

20 nye merka turmål

GRONG KOMMUNE HAR  20 NYE MERKA TURMÅL I 2016-2017.

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

n    Siste nummer av Grongnytt før sommeren kommer 24. juni.  
Frist for lag og foreninger er 13.juni. Første Grongnytt etter  
sommeren kommer i september, dato kunngjøres i neste nummer.

n  Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken. 

n   Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/
kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og 
foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt 
Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no. 

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

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

Informasjon om Grongnytt 2015 

Grong kommunestyre avholder møter 26. mai kl. 18.00 og 
20. juni kl. 17.00. Første møte i kommunestyret etter som-
meren er 8. september kl. 18.00.  Kommunestyrets møter 
holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Sakliste for møtene er tilgjengelig 
på kommunens nettside www.grong.kommune.no, ; i ser-
vicekontoret på kommunehuset, på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene. 

Skjalg Åkerøy, ordfører og 
Svein Helland, rådmann

Møter i Grong
kommunestyre
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n Oversikt over togoppstilling blir slått opp langs vegen ved kirka.  
Vi håper at foreldrekontaktene som vanlig tar ansvar for ”sine” barn/elever. 
n Komiteen oppfordrer alle til å gå i toget og håper det blir tett mellom HURRAropene! 
n Så ber vi om at syklene får stå parkert denne stunden. 
n Russekort kan man samle før og etter toget, men i 17. mai- toget er det ”russekort fri” sone. 
n 17. mai er nasjonaldagen vår. Derfor er det viktig at vi behandler både flagget vårt og nasjonalsangen vår  
med respekt. Da holder vi flaggene våre pent i hånda og ikke snakker unødig under spilling av nasjonalsangen.  
Det samme gjør vi når talene holdes. 

Velkommen! Hilsen hovedkomiteen for 17. mai.

Oppstillinga i toget  
blir som følger:
1. Lensmannen. 2. Ordføreren. 3. Flaggborg. 4. Barnehagene i Grong. 5. Harran oppvekstsenter med barnehagen 
først. 6. Grong skolemusikk. 7. Grong musikkforening. 8. Grong barneskole. 9. Grong ungdomsskole.  
10. Grong voksenopplæring. 11. Grong mottakssenter. 12. Lag og foreninger. 13. Russebiler.

Noen togvettregler fra 17. mai komiteen

1. Bygda ble skapt av is og bre
ble formet til fjell og lier
Forfedre kom og fant her et sted
hvor de ville stifte familier.
De jaktet og fisket, levde av dyr
Det ble til ei bygd med hester og kyr
med elver og daler og stier

2. Bygda ble formet og dyrket med slit
av sterke og ivrige hender.
Og slik har det fortsatt, for bygda er blitt
til de vakreste heimer og grender.
Med kjærlighet, varme og venner så nær
her har vi fått alt det som er oss kjær,
- den vakreste bygda vi kjenner.

3. Elvene gjemmes, men kommer igjen
de minnes nok sikkert hver sommer.
Stokker ble fløytet av modige menn
med krefter i vannet som flommer.
Fløyterens slit i sommer og vår
for kone og unger i strevsomme kår
- minnes i tider som kommer.

4. Høsten vil komme, dagen blir tung.
sorger kan ramme gammel og ung,
Verden kan synes stusslig og stygg,
vemodige tanker og bøyet rygg.
Da springer jeg gjennom skogen så bred
trosser et namdalsvær, vilter og vred.
Men vet i mitt hjerte, her er jeg trygg

5. I gamle kirker bak blåklokkers blad
fulle av tanker og minner
Der vil vi alltid historier ha
om kjærlighet som alltid vinner.
Og der skal vi møtes med hjerter som slår
for samhold og omsorg, for slektsarven vår
- til messe når klokkene ringer.

6. Du bygd mellom fjell, du bygd som er mi
for deg vil mitt hjerte banke.
Med Bjørgan så flott og med fosser så stri
med vennskap og samhold i tanke.
Med lengsel og minner kommer jeg hit
- alltid tilbake til bygda så hvit 
når snøen den daler så sakte.

7. Et midtpunkt i Namdal`n, et midtpunkt hos meg
hvor folket og samhold er viktigst.
Grong du har åpnet så mang en vei
og lært meg om hva som er riktigst.
Å fiske i Namsen en midtsommernatt,
og holde en arm rundt min kjæreste skatt.
Grong - du har gitt oss all verden.

Tekst: Marte Bjørgum, melodi: Odd Magne Lund

Grongsangen

17. mai i Grong. 

Kl. 9.00  Grong musikkforening spiller  
ved Grong helse- og omsorgstun.

Kl. 9.30  Minnemarkering på soldatgrava ved Grong kirke  
av elever i 7. klasse på GBU. GMF spiller.

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Grong kirke.
Kl. 11.00 Oppstilling av folketoget utenfor Grong kirke.
Kl. 11.20  Folketoget starter fra kirka. Toget svinger til høyre i 

rundkjøringa og går rett fra til helse- og omsorgstunet 
hvor det stanser og GMF spiller. Toget fortsetter  
forbi NTE og rundt Gronghallen.

Kl. 12.20  Toget ankommer Gronghallen. Spilling av GMF.  
Deretter tale ved russepresident Fredrik Berg Holsing 
og Borgny Kjølstad Grande.

Kl. 12.30  Arrangement i Gronghallen. Underholdning,  
kaffe og kaker på inngangen. Salg av pølser, brus, is. 
Gratis is og brus til barna, leiker og all sang.

Kl. 13.00  Avgang barnetog i Harran.  
Statoil-Kroa-Sakrimoen-Kroa-Statoil.

Kl. 13.45  Lokalt arrangement i Harran samfunnshus.  
Brus og pølser til all barn. Kaffe og kaker  
på inngangen. Allsang og leiker. Soddsalg.

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

Kl. 15.30  Lokalt arrangement på Nordtun. Underholdning, 
soddsalg, kaffeserve ring og leiker.

Program 2016

Alle er hjertelig velkommen!  
Hovedkomiteen for 17. mai-feiringa!
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Rådmann 
Svein Helland 
er meget godt 
fornøyd med 
årsresultatet 
for 2015 både 
når det gjelder 
regnskapsre-

sultat, gjennomføringen  
av investeringstiltak og 
måloppnåelsen når det  
gjelder handlingsplanen. 

Grong kommunes regnskap for 2015 viste 
et regnskapsmessig mindreforbruk (over-
skudd) på gledelige 7,9 millioner. Dette gir 
et nettodriftsresultat i prosent av drifts-
inntektene på 2,54 prosent, noe som lig-
ger over en nasjonale målsettingen på 2 
prosent.

Grong kommunens regnskap for 2015 
viste brutto driftsinntekter på kr 313,7 
millioner. De totale driftsutgiftene inkl. 
renter og avdrag minus avskrivninger ble 
ved årets slutt på kr 305,7 millioner. Dette 
ga oss et netto driftsresultat for 2015 på 8 
millioner. Resultatet ser gledelig, særlig 
med tanke på at vi i 2014 til tross for at 
vi la frem et regnskap i balanse, hadde et 
negativt netto driftsresultat. 

Grong kommune har for øvrig over 
mange år hatt god økonomistyring. En 
må helt tilbake til 2002 for å finne et år 
med underskudd(regnskapsmessig mer-
forbruk).

Sterkt fokus på økonomi og økonomi-
styring gjennom hele året har gitt seg 
utslag i at de store rammeområdene 
oppvekst- og familie, helse og omsorg og 
næring, miljø, landbruk, teknisk, kultur, 
brann- og redningsvesen alle har gått med 
«overskudd» og bidratt positivt inn i kom-
munens resultat. «Overskuddene» ble på 
hhv.  Kr 2 mill.,  kr 2,2 mill.  og  kr 750.000.

I tillegg kom et helt på slutten av året 
inn noe mer i tilskudd til flyktninger, 
samt at det ble en pluss i forhold til skatt 
og rammetilskudd. 

2015 har vært et år med meget stort 
trykk på utbyggingsoppgaver og utvi-
klingstiltak. Oppføring av skole og 
kulturbygget er en viktig jobb som har 
krevd mye tid både i planleggingsfasen 
og nå i gjennomføringsfasen. 

I tillegg til fokus på økonomi, store og 
mindre utbyggingsprosjekter samt arbei-
det med ulike organisasjonsendringer 
(bl.a. legekontoret)  har året 2015 vært 
preget av flere store saker som kommu-
nereform, fylkessammenslåing og eier-
skap NTE. Dette er alle saker som vil ha 

konsekvenser for Grong kommune frem-
over i tid.

Årsberetningen i sin helhet er å fin-
ne på kommunens hjemmeside. Under 
det enkelte rammeområdet finner en 
hvilke handlingsplaner/tiltak som var 
planlagt for 2015 og hvordan gjennomfø-
ringen har vært. Rådmannen meget godt 
fornøyd med den måloppnåelse som har 
vært i 2015 og det samme gjelder i forhold 
til gjennomføringen av ulike drifts- og 
investeringstiltak.

Av enkelttiltak i handlingsplanen kan 
nevnes;

n Videreutvikling av kommunika-
sjonsplattformene i Grong kommune. 
Her har det blitt utgitt 7  Grongnytt i 
2015, samt at kommunen hjemmeside har 
fått ny plattform og gjennomgått vesent-
lige forbedringer i 2015. 

n Grong kommune har videre hatt som 
utviklingstiltak å delta i barnehage- og 
skoleeierprogrammet, et prosjekt som 
ble avsluttet våren 2015. Målene var å 
utvikle en plan og gjennomføre tidlig 
innsats i barnehagene i tillegg til å inn-
føre og praktisere felles praksis ved sko-
lene vedrørende vurdering for læring. 
Begge målene for Grong ble utført. Når 
det gjelder vurdering for læring er dette 
et kontinuerlig arbeid som det fortsatt 
må arbeides aktivt med. Grong kommu-
ne fikk i begynnelsen av 2016 tilbud om å 
være med på det statlige prosjektet «Vur-
dering for læring – pulje 7», noe kommu-
nen har sagt ja til. Prosjektet varer 2 år.

n På helse og omsorgsektoren var det 
for 2015 ulike tiltak i forhold til legekon-
toret som lå inne i planen. Det er i løpet 

av året jobbet mye med å videreføre 
kvalitetsarbeidet på legekontoret. Egen 
handlingsplan med flere tiltak  er utar-
beidet og vedtatt av formannskapet. 

n Bidra til utvikling av Bjørgan var et 
viktig utviklingstiltak i 2015. Snøkanon- 
og lysanlegg samt taubanene ble overtatt 
av Grong kommune og leid ut til Bjørgan 
Skisenter AS.  Kommune var sentral i å 
få til et bedre grunnlag for videre drift og 
utvikling av skisentret.   Det ble gitt utvi-
klingstilskudd på kr. 220.000,- for arbeid 
med utvikling av selskapet. Videre ble 
det gitt kr. 300.000,- til utvikling av Bjør-
gan ski- og skiskytteranlegg. 

n Det er videre jobbet frem og vedtatt 
en rekke planer på det tekniske området 
i 2015, av dette kan nevnes;

- Hovedplan for vannforsyning 2015 
-2025, med risiko- og sårbarhetsanalyse 
analyse.

- Hovedplan for avløp 2015 – 2025, med 
ROS analyse.

- Ny trafikksikkerhetsplan for 2015 – 
2018.

- Sluttføring av kommuneplanens are-
aldel og oppheving av gamle planer.

- Hovedplan for formålsbygg.
- Klima og energiplan ble revidert og 

vedtatt.
- Ny kulturminneplan.
Av ulike investeringstiltak som er 

gjennomført i 2015 kan nevnes;
n Brannstasjonen ble overtatt 01.01.15.
n Kommunal overtakelse av heisan-

legg, snøproduksjonsutstyr og lysanlegg 
ved Bjørgan skisenter.

n Kapasitetsøkningen ved Grong vann-
verk fikk tekniske utfordringer som gjør 
at prosjektet fortsetter i 2016. 

n Ny vannledning under Namsen ved 
Fossland er vedtatt og oppstart skjedde i 
november 2015. Ferdig mars 2016.

n For ny kloakkledning Mediåvollan 
er ca. 50 % ferdigstilt. Resterende utføres 
sommeren 2016.

n Forprosjekt Mediå og Bergsmo ren-
seanlegg er ferdigstilt. 

n Utbedring av hengebrua på Tømme-
rås er gjennomført.

n NTE bygget er ervervet og det er inn-
gått leieavtaler med Sparebank 1, fylkes-
tannlegen og NTE.

n Flyktningeboliger Bergsmo er fer-
digstilt og tatt i bruk.

n Restaurering 2 mannsbolig Bergsmo 
ferdigstilt.  

n Utbygging av GBU og kulturhus er 
igangsatt, byggestart september 2015. 
Arbeidene følger oppsatt plan.

n  G r u n n u n d e r s ø ke l s e r  G r o n g 
næringspark er ferdigstilt.

n Forebygging Bubekken/Kvitheims-
bekken er ferdigstilt. 

n Hastetiltak – farsinering  ved Grong 
videregående skole er ferdigstilt.

n Hastetiltak etter ras kommunal veg 
Harran er ferdigstilt.

n Grong helse og omsorgstun – ombyg-
ging ekspedisjon og venterom.

n Grong helse og omsorgstun – Ombyg-
ging for ny dialyseavdeling.

n Voksenopplæring Bergsmo – kom-
plettering inventar/utstyr. 

Utfordringer fremover
Årsberetningen har også et eget kapit-
tel  om utfordringene fremover. I beret-
ningen  er opplistet flere elementer.  I 
denne sammenheng nevnes kommuneø-
konomien som vil være Sentralt i forhold 
til hvilke tjenester  kommunen kan yte 
fremover. 

Kommuneøkonomi og nytt inntekts-
system kan helt klart gi utfordringer i 
tiden som kommer. Dette fremgår både 
av kommunens økonomiplan, og  i for-
hold til de signaler som er gitt angående 
nytt inntektssystem. Det synes relativt 
klart at en større andel av de frie inntek-
tene til kommunene vil bli fordelt etter 
innbyggertall fremover. Folketallsutvik-
lingen vil dermed ha svært mye å si for 
årene som kommer.  Nytt inntektssystem 
vedtas i forbindelse med kommuneøko-
nomiproposisjonen i juni. 

Det jobbes nå med  budsjettregule-
ringer for 2016 på de ulike områdene i 
kommunen. Signalene er at det det har 
oppstått nye utfordringer på flere områ-
der, og da særlig på området for helse og 
omsorg. Slik situasjonen er pr. i dag er 
det vanskelig å se for seg at en klarer å 
få årets budsjett i balanse uten å benytte 
disposisjonsfond /deler av overskud-
det fra 2015. Grong kommune er en stor 
arbeidsplass med omkring 271 årsverk 
fordelt på 422 ansatte. Rådmannen skri-
ver i årsberetningen at han er svært godt 
fornøyd med den meget gode og beun-
dringsverdige arbeidsinnsatsen og  den 
arbeidsvilje og fleksibilitet de ansatte 
har vist gjennom arbeidsåret 2015. Råd-
mannen takker videre for samarbeidet 
med politisk ledelse i nok et travelt og 
utfordrende år. Årsberetningen og regn-
skapet for 2015 legges fram til behandling 
i kommunestyret 26. mai 2016. Se hele 
årsberetningen ved å gå inn på www.
grong.kommune.no. 

Årsberetning 2015 Grong kommune

Fordeling mellom rammeområdene
netto driftsutgifter
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Grong kommune  
ønsker navneforslag  
for kulturhuset og for 
flere av rommene i 
huset.

Formannskapet har oppnevnt en 
komité som har fått i oppdrag å 
foreslå navn på det nye regionale 
kulturhuset som er under oppfø-
ring.  I tillegg til navn på selve 
huset skal det gis navn til flere 
av rommene.  Dette gjelder kon-
sertsalen, flerbruksrommet (som 
bl.a. skal kunne brukes som 
seremonirom), sang- og musik-
krommet, kroppsøvingslokalet/ 
festsalen, utstillingslokalet, og 
to møterom.  Huset skal etter 
planen være innflyttingsklart 
innen 1. april 2017.

Hva skal det  
nye regionale  
kulturhuset hete?

Det nye skole- og kulturbygget i Grong 
som skal stå ferdig våren 2017 er ett stort 
kulturløft for hele Indre Namdal. Denne 
nye regionale møteplassen skal være et 
hus for alle, og derfor får selvsagt også 
alle muligheten til å være med på realise-
ringen av det. Nå kan alle bidra og sette 
sitt preg på konsertsalen i det nye kultur- 
og skolebygget med å «kjøpe» seg en stol 
eller flere. Offentlige og private bidragsy-
tere vil i fellesskap sørge for finansierin-
gen av regionens nye storstue. 

Tenkt deg, å komme på konsert eller 
andre arrangement i storsalen og sette 
seg i en god stol, og vite at her har jeg/

vi bidratt. Privatpersoner får sine navn 
på ei tavle som vil bli plassert godt syn-
lig inne i salen. Firmaer og lag/foren-
inger som f.eks sponser deler av eller ei 
hel rekke vil få navnet sitt på enden av 
rekka. 
Pris pr stol: 
n kr 300,- for privatpersoner.
n kr 600,- for lag/foreninger.
n kr 2000,- for næringslivet.

Ved kjøp av stoler eller spørsmål, ta 
kontakt med Brit-Agnes Buvarp, på 
brit-agnes.buvarp@grong.kommune.
no eller på tlf  74 31 21 58. 

Bankkonto 4448 16 06478.

Kjøp en stol - bli en STOLTt bidragsyter!

Medlemmene i navnekomitèen 
er Oddny Lysberg (leder), Olav 
Bergsmoen, Tone Fornes og Lisa 
Grøtan Sørgaard. Rådmannen 
har oppnevnt Jan Lyngstad som 
komitéens sekretær.

Komitéen oppfordrer  de som 
har navneforslag om å sende 
forslag(ene) til kommunen. På 
kommunens hjemmeside vil det 
bli lagt ut plantegninger som 
viser de rommene det dreier seg 
om.

Dette er ingen navnekonkur-
ranse med omfattende premi-
ering, men for den eller de som 
kommer med navneforslag som 
blir vedtatt kan det nok bli en 
liten oppmerksomhet når bygget 
er klart for bruk.

På kommunens hjemmeside 
www.grong.kommune.no er 

det lagt ut tegninger som viser 
de rommene som skal gis navn, 
og informasjon om hvordan for-
slag kan sendes. Det er mulig å 
bruke elektronisk skjema via 
hjemmesida, men selvfølgelig 
også mulig å sende inn på e-post 
til postmottak@grong.kom-
mune.no, eller i brev til post-
boks 162, 7871 Grong.

Forslagene ønskes innen 15. 
juni 2016.

Dersom det  er  spørsmål 
omkring dette kan det tas kon-
takt med:

n  komitéens sekretær Jan 
Lyngstad på telefon 918 21377, 
e-post jan.lyngstad@grong.kom-
mune.no, eller 

n komitéleder Oddny Lysberg, 
telefon 970 90843,  e-post olys-
ber@online.no.

Grong kommune har fattet 
vedtak om adressenavn for de 
vegene i kommunen som skal ha 
vegadresse. I løpet av sommeren 
2016 er det planlagt å arbeide 
videre med skilting av vegene.
I tillegg skal det nå vedtas såkalte 
«områdeadressenavn». Dette vil gjelde 
for hytter og fritidseiendommer hvor 
det er manglende eller uklart vegnett. 
Her vil det i enkelte tilfelle være natur-
lig å ta utgangspunkt i felles parkerings-
plasser og utgangspunkt for adkomst til 
områdene.

I Grong er det ikke mange områder 
i utmarka hvor det ligger flere hytter 
/ fritidseiendommer som kan adresse-
res til én felles områdeadresse, og det 
vil derfor i stor grad bli fra 1 til 3 hyt-
ter som omfattes av hver enkelt adresse. 
Prinsippet vil være i størst mulig grad 
å gi navn til selve området, og unngå 
enkelt-hyttenavn, slik at eventuell sene-
re hyttebygging vil omfattes av adres-
sen. Det er noen setrer hvor det vurde-
res å bruke seterens navn som områdea-
dresse.

I enkelte tilfeller kan det bli samar-
beid med nabokommuner om felles 
adresse.

Kommunens adressenavnutvalg har 
hatt en foreløpig drøfting av områdea-
dresser, og har utarbeidet en liste med 
cirka 50 områder. For disse er lagt inn 
foreløpige forslag, og kommunen ønsker 
å få inn eventuelle kommentarer til disse 
forslagene.

Lista er lagt ut på kommunens hjem-
meside www.grong.kommune.no, 
sammen med et kart som viser beliggen-
het. På denne lista er også lagt inn koor-
dinater for områdene. Lista blir også 
utlagt ved Grong kommunehus, og kan 
bli tilsendt etter henvendelse til adres-
senavnutvalgets sekretær Jan Lyng-
stad, tlf. 918 21377, e-post jan.lyngstad@
grong.kommune.no.

Adressenavnutvalget ønsker å få even-
tuelle kommentarer til de foreløpige 
forslagene innen 10. juni 2016. Uttalel-
ser kan sendes til e-postadressen nevnt 
foran, eller i brev til Grong kommune, 
Postboks 162, 7871 Grong.

Har du kommentarer 
til navneforslag?

Stolkomiteèn utenfor den nye kultursalen som begynner å ta form. F.v: Kristian Nesser, Steinar 
Sæternes og sekretær for komiteen, Brit-Agnes Buvarp. Ingrid Bruce var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Navnekomitéens medlemmer: Fra venstre Olav Bergsmoen, Tone Fornes, Oddny Lysberg, og Lisa Grøtan Sørgaard.
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Kom i form med gode kolle-
gaer! Her teller du og ditt lag 
antall minutter mosjonert hver 
dag. Navnet til tross, her kan 
du både løpe, sykle, svømme 
og gå. Stadig enklere registre-
ring med appene Endomondo 
og Strava. Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune har også i år 
bidratt til at aksjonen er GRA-
TIS for alle som bor og jobber 
både i privat og offentlig sektor 
i Nord-Trøndelag i år også! Gå 
inn på nettsida for mer infor-
masjon og påmelding. http://
www.sykletiljobben.no/

Sykle gratis til jobben

Fotballgruppa i Grong inviterer 
barn født 2004 – 2009 til fotball-
skole 3. – 5. juni på Grong Sports- 
og Fritidspark.

Program: 
Fredag 17.00 – 20.00: Tekniske 

øvelser med instruksjon
Lørdag 10.00 – 16.00: Tekniske 

øvelser med instruksjon og spill/
turnering

Søndag 10.00 – 15.00: Deltakelse 
i turnering jenter og gutter 7–10

Vi har dyktige instruktører fra 

Grongs gode juniorlag!
Frist for påmelding: 13. mai
Pr is  kr  500 , -  per  barn . 

Søskenmoderasjon, 50 prosent for 
2. søsken, 3. søsken gratis

Informasjon/påmelding til 
Kjersti Vist, e-post: kjerstivist@
gmail.com eller sms 40405250.

Innbetaling av deltakeravgift: 
13. mai

Kontonummer: 4448.10.30045; 
merk betaling med navn og fød-
selsår.

Tine Fotballskole – Grong fotball

Varsel om oppstart av 
planarbeid av kommune-
delplan for idrett, frilufts-
liv og fysisk aktivitet. 

Grong kommune har star-
tet arbeidet med rullering av 
«Kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet». 
Planen inneholder en oversikt 
over eksisterende idretts- og fri-
luftsanlegg i kommunen, samt 
potensielle fremtidige anlegg 
og områder. Planen setter også 
fokus på fysisk aktivitet og fol-
kehelse.

Gjeldende plan ble vedtatt i 
2012, og det er nå påkrevd med 
en rullering. I anledning plan-
arbeidet er idrettslag, lag og 
foreninger i kommunen tilskre-
vet ved brev/e-post, og de er 
bedt om å komme med innspill 

til hvilke tiltak/områder de 
ønsker prioritert de kommende 
år. Innspillene vil sammen med 
kommunens prioriteringer 
danne grunnlag for et nytt plan-
forslaget.

Planforslaget vil bli tatt opp 
til politisk førstegangsbehand-
ling i formannskapets møte 
den 31.05.2016, og planen vil 
ligge ute til offentlig ettersyn 
til over sommeren. Offentlig 
ettersyn vil bli varslet både i 
Grongnytt, på Grong kommu-
nes hjemmeside og i Namdalsa-
visa, samt at berørte lag og for-
eninger vil bli varslet skriftlig. 

Saken forventes sluttbe-
handlet i kommunestyret den 
20.10.2016. Dersom du har spørs-
mål i saken ta kontakt med Lars 
Å. Arnesen på telefon 74 31 21 
51 eller e-post: lars.arnesen@
grong.kommune.no.

Oppstart av planarbeid

Grong kommune har startet arbeidet med rullering av "Kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet". 

Sommerstart søndag 5. juni

Aktivitetsdag på Grong 
sports- og fritidspark.

Kl. 10.00-12.00 Fotball jenter/
gutter 7/8 år. Kunstgressbanen. 

Kl. 10.30 Grong musikkfore-
ning spiller opp.  Registrering 
og utlevering av deltagerkort. 
Kiosksalg 

Kl. 11.00-14.00:
n Skateløkka åpen. Evt opp-

visning.
n  Badminton -treff/servekon-

kurranse. Kunstgressbanen 
n  Volleyball – treff/servekon-

kurranse og volleyoppvisning

n  Orienteringsløp ved O-gruppa 
for alle aldersgrupper. Samlings-
plass v/ skateløkka.

n Rulleskirenn med skiskyting 
(erteposer) for alle. Oppmøte møte-
plassen. Langrennsgruppa stil-
ler med skisko, staver, rulleski og 
hjelm. 

n Bruskassestabling v/Grong 
klatreklubb. Hvem kommer høy-
est? 

n Utrykningskjøretøyer for de 
minste. Brannbil, ambulanse og 
politibil kommer. Grusbanen. 

n Prøv skuddfoten! Hvem skyter 
hardest? v/Grong sparebankbanen 

Kl 12.00-13.00 Friidrett-sta-
fett med egen vri fra 3 år. Kunst-
gressbanen 

Kl 12.30-15.00 Fotball jenter/
gutter 9/10 år. Kunstgressbanen. 

Kl. 15.00-15.30 Innlevering 
av aktivitetskort i kiosksalget. 
Må delta på minst 5 av aktivite-
tene for å bli med på trekningen 
av premier. 

Kl. 15.30 Trekning av storpre-
mier på aktivitetskortet – kunst-
gressbanen. 

Arr: Grong IL, Grong kla-
treklubb, Grong badminton-
klubb & Grong kommune.

Tine fotballskole. 

5. juni er det igjen klart for aktivitetsdag på Grong sports- og fritidspark.
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Dette bildet av Grong Musikkorps som spiller på Grongs gamle grusbane cirka midt på 50-tallet.

HISTORISKE GRONG:  
Grong Musikkorps på 50-tallet.
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Her kommer litt infor-
masjon fra oss. Vi har 
valgt å forme det slik at 
vi følger en person som 
bor på mottak et sted i 
Norge, og som blir  
bosatt i Grong.

Personen er beboer på et asyl-
mottak et sted i Norge. En dag 
kommer et brev fra Imdi (Inte-
grerings og mangfoldsdirektora-
tet). Grong kommune vil ta imot 
til bosetting, med de rettigheter 
og plikter det medfølger. Kom-
munen hjelper til å finne første 
bolig som flyktningen leier, og 
bistår økonomisk fram til man 
starter introduksjonsprogram. 
Da mottar man introduksjons-
stønad, som er 2 x grunnbeløpet i 
folketrygda. Bosatte har plikt til 
å delta i introduksjonsprogram-
met, som består av opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, og 
andre kvalifiseringstiltak som 
praksis på arbeidsplass.

Forut for dette brevet har 
flyktningtjenesten fått bekreftet 

fra boligkontoret at det er egnet 
bolig ledig og videreformidlet 
dette til Imdi. Imdi deler nød-
vendig informasjon om den som 
skal bosettes med bosettings-
kommunen, og Grong har svart 
bekreftende på at vi kan tilby 
denne personen bolig og intro-
duksjonsprogram. Imdi avgjør 
hvem som søkes ut til bosetting 
i den enkelte kommune.

Når flyktningtjenesten har 
informasjon om den som kom-
mer,  blir boligen nøkter nt 
møblert, alt beregnet etter fami-
liens størrelse. Den som flytter 
inn leier møblert bolig av kom-
munen så lenge man er på pro-
gram. Etter den tid overtar man 
de møblene man selv har brukt 
i 2 år.

Parallelt med dette tas det 
kontakt med mottaket der perso-
nene bor, vi sender velkomstbrev 
og vi avtaler flyttetidspunkt. Er 
det barn i familien, varsler vi 
skole/barnehage/helsestasjon.

Voksenopplæringa varsles 
om kommende bosetting.

Neste info vil ta for seg den 
første tiden i kommunen.

Informasjon fra  
flyktningtjenesten  
Nav Grong

Bilde fra Konsert med Geirr Lystrup 2016.

Den kulturelle spaser-
stokken er ei statlig 
ordning som skal legge 
til rette for at de eldre 
får oppleve profesjonell 
kunst og kultur. 

Det er et mål at kultursektoren 
og omsorgssektoren skal samar-
beide om dette.

I Grong kommune har man 
sammen med lag og foreninger i 
kommunen laget en gjennomfø-

ringsplan for dette fram til sep-
tember 2016. Den legger opp til 
et variert kulturtilbud for eldre 
med konserter både inne og ute, 
aktivitetsdager, kinofremvis-
ning og temakvelder som eksem-
pelvis historisk aften. 

Det er profesjonelle artister og 
tilbydere som står for selve kul-
turtilbudet ved arrangementene, 
mens det er lagt opp til at ansvar-
lig arrangør skal være et samar-
beid mellom kommunen og de 
forskjellige lag og foreninger. 

Til nå er det gjennomført kon-

sert på Grong helse og Omsorgs-
tun med tre ganger spellemanns-
vinner Geirr Lystrup. Det er også 
arrangert Historisk aften med 
Grong historielag, også dette ved 
Grong Helse og Omsorgstun.  

Det neste arrangementet vil 
være en kinofremvisning av 
filmen om Joralf  Gjerstad fra 
Snåsa, Mannen fra Snåsa, en 
mann som mange oss har et 
forhold til. Filmen har fått mye 
oppmerksomhet i nasjonale 
medier, og meget gode kritik-
ker.  

Den Kulturelle Spaserstokken

Historielaget lurer på om du kjenner igjen noen av musikerne i Grong Musikkorps som spiller på Grongs gamle grusbane cirka midt på 50-tallet.

Dirigent er Erling Spetz. Nummer 3 fra venstre Otto Lagesen, 
videre ser vi Erling Nordgård på klarinett, Martin Klinkenberg 
på tuba bak, muligens Hans Nordgård på trompet nærmest foto-

grafen, Nils Voksø på stortromme, muligens Frank Falmår trak-
terer skarptromma. Vanskelig å kjenne igjen de andre, ser nok 
Torbjørn Nordgård, Odd Pedersen, Oddmund Pedersen, Odd 

Fiskum blant annet. Kanskje noen av leserne kan gi historiela-
get navn på alle som var med i Grong Musikkorps?

Grong historielag
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Følgende tilskuddssat-
ser er vedtatt for 2016:

Spesielt bemerkes økte satser 
til suppleringsplanting og til 
ungskogpleie.   Det er avdekket 
en del tilfeller med stor plante-
avdøding som følge av vinter-
tørke for 2–3 år siden. Den høye 
tilskuddssatsen til supplerings-
planting er en gylden mulighet 
til å reparere plantefeltene etter 
slike eller andre skader. Med full 
plantetetthet oppnås optimal 
skogproduksjon, verdiskaping 
og karbonbinding. Tilskudd til 
ungskogpleie er «tidenes beste» – 
det er ikke mer å si – løp og kjøp.

Alle detaljer om ordningene 
fins i «Retningslinjer for prio-
ritering bruk av skogmidlene 
(NMSK) 2016», se kommunens 
hjemmeside.

Fylkesmannen har ulike ord-
ninger omkring driftstilskudd 
og tilskudd til veibygging, også 
disse ligger på kommunens 
hjemmeside. 

Ta straks kontakt med Allskog, 
SB-Skog, Skogpådriverprosjekt 
Namdal eller Grong kommune 
v/skogsbruksrådgiver for plan-
tebestilling, for råd og veiledning 
om tilskuddsordningene, for 
hjelp til arbeider, eller for andre 
spørsmål vedrørende skogen.  

Nærings- om miljøtilskudd  
til skogbruket (NMSK) 2016

Det er vedtatt følgende tilskuddssatser for 2016.

Tirsdag 6.juni er det 
Farlig avfall-aksjon for 
våren 2016 i Grong. 
I samarbeid med Veglo AS 
arrangerer MNA innsamling 
av farlig avfall fra husholdnin-
gene. Du kan levere produkter 
som spillolje, malingsrester, 
batterier, plantevernmidler, 
løsningsmidler med mer. I til-
legg kan du levere småelektro-
nikk, pc-utstyr og hvitevarer. 
Denne aksjonen kommer i til-
legg til ordinær innlevering  i 
den enkelte kommune (til for-

handler eller gjenvinningssta-
sjon).

Det er fri levering for hushold-
ningene. Næringsvirksomheter 
og landbruket kan fritt levere 
spillolje og batterier. Annet avfall 
må det betales for.

NB! Ikke sett igjen avfall ved 
oppstillingsplassene før bilen fra 
Veglo kommer.

Kommer til Grong tirsdag 
6.juni, på følgende mottakssteder:  

n Mediå (Grong) ved fjern-
varmeanlegget kl 14.00-17.00.

n Harran ved returpunkt 
Copp kl 18.00-20.00.

Farlig avfall-aksjon

Retura fortsetter å hente landbruksplast og PP-sekker 
hjemme hos gårdbrukeren. De har mange gårdbruke-
re på kundelista og henter en til flere ganger i året, 
avhengig av mengde på hvert enkelt hentested. De 

opererer i området fra Steinkjer i sør til Høylandet/
Namsskogan i nord. Om du ikke står på kundelista, 
men vil ha henting av landbruksplast hjemme på går-
den, så ta kontakt med Retura. Tjenesten er gratis.

Informasjon fra Retura henteservice  
om landbruksplast og storsekker: 

Grong kommune har med hjem-
mel i forskrift om hold av vilt 
i fangenskap, oppdrett av vilt 
i innhegnet område med mer 
av 15.02.1999 nummer 537 gitt 
løyve til oppdrett av norsk hjort 
på gnr. 34 bnr. 2 Hansmoen på 
Gartland. Vedtatt i Formanns-
skapet 21.04.2016. Besetning er 
tenkt til å være omkring 30 dyr 

til å begynne med. Arealet som 
tenkes brukt er på cirka 250 mål 
tilsammen, fordelt på to sepa-
rate innhegninger. Det går en 
avlings- og tømmerbilvei mel-
lom hegnene, og denne vil bli 
holdt åpen, med unntak av evt. 
flytting av dyr mellom hegnene. 
Gjerdet vil bli bygget slik at 
rømming forhindres. 

Tillatelse til hjorte  
- oppdrett på Gartland

Åpningstidene er utvidet på 
Vårryggen i sommerhalvåret. Det er 
nå i sommersesongen april-sep-
tember også åpent  hver tirsdag kl 

15.00-18.00 på Vårryggen. I tillegg 
til torsdagene kl 15.00-18.00 som 
resten av året. Mer info om åpnings-
tider og link til MNAs hjemmesider.

Utvidete åpningstider

Renovatørene la spesielt merke til hvor godt de ble mottatt 
av innbyggerne i Grong da de var i kommunen for å skifte 
ut de gamle stativene med nye hjulbeholdere. Alle de var i 
kontakt med var blide og hyggelige, og det ble laget mange 
nye, gode løsninger for abonnentene. Renovatørene over-
bringer med dette en stor takk til kommunens innbyggere.

Renovatørene sier takk

Sorsekker (PP-sekker) og nett

Leie container for lagring av plasten?

Storsekker kan leveres sammen med landbruks-
plasten, og må være pakket sekk i sekk. Putt så 
mange sekker som mulig i en sekk og knyt igjen, 

og legg den sammen med plasten. Enkeltsekker 
kan ikke legges sammen med plasten. Nett er rest-
avfall og kan ikke leveres sammen med plasten.

Retura tilbyr også utleie av 8 og 10 m3 containere 
for lagring av landbruksplasten. Dette koster 
noen kroner, men da får du samlet plasten som 
heller ikke vil blåse så lett utover. Kontakt Retu-
ra på 74 28 17 70 eller firmapost@retura-nt.no 

for bestilling, nærmere informasjon eller for å 
sjekke om du står på hentelista. Ytterligere infor-
masjon og påmeldingsskjema finnes på hjemme-
siden http://retura-nt.no/avfallstyper/land-
bruksplast/

Sverre Valskrå  
fylte 100 år 8. april. 

Fredag 8. april fylte Sverre Val-
skrå 100 år. Feiringa av 100-års-
dagen startet med kake og kaffe 
på sykeheimen. 

Ordfører Skjalg Åkerøy gra-
tulerte den spreke og vitale 
100-åringen med dagen, og hadde 
med hilsen fra Grong kommune 
og fra kong Harald. Feiringa av 
100-årsdagen ble avsluttet med 
familieselskap på heimgården 
på Øyheim.

Sprek hundreåring

GRATULERER: Sverre Valskrå gratuleres av ordfører Skjalg Åkerøy. 

Barnehagen har fokus på idrett, bevegelsesglede og kosthold. Dette kommer fram gjennom de aktivitetene vi gjør 
i løpet av året. Gymsalen på Bergsmo skole blir jevnlig brukt, samt nærområdet til barnehagen og barnehagens 
området til ulike aktiviteter. 

Hverdagsglimt fra Bergsmo barnehage

Blåkos i vinterland. Barna til topps i sanddungen. 

Landbruksplast
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Informasjon for  
skoleåret 2016/2017. 

Påmelding for neste skoleår gjø-
res på elektronisk påmeldings-
skjema som finnes på kommu-
nens hjemmeside www.grong.
kommune.no

NB! Påmeldingen gjelder for 
hele skoleåret. Vi har tilbud for 4 
– 5 -åringer, elever i grunnskolen 
og i videregående skole.

For mer informasjon om til-
bud, se hjemmesiden til Grong 
ko m m u n e  –  ” O RG A N I S A -
SJON” – ”Oppvekst og familie” 
- ”musikk- og kulturskole”.

Ev. ta direkte kontakt med rek-
tor på tlf. 74 33 08 07, mobil 993 13 
561, 

eller mail kari.annette.sivert-
sen@grong.kommune.no

Påmeldingsfrist: 20. mai 
2016.

Grong musikk- og kulturskole

FELER: Her fremfører elevene fiolinsamspill. Foto: Pål Wegg

SYNGER OG SPILLER: Edla synger og Brage spiller under turneen til musikk- og kulturskolen. Foto: Pål WeggMUSIKK: Sofia spiller for publikum. Foto: Pål Wegg

Årets strandryddedag  
er lørdag 7.mai.  

Men MNA vil gjerne invitere 
alle lag og foreninger, skoler, 
barnehager vennegjenger, vel-
foreninger og andre – til å rydde 
strender både 7.mai og på andre 
dager frem mot skoleslutt - når 
dere måtte ha tid til det. Nytt i år 
er at det er 6 renovasjonsselska-
per som samarbeider om denne 
aksjonen i Midt-Norge, fra Sand-
nessjøen til Molde. Med strender 
menes også elvebredder og bred-
der ved vann/innsjøer.

Hvordan kommer dere i gang?
Gå til www.holdnorgerent.no/
strandrydding. Meld dere på, 
skriv inn hvor dere skal rydde og 
fyll ut skjemaet på det nettstedet.

Det er selvsagt også mulig å 
rydde en eller flere strender/
elvebredder uten å registrere 
seg, men det er fint hvis dere gjør 
det – da blir det til slutt et flott og 
oversiktlig kart som viser hva vi 
har klart å få til – sammen.

Praktisk info
Er dere interessert i å rydde langs 
en elv eller et vann? Ring MNAs 
kundemottak (74 28 17 60), send 

en e-post til firmapost@mna.no, 
via våre hjemmesider (mna.no) 
eller Facebook (mnaiks).

Vi i MNA må ha navn på kon-
taktperson, telefonnummer og 
e-post. Vi må også vite hvilket 
område som tenkes ryddet – 
gjerne med navn på område slik 
at vi finner det på kartet. Det er 
også fint hvis dere anslår hvor 
lang strekning som skal ryddes, 
antall ryddere og hvor dere ten-
ker å plassere sekkene etter ryd-
ding. Når dere tenker å rydde må 
vi også vite, slik at vi vet når vi 
skal planlegge stopp ved stedet 
dere har plassert sekkene. Det 

må være ved en vei som store 
lastebiler kan kjøre på.

Premier
Det blir trukket ut 3 vinnere 
blant de som har deltatt på ryd-
deaksjonen. 

1.premie – 5000 kr
2.premie – 3000 kr
3.premie – 1000 kr
Vi tar utgangspunkt i de som 

har hentet/fått sekker og kontrol-
lerer at vinneren har deltatt på 
ryddeaksjonen.) 

Det vil også bli en separat 
konkurranse for beste bilde. 
Legg gjerne ut bilder på htt-

ps://www.facebook.com/
events/1088894661174862/ 
som er en egen facebookside for 
strandryddingen i Midt-Norge. 
Bruk #holdmidtnorgerent der-
som du legger ut bilder på Insta-
gram eller på facebooksiden. Det 
er mulig for skoleklasser/trinn/
skoler å besøke vårt avfallsan-
legg på Stormyra i Overhalla 
for å få en omvisning der, samt 
lære mer om avfall, avfallshånd-
tering, mengder, hva som skjer 
med avfallet – og hva det blir til. 
Skoler kan søke om transport-
støtte til slike turer.

Vennlig hilsen MNA

Ryddekasjon - strand og elvebredd
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Ved alle høytider og i ferietiden 
må det legges nye turnusplaner 
slik at de som har krav på ferie 
og fritid får til å ta ut fridagene.

I tillegg skal selvfølgelig 
brukerne innenfor pleie og 
omsorgsområdet få de tjeneste-
ne de har behov for.  For at dette 
skal gå uten at det blir mangel 
på personell og kompetanse 
må det utarbeides nye turnu-
ser hver gang man kommer til 
jul, påske eller sommerferie. 
Dette er et meget omfattende 
og detaljert arbeid. Det må 
påsees at alle avdelingene får 
tilgang på den kompetanse som 
de har bruk for, enten gjennom 
omplasseringer eller via inn-
leie av ferievikarer. I tillegg må 
turnusplanene, i den grad det er 

mulig, ta hensyn til individuelle 
ønsker. Det vil si at om en ansatt 
har behov for fridager/kvelder 
i løpet av en periode, så prøver 
man å innpasse det så godt man 
kan.  Når vi vet at det er ca 65 
årsverk på sykeheim, kjøkken, 
hjemmesykepleie og hjemme-
hjelp så er det et stort puslespill 
som skal løses når man ferierer 
halvparten av bemanningen om 
gangen.  Det skal tas inn vika-
rer, disse skal gå på opplærings-
vakter og settes inn i rutiner og 
prosedyrer, dette må også bakes 
inn i turnusplanen. Sånn grovt 
sett går det med en måneds 
arbeidstid til å utarbeide en 
sommerturnus. Turnusene skal 
godkjennes av tillitsvalgte før 
de iverksettes.

Turnusplanlegging i  
pleie- og omsorgstjenesten

Pleie- og omsorgsleder Eyvind Gartland arbeider med turnusplanene for sommeren.

Den 13. april 2016 hadde dr. Hen-
rik Reinhardt et foredrag fra 
sin forskning om hjerte og kar-
sykdommer. Han hadde spesielt 
fokus på hvordan man i tidlig 
fase kunne avsløre at noen var i 
ferd med å få slike sykdommer. 
Dette kunne skje via en under-
søkelse som avslørte ansam-
linger av slaggstoffer i blodår-
ene. Det var cirka 70 personer 
som møtte opp til foredraget og 
mange benyttet anledningen til 

å motta et tilbud om en oppføl-
ging hos Reinhardt etter fore-
draget. Selve undersøkelsen 
må skje i Trondheim ettersom 
det ikke finnes utstyr i nord 
fylket. En av deltakerne hadde 
vært på en slik undersøkelse og 
hadde fått bekreftet behov for 
tett oppfølging for å unngå et 
hjerteinfarkt. Deltakerne var 
fornøyde med opplegget og ga 
oss motivasjon til å vurdere en 
oppfølging.

Nyttig informasjon om  
hjerte- og karsykdommer.

Sanseflaskene ble en fin møteplass.

Mandag 25. april besøkte 
2011-kullet på Røn-
ningen barnehage san-
sehagen ved Helse og 
omsorgstunet knyttet til 
Grong sykeheim.

Vi ville gjennom temaet kunst, 
kultur og kreativitet skape et 
møte mellom ung og gammel i 
bygda vår. På barnehagen hadde 
barna laget sanseflasker som de 
ville sette igjen i sansehagen. 
Flaskene er fulle av glitter og 
perler som svever rundt i vannet. 
Fint å se på , men også fine å bru-
ke om man vil trimme litt. Barna 
fikk servert nystekte vafler og 
hjalp til med å servere beboerne 
som var ute sammen med oss.

I mellom to av trærne hang vi 
opp et stykke lerret som barna 
fikk utfolde seg med maling. 
Lerretet vil bli hengende en tid 
framover slik at besøkende kan 
beskue verket. 

Møte mellom ung  
og gammel i Grong

Populært med egen skyss.

I Silje Kjelbergnes sin per-
misjonstid er det sykepleier 
Hanne Lise Solum som tar seg 
av arbeidet med flyktningene 
som skal følges opp i kommu-
nen. Klinisk sosionom Aage 
Stenseth går av med pensjon 
31. mai 2016, og psykiatrisk 
sykepleier Brit Margit Heia vil 
etter hvert flytte sin funksjon 
over til dagtilbudet for demen-
te som opprettes i samarbeid 
med frivilligsentralen 1. mai 
2016. Sosionom Berit Fiskum 
vil ta over noe av den ledige 
stillingsressursen og gå over 
i 75 prosent stilling fra 1. juni 

2016. I tillegg vil det bli lyst ut 
en ledig stilling på psykososi-
alt team for å dekke de hjem-
lene som forsvinner.

Vi gjør også en endring på 
helsestasjonen ved at Marit 
Kjøglum skal arbeide 50 pro-
sent på stasjonen og 50 prosent 
på psykososialt team. Hun har 
tidligere vært fordelt med 70 
prosent på psyk. team og 30 
prosent på helsestasjonen.

Ida Gansmo Uldal er fer-
dig utdannet helsesøster ved 
utgangen av april måned og vil 
fortsette i sin 50 prosent stil-
ling.

Nytt fra helsestasjonen

Kommunestyret har i møte 28. april 
behandlet «IKT-plan for grunnsko-
lene i Grong kommune». Planen er et 
strategidokument som skal sikre at 
elevene når de målene i lærerplanens 
kompetansemål. Planen inneholder 
deriblant føringer for hvilket utstyr 
som skal benyttes i de enkelte klas-
sene. Som et resultat av denne planen 
er det også vedtatt et investeringspro-
sjekt av IKT-utstyr. Læringsbrett skal 

gis til alle elever fra 3.–7. klassetrinn 
ved Grong barne- og ungdomsskole 
og Harran oppvekstsenter samt til de 
lærerne som underviser i disse klas-
sene. Apple iPad er valgt som type 
læringsbrett da det er kjent teknologi 
og det finnes godt utviklede løsninger 
for bruk av dette i skolene. 

Totalt investeres det kr 857.000,-. 
I dette beløpet inngår 112 stk. Apple 
Ipad Air 2 (inkl. deksel og nødvendige 

lisenser), 4 stk. Smartboard (inkl. 
opplæring til lærere) samt noe opp-
læring for IT-tjenesten i eget program 
for utrulling av disse læringsbret-
tene.

For at lærerne skal være godt 
rustet vil det bli utført grundig opp-
læring. Opplæringen utføres av 
eksterne instruktører som har mye 
erfaring med bruk av læringsbrett i 
skolesektoren.

Storsatsing på læringsbrett

– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold KOMMUNAL INFORMASJON
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Info til medlemmene i Grong 
idrettslag:

Varsel som er sendt ut som 
SMS eventuelt e-post, gjelder 
medlemskontigenten 2016.

De som har problemer med å 
registrere seg i «MINIDRETT» bes 
søke hjelp hos datakyndige i grup-
pene eventuelt styret.

Rettledning finnes under hjem-
mesida til www.grongil.no

For AU Grong IL, Kåre Johansen.

Grong  
sanitetsforening
Grong Sanitetsforening har som-
mermøte på Namdals folkehøg-
skole

Tirsdag 14.juni 2016  kl. 19.00 
Vanlige møtesaker, rømme-

grøt, kaffe, loddsalg. mv.
Maja Dunfjeld kommer og 

snakker om Samekvinnenes 
rolle i heimen. Hun viser også 
bilder.

Alle velkommen.
Styret.

Grong IL

HLF Overhalla , Grong og 
Høylandet har Hørselstreff / 
hyggekveld for medlemmer og 
alle andre som ønsker å kom-
me. Tid og sted er Overhalla 
Frivilligsentral torsdag 12. mai 
kl. 18,00. Det blir mye underhold-
ning, historier, sang og musikk. 
Det blir gratis kaffe/servering, 
åresalg med en stor fruktkorg 
som hovedgevinst, og mange 
andre gevinster. Det blir også 
batterisalg. Det blir orientering 
om sommertur med anledning til 
påmelding. Turen går til Jøa. og er 
åpen for alle. 

Vel møtt!
Styret.

Hørselstreff/
hyggekveld

Med god hjelp fra  
Nasjonalforeningen  
for folkehelsen er  
Grong Demensforening 
under oppstart.

Interimsstyret består av: Olav 
Bergsmoen, Ragnhild Kroglund 
og Else Lindseth.

Nasjonalforeningen for folke-
helsen er en frivillig, humanitær 
organisasjon med helselag og 
demensforeninger over hele lan-
det. De vil bidra til demensfors-
kning slik at man kan gi sikre 
råd om forebygging og behand-
ling av demenssykdommene.

Ei demensforening i Grong vil 
være til stor nytte og støtte for 
både demente, pårørende og de 
som jobber på demensavdelin-
gen.

Det er å håpe at demensfore-
ningen får mange medlemmer i 
sitt viktige arbeid fremover.

Vil du bli medlem? kontakt 
Else Lindseth, mobil 99 62 10 54 
eller Olav Bergsmoen, mobil 97 
71 17 56

Demensforening i Grong

På Snåsa hotell ble det arrangert møte for å fokusere på demenssaken i Snåsa og Grong kommune. Her diskuterte 
man demensplanen 2020, demensvennlig samfunn, aktivitetsvenn og viktigheten av å få til demensforening i regi 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Grong og Harran 
pensjonistforening 
arrangerer dagstur til 
Ankarede og Skorovatn 
tirsdag 28. juni. Avreise 
kl. 08.00 fra Vertshuset 
Hotell Grong.
På turen oppover kjører vi 
Steinfjellet, fortsetter via 
Røyrvik sentrum og videre 
oppover Hudningsdalen til 
Stora Blåsjøn i Frostviken 
sokn. 

Gunnel Fredrikson møter 
oss på Blåsjøn og vil guide oss 
på Ankarede.

Ankarede er en tradisjo-
nell samisk samlingsplass og 
begravelsesplass. I 1896 ble 
det bygd et nytt kapell som 
i dag står ved den gamle kir-
kegården. Like ved kirka står 
det omkring 30 gammer som 
ble brukt av samene og 10 stu-
er som ble brukt av bøndene i 
området. Ankarede har vært 
brukt som gudstjenesteplass 
for samene siden 1820.   

Besøket på Ankarede star-

ter med grilling ute og ser-
vering av kaffe og kaker, fika 
som svenskene sier.

Vi tar med mat, kaffe og 
grillutstyr. Ta på gode ute-
klær!

Etter besøket på Ankarede 
går turen til Skorovatn. Der 
blir vi tatt imot av Inge Stall-
vik på Skjenkestova. Vi får 
servert reinsgryte, dessert og 
kaffe. Inge vil orientere om 
gruvebyen Skorovatn.

Det var drift i gruva fra 1952 
til 1984. 

Tor Glad Jacobsen vil etter-
på vise oss kirka og ta oss med 
til Haldis Sagmo design. Vi 
tar sikte på å komme tilbake 
til Grong kl. 18.00.

Pris per person kr 550,00. 
Pengene betales når du står 
på bussen.

Turen er åpen for alle pen-
sjonister. Du trenger ikke 
være medlem i Pensjonistfo-
reninga for å bli med.

Påmeldingsfrist tirsdag 14. 
juni. Påmelding skjer til Ann-
Mari Haugen 92 64 66 35 eller 
Jan Arne Haugen 92 21 44 70.

Dagstur til Ankarede 
og Skorovatn

LAG OG FORENINGER

Vil du bli Aktivitetsvenn?
Den som har fått demens vil kan-
skje oppleve at enkelte aktiviteter 
kan bli vanskeligere å gjøre på egen 
hånd. En aktivitetsvenn kan være 
til stor hjelp i å lese bøker, gå turer, 
spille musikk, gå på kino eller 
andre aktiviteter. Den som melder 

seg som aktivitetsvenn får et støt-
teapparat med erfaring og kompe-
tanse i ryggen. Aktivitetsvennene 
får veiledning og kurs, slik at de 
har et godt innblikk i sykdommen 
og hva den bringer med seg.

Vil du bli aktivitetsvenn?

Kontakt Else Lindseth, mobil 99 62 
10 54. «Å få startet en demensfore-
ning i Grong kommune vil være 
positivt for personer med demens 
og deres pårørende. Ved siden 
av den flotte jobben ansatte gjør 
i kommunen kan frivilligheten 

gjennom en demensforening bidra 
med tilbud i form av treffsted, 
åpne møter og aktiviteter. Jeg 
håper folk gjennom et medlem-
skap støtter opp om den nye foren-
ingen», sier Frode Mo, daglig leder i 
Nasjonalforeningen Trøndelag.

-O gruppa i Grong IL

RÅTASSEN - rekrutteringsopplegg 
i rødt. 

TRENINGSLØP i Grong idretts-
lag - o-gruppa 2016 i blått. 

Dessverre må turorientering 
avlyses i år!

I stedet for turorientering har vi 
UKAS POST. 1 post henges ut i for-

bindelse med treningsløpene hver 
uke på onsdager. Du kan besøke 
posten når det måtte passe. Ved 
sesongslutt leverer du inn startkort. 
Det blir trekning av gavekort (250 
kr.) for hver post. Gratis deltaker-
kort og kart leveres ut hos Jan Brøn-
seth blomster og på treningsløpene.

Årsmøte Grong IL Langrennsgruppa 
Langrennsgruppa har årsmøte mandag 
23. mai kl. 19.00 på Grong Hotell. Vanlige 
årsmøtesaker.Avslutning for delta-
kere i NA-karusell i Langrenn. Parallelt 

med Årsmøtet blir det avslutning for 
de som har vært med på NA-karusell 
denne sesongen. Samme tid og sted.
Velkommen til store og små!

 

RÅTASSEN     -   rekrutteringsopplegg 

 TRENINGSLØP  i   Grong  idrettslag    -  o- gruppa    2016 

                                                               

Nr Dag Klokka Sted Deltakere 
     
1 Tirsdag  

3.mai 
18- 19 Folkehøgskolen 

 
Råtassen  
1 

2 Onsdag 4. 
mai 

18- 20 Folkehøgskolen 
 

Treningsløp / Sesongstart 

3 Tirsdag 10. 
mai 

18- 19 Folkehøgskolen 
 

Råtassen  
2 

4 Onsdag 11. 
mai 

18- 20 Leksås Treningsløp/ Verdens o- dag 

5 Tirsdag 24. 
mai 

18- 19 Folkehøgskolen Råtassen + Allidrett 
3 

6 Onsdag 25. 
mai 

18- 20 Grandemoen- 
Homomarka 

Treningsløp/NA karusell 

7 Tirsdag 31. 
mai 

18- 19 Folkehøgskolen Råtassen + Allidrett 
4 

8 Søndag 5. 
juni 

11- 14 Kunstgressbanen Sommerstart/Treningsløp 

9 Tirsdag 7. 
juni 

18-19 Folkehøgskolen Råtassen 
5  
 

 
10 
 

Onsdag 8. 
juni 

18-20 Tømmeråsmarka- 8-
kanten 

Treningsløp/ klubbmesterskap 

11 Tirsdag 14. 
juni 

18- 19 Folkehøgskolen Råtassen- Avslutning + Premieutdeling 
6 

 

Dessverre må turorientering avlyses i år! 
I stedet for turorientering har vi UKAS POST. 1 post henges ut i forbindelse med treningsløpene hver 
uke på onsdager. Du kan besøke posten når det måtte passe. Ved sesongslutt leverer du inn 
startkort. Det blir trekning av gavekort (250 kr.) for hver post. Gratis deltakerkort og kart leveres ut 
hos Jan Brønseth blomster og på treningsløpene. 

 

 

 

 



Knaus 700 LX MASSE UTSTYR 2015,
kr 999 999,-

Niesmann-Bischoff Niesmann Flair 920LE 2015, kr 2 449 900,-

Hymer 704PL Norges Billigste!
2016, kr 1 288 888,-

Carado T 348 SENKESENG 2016,
kr 699 900,-

Laika Kreos 3008 KUPP 2016,
kr 949 999,-

Hymer Exsis T 578 Ex. aut. 2016,
kr 862 900,-

Hymer MLI 580 AUTOM TILBUD
2016, kr 1 039 900,-

Hymer Norges
meste solgte
bobil i 2015

VÅRMESSE PÅ BOBIL 4-7MAI
GJØRÅRETSHANDEL PÅ BOBIL HOSNAMSENAUTOAS

Grong Næringspark 7870 Grong
Åpningstider verksted: Man.-fre.: 8-16

Tors.: 8-18
Åpningstider salg: Man.-fre.: 9-17

Tors.: 9-18
Lørdag: 10-14

Tlf. 480 60 999

www.namsenauto.no
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Spar
167.500,-

Spar
98.700,-

Spar
88.500,-

Spar
43.500,-

Spar
50.000,-

Spar
63.600 ,-

Spar
55.000,-

Vi har åpnet alle dager denne uka!
• Ved kjøp av bobil denne uka får du gratis forsikring i 1 år.
• Vi servere pølser onsdag-lørdag
• Fredag har guttene på verksted, visning av vårt flotte verksted/

klargjøring og de serverer kaker.

VISNING AV
ÅRETS

MODELLER!

Ny Max fritid butikk!

HYMER • LAIKA • CARADO • NIESMANN-BISCHOFF • KNAUS
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Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | KKranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Tømmerås, 7870 Gronggg. tlf. 74 33 11 01

Vellle kklkl ookok mmomo mmmmm eemem nneen

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

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

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

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

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

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

SIDE 4-5: 

– Vi har fått til mye bra

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

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

SIDE 8: 

Ildsjeler øyner
pengeknipe

SIDE 7: 

Rekordhøy 
erstatning

SIDE9: 

Feirer jubileumsåret 
med brask og bram

7
03

87
30

00
00

31

Fiskebil til Snåsa sentrum
onsdag 8.januar - kl. 11.00 - 16.00.

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

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

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

7
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87
30

00
00

31

SIDE 12-13:

Skuffet over 
nei til giftemål

SIDE 6:

Hedret 
for melk

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

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

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

SIDE 4-5:

– Bør ikke kutte tilbud

SIDE 20-21:

Fyller fjøset 
med veteraner

Vi ønsker våre lesere en riktig 

God Påske!
Neste utgave er onsdag 23. april

www.fasadeprodukter.no

Garasjeporter MARKISER • PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

Screen

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

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Markiser

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

MARKISER 
PERSIENNER
SCREEN • GARASJEPORTER

VÅRkupp!

–30%
Inntil

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

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

Kontakt Tor på 953 66 055 eller 
send epost til: tor.bach@t-a.no
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SIDE 8: 

Reagerer på 
økte kvoter

SIDE 15:

Knallhelg 
på Finsås

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

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

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

SIDE 4-5: 

Gir seg i Snåsas 
«skjebnetime»

SIDE 4-5:

Forarget over 
uflidd sentrum

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

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

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

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

SIDE 4-5: 

Jubler etter boplikt-seier

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

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

SIDE 16-17: 

Sosiale 
gamere

SIDE 7: 

Skal møte 
næringslivet

SIDE 13: 

Hildegunn (14) 
debuterte med fullt hus

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

INNHERREDSMEGLEREN.NOKONTAKT: Trond Unhjem, tlf. 414 58 710
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AV-SPARK fest
Gruveteater ønsker alle i bygda og dalstroka 
innafor… og utafor, velkommen til startsalva for 
årets teateropplevelse i Verran!
FREDAG 15.08.2014 KL 18.00

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

Arr. Gruveteater

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

år på festen på Samfe, 
ved Gruvetårnet ingen aldersgrense.

KOM OG SJÅ DET NYE TEATER-OMRÅDET!

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

Vil gå til valg 
på ny-Namdal

SIDE 7: 

Bård (31) 
mot MGP

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

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

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

SIDE 4-5: 

De gir grenda nytt liv

+ Indre 
Namdal

SIDE 14-15:

Kjent regissør 
skryter av Snåsa

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

Vil ha færre 
på sykeheim

SIDE 6: 

Frustert 
over vei

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser på setrene

CAN-AM DAGEN

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

ONSDAG 4. JUNI 2014

brp.comTHE WORLD IS OUR PLAYGROUND

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

ÅPNINGSTIDER BUTIKK: 
Man – Fre: 0800 – 1600

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

SIDE 10:

Anne-Marjas kofte 
imponerer lærerne

kredinor.no

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

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

AVIS NR. 42  -  ONSDAG 12. NOVEMBER 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 6-7:

Ble truet med 
tabberegning

SIDE 9:

Birger ny 
redaktør

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

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

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

Vil ha større 
landbruksmiljø

SIDE 12-13:

Se lesernes
flotte høstbilder

SIDE 4-5:

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

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

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

SIDE 4-5: 

– Snåsa bør ikke velge

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

Fant penger til 
anlegg likevel

SIDE 9: 

Vil bytte 
museum

SIDE 8: 

Kan trimme uten å få 
vondt med nytt tilbud
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SIDE 6:

Splittet om 
laksetrapp 

SIDE 7:

Feirer 
butikken

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

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

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

SIDE 4-5:

Starter rus-offensiv

SIDE 13:

Stort oppmøte 
på påskegrilling

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

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

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

Velkommen

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

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

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

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

VISN. TORS. 02.10 KL. 18.00

PRISANT:

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

51011656

NY PRIS

AVIS NR. 36  -  ONSDAG 1. OKTOBER -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8-9:

Skjøt elg i 
åttende måned

SIDE 7:

Klar med 
Sp-topp

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

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

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

SIDE 4-5:

Snart kan beite-
laget være borte

SIDE 12-13:

Finsikter detaljene 
på nytt anlegg

+ Indre 
Namdal

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

SIDE 7:

Møt Snåsas 
trillepatrulje

SIDE 12:

Studio 
på vent

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

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

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

Slipper unna skatten

AVIS NR. 9  -  ONSDAG 5. MARS 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8:

Feiret skisport 
uten skiføre

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

Kaffe og enkel servering.      

Arr. Snåsa viltnemnd

Inkasso er mer enn penger

AVIS NR. 30 -  ONSDAG 20. AUGUST 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 7:

Frykter kutt i 
ungdomsklubb

SIDE 10: 

Sosial 
pendling

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

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

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

SIDE 8-9:

Besøksrekord – igjen!

SIDE 4-5:

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

AVIS NR. 23  -  ONSDAG 11. JUNI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 7:

Vil legge plan 
om laks på is

SIDE 6:

Nytt blad
 i Grong

SIDE 8:

Bierna gir seg 
som sameprest

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

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

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

SIDE 4-5:

Frustrert over busskutt

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

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

Utefest med

SIE GUBBA

+ Indre 
Namdal

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

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

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

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

VISN. TORS 20.11 KL. 17.00

Megler: Trond Unhjem

PRISANT:

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

53408820
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SIDE 6-7:

Vil granske 
helsesenteret

SIDE 13:

Stor dag 
for Robin

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

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

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

SIDE 4-5:

Beintøft 
budsjett

SIDE 11:

Snåsahistorie i  
bilder samlet i ny bok

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

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

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

SIDE 4-5: 

Vil få laksen tilbake

AVIS NR. 3  -  ONSDAG 22. JANUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8: 

Vil at Snåsa 
skal se sørover

SIDE 13: 

Loves svar 
om kraftverk 

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

Vuartesjh abpe programmem: 
Snåasen tjïelten gåetiesæjrosne. 

Åpen dag 
på Maanagierte lørdag 25.1.2014 

i anledning 10-årsjubilèet. 
Se videre program på:

Snåsa kommunes hjemmeside.
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SIDE 10: 

Sendte brev til foreldre 
etter politianmeldelse
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SIDE 8:

Frustrert over 
regelendring

SIDE 10:

Lærte 
swing

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

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

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

SIDE 4-5:

Mange vil lære samisk

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

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

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

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

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

RESEARCH/KULTURCOACH: ANNE WUOLAB

Snåsa samfunnshus 7. Mai kl. 19.00

Giron Sami teáhter viser forestillingen 

“Mon lean duhát jagi - jeg er tusen år”

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

Arrangør: 
Saemien Sijte - www.saemiensijte.no

SIDE 6-7:

Imponerte med 
ABBA-show

Tlf. 93 43 63 00
innherredsmegleren.no

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

BESØKS-
ADRESSER:

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

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

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

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

VISN. ONS 08.10 KL. 17.00

PRISANT:

690.000,-
+ omk. ca. 2,7% av kjøpesum

52101604

ONSDAG 8. OKTOBER 2014 
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SIDE 10:

Har funnet 
mulige kutt

SIDE 7:

Kostbar 
venting

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

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

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

SIDE 4-5:

Semeres 
store dag

SIDE 8:

Trine vil toppe 
Sp-lista i Snåsa
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SIDE 10:

Vil avlyse 
Snåsadagan

SIDE 7:

Rebella 
vokser

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

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

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

SIDE 4-5:

Glitrende revyhumor

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

Velkommen også til nye medlemmer!

Styret i Snåsa Senterparti               Senterpartigruppa i kommunestyret

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

SIDE 14: 

Fikk iskurs i 
overraskelse

Beitstad stadion 
30. august 

Billetter: kortnebb.hoopla.no/sales

Sponsorer: 

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

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

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

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

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

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

8 
leiligheter 
kommer snart 

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

 www.park17.no

STASJ 

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

SPROVA

Vi har fått inn ferske
HØGLANDSFE-produkter

i delikatessedisken.

Vareutbringing tirsdag 
torsdag og fredag 

Ring 74149128

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

kontakt med Bjørnhild 
på 99482990

ADVENTSTILBUD!

STASJ-BURGER
med 0,5 l drikke

kr 69,-

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

Vi utfører:

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

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

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

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

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

Vi søker etter ærlig og motivert

TØMRER
med fagbrev/mesterbrev.

Søknadsfrist: 15.04.14. Send CV med referanser.

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

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

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

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

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

– det blir som avtalt

Ståle FeragenPer Bjørn Hammer

www.byggmesterbinde.no
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SIDE 6: 

Marit (90) 
sykler milevis

SIDE 15:

Vant VM 
i bridge

SIDE 8-9:

Historisk 
bjørnejakt

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

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

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

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

SIDE 4-5:

Store protester 
mot busstilbudet
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SIDE 8: 

Vil ha felles 
lønnskontor

SIDE 7:

Ja til 
Storåsen

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

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

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

SIDE 4-5:

Åtte av ti er kvinner 

SIDE 13:

Flyktninger ble 
ekstra-familie

 

 

Velkommen! 

VI ER TIL STEDE,  
OG STØTTER  

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

Tog kan ende 
i Overhalla

SIDE 19:

Revyklar 
grongruss

SIDE 18:

Stor dag for 
Thomas (21)

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

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

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

SIDE 8-9:

Vil kjempe 
for @lfa 

+ Indre 
Namdal

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

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

SØNDAG 9/2: MORSDAGSBUFFET KL 14-18

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

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

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

SIDE 4-5: 

Vil diskutere 
sammenslåing 

SIDE 9: 

Feiret tiårsdag 
med nytt navn

SIDE 6: 

Vinje kan bli 
kontorbygg

SIDE 10-11: 

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

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

16-åringer vil 
ha stemmerett

SIDE 13:

Fornøyd 
president

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stortrives på skolen

SIDE 8:

Møt Snåsas 
egen fugleforening

 

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

TJÏELKE • BOEREHKE • MAVVAS EKTE • RAUS • MODIG

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

Kl 15.00 
Oppmøte bøssebærere på   
Snåsa Herredshus, kommunestyresalen 

Kl 15.30 
Aksjonsstart,  
bøssebærerne drar ut til sine roder 

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

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

25 mill. – uten 
at noe er bygd

SIDE 8:

Mange 
hus ledig

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

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

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

SIDE 4-5:

Nå har de rent flertall

SIDE 12:

«Loeve» (4 mnd) er  
nabolagets sjarmør

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

Tlf. 474 79 990 
www.boli.no

   Snåsa, Viosen - enebolig

Visning: Torsdag 20.3. kl. 1700

Adresse: Viosen

Prisant.: 475.000,- + omk

Megler: Odd Bjørn Hofstad

Mob: 92 80 64 90

Bra/P-rom: 97/93 kvm

Byggeår: 1880

Tomt: Ca. 241 m², Festet tomt

 / fritidseiendom
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SIDE 9:

Tegner nye 
scooterløyper

SIDE 8:

Klar med 
ny kafé

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

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

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

SIDE 4-5:

Åpner dyreklinikk i fjøset

SIDE 6:

Barna fikk lage  
sine egne lover

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

Gratis kaffe, saft og kake sponset av 
Hårr Snåsa betong

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

Fri inngang.
Med vennlig hilsen Marte og Joralfs 
hjelpefond.

Joralfs barndomsheim 
Gjerstadhuset har åpent
søndag kl 15.00 - 18.00.

Velkommen til

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

Restartet livet 
i ukjente Snåsa

SIDE 10:

Lars ny 
laftesjef

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

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

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

SIDE 4-5:

Vil doble salget - igjen

+ Indre 
Namdal

SIDE 12-13:

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

Radon-rammet 
barnehage

SIDE  11: 

Optimistisk 
næringsliv

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

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

SIDE 4-5:

Gretes kamp mot 
glemselen

SIDE 15:

Seterkauk 
med stort trøkk

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

Se forslagene 
til nye vegnavn

SIDE 6:

Snur om 
@lfa

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser på samfunnshus

SIDE 8-9:

Rekordmange 
kom på Julsjau

SIDE 15:

Opphever vernet
i Raudfjellet

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

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

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

SIDE 4-5: 

Klar for premierefest
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SIDE 9: 

Protest mot 
anlegg i Grong

SIDE 18: 

Sørsamisk 
stjerneshow 

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

15/2  PIZZABUFFET 
KL 15-17

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

+ Indre 
Namdal

SIDE 8-9: 

Grong VGS i gang med 
unikt snøscootertilbud
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SIDE 8: 

Spiller inn TV 
på internatet

SIDE 8:

Tilbud til 
ungdom

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

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

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

SIDE 4-5: 

Stiller krav om tog 
før sammenslåing

SIDE 7:

Bare halvparten 
vil studere

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

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

SIDE 12-13: 

Naturverneren

+ Indre 
Namdal

Sparebankuka 2014

smn.no/sparebankuka

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

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

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

For øvrige åpningstider se smn.no

AVIS NR. 39  -  ONSDAG 22. OKTOBER - SNASNINGEN.NO

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 9:

Ber om at MOT 
vernes i Snåsa

SIDE 10:

Suksess 
for Kroa

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

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

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

SIDE 4-5: 

Ber om å bli brukt mer

SIDE 8:

Morten (23) tjener 
godt på aksjer

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

Snåasen Tjielte 
Snåsa kommune

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

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

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

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

Vil lage film 
fra hjembygda

SIDE 18:

Kongelig 
avskjed

SIDE 12:

Vil satse på 
tegneserier

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

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

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

SIDE 4-5:

Naboer varsler protest

+ Indre 
Namdal

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

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

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

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

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

Trakk familier 
til Finsås

SIDE 11: 

Spinnvill
villvin

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

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

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

SIDE 4-5:

Bekymret for alkohol, 
mobbing og holdninger

SIDE 13: 

Sykkelglade 
damer med gir

4.-5. juli
Fredag og lørdag

Gullvekta
Gullvekta

Premie verdi 

kr. 25.000,-

Samlet premiesum kr. 70.000,-

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

Utefest med

SIE GUBBA

AVIS NR. 26  -  ONSDAG 2. JULI 2014 -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 8:

Stine (13) ble 
kastet av toget

SIDE 10:

Selger 
camping

SIDE 24,25 OG 26:

Busser sikrer 
flere turister

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

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

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

SIDE 4-5:

Tror på rekordhelg 

+ Indre 
Namdal

GOD 
SOMMER

EKTE • RAUS • MODIG

Snåasen Tjielte / Snåsa kommune

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

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

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

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

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

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

God Jul!
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SIDE 8:

Slurver med 
vannmåling

SIDE 10:

Vil ha ny 
hangar

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

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

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

SIDE 4-5:

Ber politikerne 
snu om kutt

SIDE 7:

Kjersti lager 
julekort fra Snåsa

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

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

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

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

Velkommen!
Arr. UKM – komitèen

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

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

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

SIDE 4-5: 

Savner ikke snøen

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

Ragnar vant 
sydenturen

SIDE 11: 

Historisk 
stemmerett
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SIDE 4-5: 

Mener politikerne ikke 
vet nok i enkeltsaker

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 8:

Gründergeni 
når snart 1.mill.

SIDE 12:

Sterk 
seier

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

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

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

SIDE 4-5:

Frykter nye store tap

SIDE 6:

Historisk 
17.mai-feiring

FO
TO

: A
IN

A 
BY

E

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

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

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

Spennende 
språktilbud

SIDE 12:

Gaver til 
gatebarn

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

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

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

SIDE 4-5:

Fikk ikke høre 
om millionsprekk 

SIDE 10-11:

Mistet Bjarke (11), 
men reddet tre liv
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SIDE 10, 18:

Kartlegger 
gamle bakker

SIDE 11:

Bok om 
galskap

SIDE 16-17:

Med kroppen 
som lerret

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

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

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

SIDE 4-5: 

Krever nye mobbetiltak

Forestillinger
19. septeber

20. september
Få billetter igjen!

Ekstraforestilling:
søndag 21. september

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

Skriver bok om 
samisk gjeter

SIDE 11:

Butikker 
får skryt

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

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

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

SIDE 4-5:

Håper på godt 
år for reindrifta

SIDE 6-7:

Stort oppmøte 
på minnecup
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SIDE 7:

Frykter skader 
i meieribygg

SIDE 4-5:

Sol ga 
rekord

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

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

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

SIDE 6: 

Harald (77) 
svindlet for 
flere tusen

SIDE 8-9:

Snåsas ukjente krigshelt 
fra første verdenskrig

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

Vi ønsker velkommen 
til noen fantastiske  

skiløyper midt i Nord Trøndelag. 

Da er vi igang!!! 

Åpningskveld Torsdag 18. des.  18.00 - 21.00 

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

2. - 5. juledag    10.00 - 15.00 

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

ÅpningskvelD, Jul og nyttÅrsprogram. 

kun 50 min fra steinkjer!
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SIDE 9:

Mener ny hall 
er «uforsvarlig»

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

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

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

SIDE 4-5:

Ny stue i julegave

SIDE 10:

Mat fra Snåsa
i ny kokebok

SIDE 6-7: 

Nytt skianlegg 
klart til bruk

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

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

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

– Vi har fått 
det så bra!

AVIS NR. 7  -  ONSDAG 19. FEBRUAR 2014  -  SNASNINGEN.NO
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SIDE 10-11:

Forrykende 
UKM-sirkus 

SIDE 6: 

Politikerne 
kutter skatt

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

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

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

SIDE 7: 

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

Reagerer på 
kulturhus-nei

SIDE 7:

Fersk 
redaktør

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

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

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

SIDE 4-5:

Endelig bedre miljø

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

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

SIDE 16-17:

Små syklister 
ga storoppmøte

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

Tar grep etter 
millionsprekk

SIDE 16:

Bursdag for 
bondelag

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

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

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

SIDE 4-5:

Endelig Snåsavann

+ Indre 
Namdal

SIDE 9:

Møtte opp på 
namdalstreff

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

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

7
03

87
30

00
00

31

SIDE 6:

Finner ikke 
bolig i Snåsa

SIDE 15:

Vil satse 
på hjort

SIDE 10-11:

Trener på 
katastrofe

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

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

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

SIDE 4-5:

Enorm dugnadsinnsats

+ Indre 
Namdal

48 
grunner 
til å bli 
abonnent. 

Bestill på 
www.snasningen.no

1964 1965 1971 1973 1979 1997 2011 2014

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

50 VELKOMMEN TIL
STEINKJERMARTNAN 2014

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

Snåsning klar 
for nye eventyr

SIDE 8:

Dårlig  
kornhøst

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

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

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

SIDE 4-5:

Satser i Snåsa

SIDE 11:

Fikk prøve seg 
som filmskapere
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SIDE 4-5:

Hjorten kom til 
Snåsa til jul

SIDE 6:

Heder til 
ildsjel

SIDE 14-15:

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

SIDE 10-11:

Steinar er på sporet 
av julegleden

FREDAG 6. MAI 2016 13



Stor middagsbuffet med dessertbord
kr 298,-

Stor kakebuffet med kaffe/saft
kr 149,-

Halv pris for barn under 12 år

Velkommen
17. mai kl. 12.00–17.00

Tr
io

M
ed

ia
04

/1
6

OTTO MOE AS AVD. GRONG

MEDJÅVEGEN 79
Tlf 74 31 29 90

ottomoe-grong@automester.no

Service og reparasjoner
EU-kontroll

HURRA VI HAR BLITT AUTOMESTER!
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Dørene for årets sesong åpner 17. mai!
restauranten er åpen hver dag i sesongen kl.

15.00 - 21.00. Vi serverer suppe, dagens midager/
buffeer og desserter, kaker og forfriskninger.

ta gjerne kontakt med oss for bestilling av små og
store møter og selskaper. Vi har plass for 75 gjester.

Kom og prøv laksefiske i namsen og sanDDøLa! rimelig er det også! Kjøp fiskekort på
nedre mediå samt fiskumfoss hos namsentunet, g-sport grong i grong kjøpesenter.

Du kan få kjøpt en opplevelse i namsen fra kr 400,-

årets Kortpriser neDre meDiå fisKumfoss
(6/6-5/7)

Halvdøgn
(00-12, 12-24) Kr 400,- Kr 950,-
Døgn Kr 500,- Kr 1950,-
ukekort Kr 2500,-
sesongkort (land) Kr 6000,-

Sommeren på Namsentunet

Kom og prøv laksefiske

17. mai
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Namsentunet kl. 13.00–18.00.

Vår 17. mai buffet er en stor og innholdsrik familiebuffet med
mange koldanretninger og tilbehør, egen varmbuffet med

3 hovedretter og et dessertbord med hjemmelaget kaker og kaffe.
Gratis is og saft til barn. Pris kr. 325,- pr. pers. Rabatt til barn.

Kake og dessertbord med kaffe kr 95,-

namsentunet er Din LoKaLe seLsKapsspesiaList!

ring og bestill plass for selskaper eller møter hos oss HeLe året!

- Hos oss betyr familieselskap mye. Dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileum, slektstreff eller begravelser.

- for firmaer blir vi mye brukt til møter og kurs, kick-off og julebord samt opplevelser innenfor jakt og fiske naturopplevelser.

årets nyhet er vårt nye Kurs- og selskapstun på fossLanD: Vikingbord og åttekanten med egen utescene og dansegulv.

Her har vi plass for mange mennesker. Kom og se, og bestill plass!

Booking: tlf. 74 33 00 00 | post@namsentunet.no | www.namsentunet.no

Skitt fiske!
God sommer!

Hilsen Berit
og Jon Ivar
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Følg oss
på FacebookTlf 953 66 055 / www.snasningen.no

meravisa
Avisa distribueres til lle husstander i Steinkjer, Grong,

Namsskogen, Røyrvik, Lierne, Høylandet og Snåsa.

Ønsker du annonse?
Ta kontakt med Tor Bach på 953 66 055 eller tor.bach@t-a.no
innen torsdag 9. juni 2016!

Utgivelse:
torsdag 16. juni

2016


