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Øker bemanningen i barnehager

SIDE 5: Grong kommune øker
bemanningen ved to barnehager fra høsten av.

Skal kartlegge
mobildekningen
SIDE 4: Regionrådet i Indre
Namdal har vedtatt å kartlegge tilgangen til mobil- og
bredbåndsdekning.

Trafikksikkerhet

SIDE 6: Grong kommunes trafikksikkerhetsplan for 20162019 er lagt ut på høring.

Kulturminneplan
SIDE 9: For aller første gang
har Grong kommune utarbeidet en plan for kulturminner.

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

Klart for
17. maifeiring
Programmet for årets 17. maifeiring er klart.
Det er også oppstillingen av toget.
Side 3
– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt er produsert av:
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Konfirmanter
i Grong 2015:
Borgerlig konfirmasjon,
Namsos kulturhus
lørdag 9. mai:
Lars Morten Moe
Sander Finvold Sagmo
Paribesh Shrestha
Torbjørn Skavhaug
Lars Brønseth Sklett

Etablereropplæring 2015
Har du en forretningside – meld
deg på!
Nå startes det opp ny runde
med etablereropplæring, og alle
dere som har en ide dere går og
tenker på - meld dere på.
Her får dere hjelp til å vurdere alle sider av ideen, slik at
dere får et godt grunnlag for en
eventuell etablering. Dere får
samtidig kontakt med andre
nyetablerere.
Kurset starter 31.mai og blir
i Namsos. For nærmere info om
kursene og påmelding, se http://
etablereropplaering.no/nordtrondelag/ eller kontakt Grong
kommune, rådgiver næring,
Inger Helland på tlf. 74312161
eller på epost inger.helland@
grong.kommune.no.

Tømmeplass
opphører
Grunneier har bedt Grong kommune informere om at tømmeplass for hageavfall og overskuddsmasser på Sundspeten
utenfor «Smutthullet» opphører
umiddelbart.
Dette er området etter undergangen på Sundspeten som vender ut mot Namsen
Hele området skal nå tas i
bruk som dyrkajord og tømming
skal ikke skje her.
Grunneier og Grong kommune

Leie ut hybel/
leilighet/hus?
Grong kommune og Grong videregående skole tilbyr å registrere
disse på hybelteamet.no.
Kontakt :
Kommunen: 99 37 99 95
(Trude G.) eller 99 70 74 83
(Anders H.)
Skolen: 74 11 37 00 (ekspedisjonen).

Grong kirke
lørdag 30. mai kl. 10.30:
Yvonne Appelkvist
Ronja Falmår
Silje Falmår
Ingvild Grong
Lotte Gåsbakk
Martin Leksås Hildrum
Ida Hånes
Emilie Bye Kjøglum
Anna-Elise Lund
Jørgen Moe
Karoline Ryan
Adrian Østborg
Grong kirke
lørdag 30. mai kl. 13.00:
Tellef Tobiassen Elverum

Hallvard Granli
Håkon Hjellum
Maria Kolsvik
Bjørnar Lindsetmo
Michael Melhus Olsen
Anbjørg Grannes Sklett
Andrea Renate Stene
Gløshaug kirke
lørdag 13. juni kl. 10.30:
Anna Margrethe Elstad
Renate Bjørgen Fornes
Elias Bye Rossetnes
Gløshaug kirke
lørdag 13. juni kl. 13.00:
Markus Gartland Neergård
Lisa Grøtan Sørgaard
Maren Mjøsund Torseth
Gløshaug kirke
søndag 14. juni kl. 11.00:
Mathias Espelund
Peder Lysberg Espelund
Mathias Fjerdingen Gartland

Distribusjon av
GRONGnytt
Snåsningen har oppgaven med
å lage Grongnytt på vegne av
Grong kommune, og de sørger
også for at Grongnytt distribueres til alle husstander i Grong.
Vi har tidligere fått tilbakemelding fra noen få husstander om
at de ikke har mottatt Grongnytt.
Vi ønsker selvfølgelig av informasjonsavisa skal nå ut til alle
husstander i kommunen, og vi
håper nå at alle mottar avisa.
Dersom det fremdeles er noen
ikke mottar avisa, så vil vi gjer-

ne ha tilbakemelding om dette,
så følger vi opp dette sammen
med Snåsningen.
Om det er husstander som
får avisa levert dobbelt, både
på døra sammen med andre
aviser, og i postkasse, så ønsker
vi også tilbakemelding om det.
S e n d g j e r n e e n t i l b a kemelding på epost, til britt.
line.wold@grong.kommune.
no, alternativt på telefon til
74312113 eller 74312100.
Grong kommune og GRONGnytt v/Britt Line T. Wold.

Møter i Grong
kommunestyre
Grong kommunestyre avholder møter 21. mai, 16. juni
og 3. september. Kommunestyrets møter starter kl.
19.00, og holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus. Møtene vil bli streamet. Sakliste for møtene
er tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.
kommune.no, ; i servicekontoret på kommunehuset,
på bibliotekene i Grong og Coop Grong, Bergsmo, uka
før møtene.
Skjalg Åkerøy, ordfører og
Svein Helland, rådmann

GEIRR LYSTRUP: Her synger musikeren til publikum i biblioteket.
Foto: Jorunn Lilleslett.

Kjære
honninghumla mi
Denne songen sang Geir r
Lystrup då han vitja både Grong
helse og omsorgstun og biblioteket den 13. april.
På formiddagen hadde han
konsert for bebuarane ved sjukeheimen og omsorgsbustadane.
Det var om lag 60 personar som
møtte opp. Lystrup hadde eit
godt tak på publikum og nokre
av dei vart så ivrig at dei tok seg
ein dans under konserten.
I mellom oppdraga i Grong så
tok han seg ein tur til Rehabiliteringssenteret på Høylandet før
han kom til biblioteket og hadde
ein open konsert der. Fullt hus
med 45 tilhøyrarar og god stemning.
Geirr Lystrup er ein habil
musikar og har turnert svært
mange år som trubadur. Han er
tekstforfattar og komponist. Har
gjeve ut fleire CD`ar både for
vaksne og for barn og har motteke fem spelemannsprisar. På

MUSIKK: Geirr Lystrup underholdt
på Grong helse- og omsorgstun.
Foto: Brit Formo
konserten framførte han fleire
kjende eigenkomponerte songar,
bla Honninghumla, og songar av
Alf Prøysen. Lystrup hadde god
kontakt med publikum og dei
song irvrig med på refrenga.
Arrangørar var Den kulturelle
spaserstokken, kulturkontoret
og Aldersheimens venner.

Informasjon om Grongnytt 2015
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 1. halvår 2015 kommer GRONGnytt ut 13. februar, 27. mars, 15. mai og
12. juni.
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. Fristen for innlevering av kunngjøringer fra
lag og foreninger er 3. februar, 16. mars, 29. april og 1. juni.
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.
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17. mai-program
Kl. 10.00: Grong musikkforening spiller ved Grong helse- og
omsorgstun.
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Grong
kirke.
Kl. 11.30: Minnemarkering på
soldatgrava ved Grong kirke av
elever i 7. klasse på GBU.
Kl. 11.40: Oppstilling av folketoget utenfor Grong kirke.
Kl. 12.00: Folketoget starter.
Toget stanser ved helse- og
omsorgstunet hvor musikkforeninga spiller. Toget går til Grong
samfunnshus.
Kl. 13.00: Toget ankommer
Grong samfunnshus. Spilling av
GMF. Deretter tale ved russepresident Anna Neergård Moe og
ungdomsarbeider Trond Martin
Sæterhaug.
Kl. 13.15: Arrangement på Grong
samfunnshus. Underholdning,
kaffe og kaker på inngangen. Salg
av pølser, brus, is. Gratis is og
brus til barna, leiker og allsang.
Kl. 13.30: Avduking av skiløperskulptur i Harran sentrum. GMF
spiller.
Kl. 14.00: Oppstart barnetog på
Bergsmo. Nordtun – Brauten –
Museet – Nordtun.
Kl. 14.00: Lokalt arrangement
i Harran samfunnshus. Brus og
pølser til alle barn. Kaffe og kaker
på inngangen. Allsang og leiker.
Kl. 14.30: Dørene åpnes på Nordtun. Underholdning, soddsalg,
Kaffeservering og leiker.
Alle er hjertelig velkommen til å
delta!
Hovedkomiteen for 17. mai-

Det eksisterer ca. 60 tur - og
sykkel-løyper i kommunen på
til sammen 353 km. 6 av turene
er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.
I forbindelse med prosjektet
Turløypemerking Trøndelag
er det merket 15 eksisterende
turmål i kommunen. Gjennom
denne nasjonale merkinga så
tror vi at vi har fått synliggjort
disse turene på en god måte og
at de blir enda mer brukt, både
for tilreisende og fastboende.
15 friske turer ligger spredt i
hele kommunen og er i tilknytning til nærområder/ boligfelt:
• De tre elver – rød rute
• Ellingdalen – grønn rute
• Fagerliklumpen – rød rute
• Fiskumfossen natur og
kultursti – grønn rute
• Garnåsen – grønn rute
• Konnovatnet – blå rute
• Kulturstien i Harran –
grønn rute
• Lurudalen – blå rute
• Pilegrimsleia Nordleden –
blå rute

1. Lensmannen.
2. Flaggborg.
3. B ergsmo oppvekstsenter
med barnehagen først.
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.

Bjerken, Bya
og Ekkers legat

TOG: Lensmann og flaggborgen skal gå først i 17. maitoget.
feiringa. Velkommen til 17. mai
feiring i Grong!
Noen togvettregler fra 17.
mai fra komiteen:
Oversikt over togoppstilling
blir slått opp langs vegen ved
kirka. Vi håper at foreldrekontaktene som vanlig tar ansvar
for «sine» barn/elever.
Komiteen oppfordrer alle til

å gå i toget og håper det blir tett
mellom HURRA-ropene!
Så ber vi om at syklene får stå
parkert denne stunden.
Russekort kan man samle før
og etter toget, men i 17. maitoget er det «russekort fri» sone.
17. mai er nasjonaldagen vår.
Derfor er det viktig at vi behandler både flagget vårt og nasjonal-

sangen 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

15 friske turer for folkehelsa
I Grong kommune har vi
mange turmål og mange
av turene blir mye brukt.

Oppstillinga i toget
blir som følger:

• Rognsmoen natur og kultursti – grønn rute
• Røyrtjønna – blå rute
• Spennmyra Rundt – blå
rute
• Storhusfjellet – Tømmeråssetra og Stortuva – rød
rute
• Vattatuva – rød rute
• Væremsfeltet – grønn rute

MERKING: Grønn: Lett tur. Blå: Middels krevende tur. Rød: Krevende tur.

Det har vært nedsatt ei
arbeidsgruppe bestående av
representanter fra Harran utviklingslag, Namdal turlag, Grong
fritid og Grong kommune på til
sammen 5 personer som har jobbet frem prosjektet.
Det er trykket opp en fargebrosjyre som viser de 15 turmålene i Grong kommune med kart
og beskrivelse. Denne er gratis
og legges ut på diverse butikker
og kommunens servicekontor.
Den sendes også til alle husstandene i kommunen. Turene er
også lagt ut på ut.no – nettsiden
til Den norske turistforening.
Hver tur-rute består av ei
infotavle ved startpunkt og retningsskilt som viser hvor langt
det er til tur målet. Turen er
merket undervegs med små turmålsymbol. I større kryss er det

retningsskilt. Alle turene har
graderte symboler, dvs turgåer
merket med grønn, blå eller rød
farge. Grønt symbol er «lett»,
blå er «middels» og rød tur er
«krevende». Dette har med både
lengde, høydemeter og forsering
av bekker å gjøre. De samme
symbolene er brukt på sykkel –
og skiturer.
Ansvaret for merking av turstiene/vegen/løypa er utført
av 15 lokalkjente folk gjennom
idrettslag, utviklingslag, turlag,
velforeninger og historielag.
De som får ansvar for den
enkelte turen tar også på seg
ansvar for at merkinga er ok de
3 første åra. Etter denne perioden får Namdal turlag i samarbeid med Grong kommune
ansvaret for å drifte og vedli-

Bidrag til utdanning: Bjerken, Bya
og Ekkers legat.
Av legatets avkastning kan det
utdeles bidrag til ungdom i alderen 15 - 25 år fra Grong kommune. Bidrag kan ytes til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis
innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i 2015
søkes om bidrag til utdanning i
tidsrommet høsthalvåret 2013 –
vårhalvåret 2015. I søknaden må
gis opplysning-er om:
n Utdanning / formål,
n Attestert kopi av dokumentasjon på fullført utdanning, og
n Anslag på utgifter med utdanningen.
Søknad sendes til Styret for
Bjerken, Bya og Ekkers legat,
Grong kommune, postboks 162,
7871 Grong, innen 15. juni 2015.
Nærmere opplysninger, og
søknadskjema, kan fås ved
henvendelse til Grong kommune v/ Jan Lyngstad, e-post
jan.lyngstad@grong.kommune.
no , eller telefon 918 21 377.
Søknadsskjema kan også printes
ut fra Grong kommunes hjemmeside: www.grong.kommune.no

Høring: Søknad
utvidet jakttid elg

keholde merkinga. Infotavlene
er i aluminium, mens retningsskiltene er i oppskummet plast
med aluminiumslist.
Arbeidet i arbeidsgruppa startet i høsten 2013 og det er laget
avtaler med grunneiere. Oppsetting av skilt og tavler ble
gjort i september i fjor. Siste
rest av merking blir gjor t i
løpet av våren.
Prosjektet har fått støtte fra
Gjensidigestifelsen, NordTrøndelag fylkeskommune og
Grong kommune. En betydelig
dugnadsinnsats er lagt ned for
å lage tekst, foto og for å montere skilt. Stor takk til positive
grunneiere og merkeansvarlige for at dette har kunnet blitt
gjennomført!
God tur!

Grong kommune har hatt utvida
jakttid på elg t.o.m. 31.11 i tre
sesonger og Grong Storvald
søker nå på nytt om utvida jakttid
på elg fram til 23.12 fra 2015 og
fremover. Søknaden skal behandles i Formannskapet 2.juni og evt
videresendes Fylkeskommunen.
Høringsuttalelser sendes Grong
kommune pr post eller på e-post
postmottak@grong.kommune.no
innen 22.mai.»
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Økonomiske utfordringer
i Grong kommune

Det har den senere
tid vært en del fokus
på kommuneøkonomi
både i Grong og i en
rekke andre kommuner.

Allerede ved budsjettvedtaket
i desember var det klart at det
hadde oppstått en del forhold på
slutten av 2014 som ville gjøre det
nødvendig å foreta en regulering
tidlig i 2015. Dette vedrørte bla.
lønnsøkninger og utgifter til felles lønningskontor i Namsskogan.
I slutten av mars ble det så kjent
at statstilskuddet vedrørende ressurskrevende tjenester ble langt
mindre enn det som var forutsatt
i budsjett. I tillegg viser det seg at
lavere oljepriser og lavere anslag
på oljeinvesteringene gjør at en
forventer en skattesvikt for landet
generelt i 2015, noe som vil medføre lavere skatteinntekter også for
Grong kommune. Folketallsøkningen i Grong pr. 1.1.2015 påvirker inntektene i positiv retning og
gjør at kommunen vil få noe mer i
rammetilskudd enn forventet.

Regulering

Rutinene for kommunen tilsier
at det skal gjennomføres to årlige

hovedreguleringer av budsjettet.
Første regulering skal gjennomføres i løpet av mai/juni. Forholden
ovenfor har medført at det i år må
gjennomføres en del omstillinger/
innsparinger for at en skal komme i mål med årets første hovedregulering.
Formannskapet har i hele prosessen vært orientert om kommunens økonomiske situasjon
og valgte derfor i møte 16. mars
å innføre innkjøpsstopp fom. 17
april og ut juni måned. Dette for
å kunne oppnå noe innsparing,
men også for å stoppe en del utgifter nå i en periode frem til det blir
bestemt hvilke omstillingstiltak
det er mulig å gjennomføre i 2015.
Innkjøpsstoppen skal ikke medføre fare for liv og helse.
Det har over tid vært jobbet på
alle kommunens avdelinger for å
snu de steiner som det er mulig
å snu for så å kunne legge frem
en omstillings-/innsparingsliste
for behandling i formannskapet
i møte den 5. mai. Tanken er at
formannskapet i dette møte skal
gi administrasjonen innspill på
hvilke tiltak de politisk mener det
er fornuftig å gå for og hvilke de
eventuelt ikke ønsker skal gjennomføres. Ut fra disse signalene
skal administrasjonen utarbeide

KOMMUNEHUSET: Det er økonomiske utfordringer i Grong kommune.
en budsjettregulering som skal
legges frem for endelig behandling i kommunestyret 21. mai.

Stor aktivitet

De økonomiske utfordringene er
store, men rådmannen mener at
det skal være mulig å få budsjettet

i balanse for 2015 uten at det skal
få alt for store negative konsekvenser for innbyggerne i Grong.
Kommunen vil i neste utgave av
Grongnytt gi informasjon om
hvilke omstillings-/innsparingstiltak som gjennomføres.
Når dette er sagt så mener vi at

Grong kommune fremdeles er
en kommune med stor aktivitet,
mange og gode tjenester og at det
er en flott kommune å være innbygger i.
For flere opplysninger se formannskapssakene 17/15, 57/15 og
65/15.

Bemanningen ved kommunekassen i Grong
Bemanningen ved
kontoret har vært stabil
i mange, mange år.

Kommunekasserer Odd Loeng
har nå sagt opp sin stilling, og
det ble dermed aktuelt å foreta en
gjennomgang av bemanningssituasjonen.
Grong kommune inngikk i 2014
et vertskommunesamarbeid med
Røyrvik, Lierne og Namsskogan
på lønnsområdet. Vi har siden
den tid solgt vår lønnsressurs til
Namsskogan som er vertskommune for ordningen. Denne salgsavtalen er nå sagt opp og vår lønningsmedarbeider Grethe Ness
Formo vil fom. august gå over til
stillingen som rådgiver økonomi
og vil overta kommunekassererens oppgaver. Lønningsarbeidet
for Grong kommunen vil fra samme tidspunkt bli utført av felles
lønningskontor på Namsskogan.
Kommunekassen er per i dag
også bemannet med en 100 prosent
stilling på skatt fordelt på Frank
Holvik og Elin Fornes. Stortinget
skal i mai/juni behandle et forslag
om å gjøre skatteinnkrevingen til
en statlig oppgave fom. 2016. Der-

Mobildekning
Prosjektet Kartlegging av
mobildekning og mobilt
bredbånd i Indre Namdal.

KOMMUNEKASSEN: Endringer i bemanningen på kommunekassen i Grong.
som dette blir en realitet forsvinner denne stillingsressursen fra
dagens kommunekasse.
I tillegg til rådgiver økonomi og
rådgiver skatt bemannes kommunekassen med en 60 prosent stil-

ling som jobber med kommunal
fakturering. Denne stillingen er
besatt av Siv Granamo Strømsmo.
Økonomisjef Tone Røttesmo er
også tilknyttet kommunekassen i
en 100 prosent stilling.

Indre Namdal Regionråd har
vedtatt å iverksette kartlegging av tilgangen til bredbånd
og mobildekningen i kommunene Lierne, Grong, Høylandet,
Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.
Til dette trenger vi din hjelp! Det
vil bli lagt ut et kartleggingsskjema på kommunenes hjemmesider som du kan benytte, eller du
kan bruke mail eller telefon om
det er ønskelig. Prosjektet er et
ledd i å få bedret dekningsgraden for mobilt bredbånd i områder uten bredbåndstilgang og
mobiltelefoni i hele IN-regionen.
Frist senest innen 30.05.2015.
Opplysninger vi trenger:
1: Hvilken kommune du rapporterer fra.

2: Stedsnavn/gårdsnr/bruksnr/
festenr.
3: Hvilken mobiloperatør du
bruker.
4: Hvor god eller dårlig dekning
du har (sjekk hvor mange
prikker/streker for dekning
du har på mobilen sentralt i
huset).
5: Oppgi type nettverk.
Gå inn på hjemmesiden til
Grong kommune og finn informasjon om kartlegging av mobildekning.
Gå inn på skjemalinken som
ligger her eller ta kontakt på
telefon eller epost.
KONTAKTPERSON:
Grong: Kjell Brauten
Tlf 74 31 21 53 - kjell.brauten@
grong.kommune.no
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Betalingssatser - SFO
I sak 86/14 vedtok Grong
Kommunestyre følgende
betalingssatser i SFO
fra 1. januar og fram til
sommerferien 2015:

Felles for SFO:
n Kjøp av enkeltdager: kr. 177,n Dagspris for skoleferier: kr. 177,n For sein henting: kr. 171,- (for
sein henting over 10 min.)

Priser på SFO fra skolestart høsten
2015 (vedtatt i kommunestyret sak
18/15 og 35/15):

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

Skolefritidsordningen
Grong kommune har skolefritidsordninger ved skolene i
kommunen.
Det kan søkes plass i skolefritidsordningen ved Harran
oppvekstsenter og ved Grong
barne- og ungdomsskole.
Det kan søkes på følgende
tilbud:
Alle dager: 100 %
4 dager: 80%

3 dager: 60%
2 dager: 40%
Alle dager etter skoletid
Korttidstilbud
Nærmere informasjon ved
den enkelte skole.
Felles elektronisk søknadsskjema for SFO er lagt ut på
kommunenes hjemmeside
www.grong.kommune.no
Søknadsfrist: 20. mai 2015.

Fortsatt skolelokaler
i Røde kors-huset
Grong kommune har de
siste årene leid lokaler
i Rødekors-huset til
undervisning av voksne
fremmedspråklige.

BARNEHAGESATSER: Dette bildet er tatt i forbindelse med barnehagedagen i vår.

Flere barnehageplasser
Grong kommunestyre
har vedtatt tiltak for å
møte fremtidige behov
for nye barnehageplasser. I kommunestyremøte i mars ble det
fattet vedtak om både
kort- og langsiktige tiltak.
Grong kommune oppfyller barnehagelovens krav om å tilby
barnehageplass til barn som har
fylt ett år senest innen utgangen
av august det året det søkes barnehageplass for. Politikerne i
Grong ønsker imidlertid at alle
som søker barnehageplass skal
tildeles plass, også de som ikke
har fylt ett år innen utgangen av
august. For å oppnå det, vil det
være behov for å sette inn tiltak
i sentrumsområdet for å møte
fremtidas behov for barnehageplasser.

et enstemmig kommunestyre å
utnytte tilgjengelig lekeareal ved
Ekker- og Rønningen barnehage
bedre, bl.a. ved å øke lekearealet
ved begge sentrumsbarnehagene, innenfor lovens beskrivelse
ift. lekeareal.
I tillegg vedtok kommunestyret
som en midlertidig ordning for
kommende barnehageår at norm
for lekeareal pr. barn blir tilpasset statens veiledende normer.
Her har barnehagene i Grong
til nå hatt en høyere arealnorm
enn statens veiledende norm.
Kommunestyret vedtok at disse
normene skal vurderes på nytt i
2016.
Med disse tiltakene kan Grong
kommune tilby alle søkerne i
sentrumsområdet barnehageplass kommende barnehageår,
ut fra status etter at søknadsfrist
for hovedopptaket var gått ut.
Barnehagene på Bergsmo og i
Harran kan også tilby barnehageplass til alle som søkte plass til
høsten.

Kortsiktige tiltak

Flere stillinger

For å møte behovet for nye barnehageplasser i Mediå-området
kommende barnehageår, vedtok

Flere barnehageplasser medfører at det blir behov for økt
bemanning, og kommunestyret

har fulgt opp og bevilget midler
til å øke bemanninga ved Ekkerog Rønningen barnehager med
i alt 2.5 årsverk for barnehageåret 2015/16. Dette medfører en
merutgift på i alt kr. 421.000,- for
høsten 2015, og årsbeløpet utgjør
kr. 1.011.000,-.

Utrede langsiktige tiltak

Kommunestyret nøyer seg ikke
med å tenke kun neste barnehageår. For å møte de langsiktige
behovene for barnehageplasser
i sentrum, har formannskapet
oppnevnt en arbeidsgruppe som
har fått i oppdrag å utrede et
skisseprosjekt som skal vise to
alternative tiltak. Det ene alternativet går ut på å bygge en ny
avdeling ved Ekker barnehage
med plass til 18 barn over 3 år
eller 9 barn under 3 år (iflg. barnehageloven utgjør barn under 3
år 2 barnehageplasser).
Det andre alternativet som skal
utredes, er en redusert utvidelse
av eksisterende avdeling ved
Ekker barnehage, og som vil gi
ca. 9 nye barnehageplasser.
Arbeidsgruppa skal være ferdig
med sitt arbeid innen 1. oktober
i år.

Fra og med skolestart høsten i
år skal imidlertid voksenopplæringa holde til i nåværende
Bergsmo skole, men Grong
kommune ønsker fortsatt å
leie lokaler i Rødekors-huset til
undervisning.
I forbindelse med en eventuell utbygging av Grong barneog ungdomsskole (GBU) med
regional kulturbyggfunksjon,
vil det være behov for at GBU
må bruke et eksternt klasserom under byggeperioden, som
er planlagt til 2 år.
I den forbindelse har kommunestyret vedtatt at under
forutsetning av oppstart av
utbygginga av Grong barne- og
ungdomsskole inkl. nytt regionalt kulturbygg, skal det leies

Kulturprisen
2015
Grong kommune ønskjer forslag
til kandidatar til årets kulturpris. Prisen skal delast ut til ein
person eller lag/organisasjon
i Grong som har gjort ein særskilt innsats på kulturområdet
i Grong kommune. Forslaget
med grunngjeving kan sendast
til Servicekontoret i kommunen
eller på e-post til: postmottak@
grong.kommune.no. . Frist for
innsending av forslag er 20.
august.
Kulturkontoret

ekstra klasserom inkl. grupperom i Rødekors-huset i byggeperioden, dvs. fra skolestart
høsten 2015 og ut vårhalvåret
2017.
Også andre alternativer til
eksternt undervisningslokale
ble vurdert, men ut fra både
økonomi og egnethet ble Rødekors-huset valgt.

Åpent møte
Kommunereformen – åpent
møte 19.mai kl. 18.00 på
Grong hotell.
Program: informasjon om
kommunereformarbeidet,
gruppearbeid, dialog.
På grunn av servering
ønsker vi innen 18. mai å få
tilbakemelding på hvem som
kommer. Meld fra til postmottak@grong.kommune.
no eller til servicekontoret
74312100.
Velkommen!
Hilsen
Skjalg Åkerøy, ordfører
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

FRA VENSTRE: Sander Landstad Martinsen. Hedda Weiseth Sagmo (med
ryggen mot kamera), Sara Johanne Valskraa, Ida Christin Sund og Ingrid
Domås holder premien.

VINNERE: #Reflx vant to priser. Beste elevbedrift barneskole og beste stand.

«Din trygghet blir
bedre med #Reflx»
26. mars deltok elevbedriften ved Harran og
Bergsmo oppvekstsenter på EMINA-messa i
Namsos.

CATWALK: Sander Landstad Martinsen og Brage Svarliaunet.

«Din trygghet blir bedre med
#Reflx»
Dette er en arena hvor elevbedrifter fra området får vist fram
sine produkter og konkurrere
om pengepremier for ideene sine.
Elevene fra Harran og Bergsmo
stakk av med to priser på messa;
1. plass for beste elevbedrift barneskole og 1. plass for beste stand
på messa. Juryen var imponert og
mente at ingenting manglet i presentasjonen.

Vinnere

PRESENTASJON: Slik presenterte vi vårt produkt på messa. Inni bua vises
hjemmesiden og bilder på veggen via prosjektor.

I november 2014 deltok mellomtrinnselevene på Harran og Bergsmo oppvekstsenter i et prosjekt
gjennom Ungt Entreprenørskap,
som heter SMART Trafikk. En av
gruppene gikk av med seieren i
Nord-Trøndelag, og nå er vinnerproduktet inne i en tidlig produksjonsfase. Da elevene i slutten av
januar ble kåret til vinnere av prosjektet, bestemte elever og lærere
seg for å gå videre med ideen og
stille på EMINA med egen stand

FRA VENSTRE: Silje Rebekka B. Solum, Isak Valskrå, Hedda Weiseth Sagmo.
og moteshow. Vinnerideen gikk
ut på å lage en nettside hvor man
kan bestille egendesignede reflekser.
Elevene tok for seg problemet
med at mange lar være å bruke
refleks, og tror flere vil vises bedre i mørket dersom de har reflekser de selv synes er fine.

Bedrift

Nå har de ordnet seg hjemmeside
og e-post, visittkort og logo og
selvfølgelig flere prototyper på
klær med egendesignede reflekser. Elevene står for det aller
meste av arbeidet selv. De begynte

med å lage maler for forskjellige
reflekser, for så å klippe ut selve
refleksen og feste den på klærne.
Noen har jobbet med å utvikle
logoen, andre har jobbet med
slagord og visittkort. To av elevene har fått jobben som fotografer,
og dokumenterer hele tiden progresjonen i arbeidet. De tar også
bilder av elever som viser fram
klærne etter hvert som de blir
ferdige. Lærerne hjelper til med
hjemmeside, e-post, økonomi og
litt administrativt arbeid. Bedriften, som har fått navnet #Reflx,
ønsker nå å se hvorvidt det er et
marked for produktet.

Trafikksikkerhetsplan

Grong kommunes trafikksikkerhetsplan for 2016-2019 legges ut til høring
og offentlig ettersyn.
Arbeidet med å utarbeide Grong
kommunes trafikksikkerhetsplan er
i gang og forslag til Trafikksikkerhetsplan Grong kommune 2016-2019
blir nå lagt ut til høring og offentlig
ettersyn.
Planprosessen startet i januar og
gjennom Grong-nytt ble kommunens
innbyggere, lag og foreninger bedt
om å komme med innspill til planen.
Skoler, barnehager, politi og velforen-

inger ble i eget brev invitert til å komme med innspill til planen. Det kom i
alt fem innspill til trafikksikkerhetsplanen. Grong formannskap vedtok i
møte den 16.04.15, sak 55/15, å legge
ut forslag til «Trafikksikkerhetsplan
Grong kommune 2016-2019» ut til
offentlig ettersyn.Merknader i saken
sendes Grong kommune eller postmottak@grong.kommune.no innen
21.05.2015. For spørsmål om saken,
ta kontakt med Kristin Romundstad
på tlf 74 31 21 54 eller kristin.romundstad@grong.kommune.no
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KOMMUNAL INFORMASJON
Historiske Grong

I samarbeid med Grong Historielag ønsker vi å presentere historiske
godbiter fra bygda. Om andre i Grong sitter på gode historier og bilder,
så vil vi veldig gjerne at dere også tar kontakt, og deler deres historier fra
«gammeltida» med leserne av Grongnytt.

Attmed garden Holund er eit stort
berg, Holloklompen dei kalla. Der
var eingong ein jutull, som hadde
heimen sin der. Han skulle vera så
overlag rik. Holund var den gongen
berre ein plass, så det må vera lenge
siden. Der budde eit parfolk, som
hadde ein son, og han var så ustyren
av seg at han visste mest ikkje kva
gale han skulle gjera. Eingong hadde
han gjort noko riktig gale, og så sa
faren åt honom: Du sluttar no ikkje
med slik galskap før enn du kjem
åt ”Jutullen”. Det er best eg reiser
straks då, tenkte guten, og så gav
han seg i veg.
Då han kom opp åt bergklompen,
råkte han jutullen, og dei vart såleis
forlikt at guten skulle bli dreng hjå
honom. Det fyrste guten fekk sjå då
han kom inn i berget, var ei blind
kjerring. ”God dag” sa guten, då han
kom inn og tok av seg huva.
”God dag” igjen, sa jutullen og bad
guten setja seg. ”Det er kjerringa
mi det der,” sa jutullen og peika på
gamla, ”ho er blind, og difor må du
ikkje leggja noko i vegen for henne,
og så må du vera grom åt ho” Ja, det
lova guten.
”Kom nå, så skal me bere ved” sa
jultulen. Då dei kom åt skytja, var
kvar vedskia så stor og tung at guten
ikkje vann å løfte ei, langt minder
fleire. Han plukka då berre i hop
nokre fliser som hadde sprotte av då
jutullen hogg ved.
”Kvifor tek du ikkje ved liksom
eg” sa jutullen og vart reint galen.
”Jau, dek skal eg segja deg,” sa
guten, ”skulle eg ha teke ved, hadde
eg teke alt som er i skyttja, og det
hadde vorte leit åt kjerringa di, for
då hadde det vorte noko å snåva i,
difor tok eg berre noko spik, og det

kan vera godt å ha når ho skal tenda
opp.”
Jutullen skulle not enda opp
elden, men det ville ikkje brenna.
Så han la til å blåsa, og han bles så
sterkt at guten flaug opp under taket.
”Kva er det du ska så høgt, din tosk.
Enn du kjem utover kjerringa mi”
sa jutullen og var så galen at han
skolv. ”Eg skal berre sjå åt om her
er lite næver, så du kan få tenda opp
med” sa guten, han var så blid då
han for og skrapa under taket.
Kjerrringa heldt på å laga ost,
og så fekk jutullen og guten kvar si
kjesmus. Kjesmusa var så stor at
guten vann ikkje eta opp helvti eingong, men han gøymde det som vart
til overs i barmen, for han meinte
det var vel godt å finna. Jutullen
gløypte i seg si med ein gong, og så
tok han seg ein forsvarlig sup med
kvitmussu etter.
”No må du koma, så skal vi ut å
trøska,” sa jutullen. Guten tok huva
si og gjekk etter honom åt låven.
Kjesmusstykkjet la han attmed ein
stein utafor låvedøra. Jutullen tok
fram tvo slogoar og let guten få den
eine. ”Det er då underlig kor små
slogoer han brukar han som er så
sterk” tenkte guten. Når kornbanda
var framlagt, tok dei då til å slå, men
jutullen slå så hardt at banda flaug
omkring i låven. Men då jutullen
sag at dei banda som guten slo på,
låg like still, sa han: ”Du må då slå
like hardt som eg”. ”Eg slær då endå
hardare eg” sa guten, ”banda sprett
då opp når du slær, men eg slær så
dei vart liggjande der dei ligg” Jutullen prøvde å slå endå hardare, banda
spratt endå verre. Då vart jutullen
galen og tok ein stein som han kleip i
stykkjer mellom fingrane. ”Eg er vel

EVENTYR FRÅ GRONG: Jutullen og Hollogutten
sterkare enn du allikevel eg”, sa han
då. ”Å, det kan vel koma an på det,”
meinte guten, liksom ingen skulle
vera såpass. Han retta seg ut gjennom låvedøra og fekk ostestykkjet,
og så kleip han det mellom fingrane
så mysa rann.”Gjer meg det etter,”
sa han. ”Det kan vel ikkje vera verre
for meg enn for deg det” svara jutullen og tok flintstein som han kleip
så stykkja spratt, men det kom ikkje
droppen. ”Du er vel sterk likevel,”
sa jutullen. ”Du får ganga etter lite
vatn åt kjerringa mi,” sa jutullen og
viste guten eit par bøttar, men dei
var så store og tunge at guten neste
ikkje kunne løfta ei utav deim om ho
var tom. ”Eg kan då vel ikkje ganga
og diltra med disse små bøttane,”
sa han, lat meg få eit par skikkelige
bøttar, så skal eg berre heim heile
kjelda med ein gong.
”Nei, då vill jutullen heller bera
vatn sjølv, for dersom heile kjelda
vart heimboren, kunne kjerringa
detta nedi og bliva der. ”Du kan heller ganga å gjæta kyrne du, så skal
eg bera vatn”.
Då gutten kom bort i skogen med
kyrne, tok han bjølla av bjøllkua og
hengde opp i eit tre, og så skar han
rompa av alle dei andre kyrne og
stakk deim nedi ei myr. Men kyrne
jagde han heim åt foreldra sine. Då
han hadde gjort det, gjekk han åt
jutullen og fortalde at alle kyrne
hadde gjenge seg ned i myra så nær
som bjøllkua, ho hadde faret til
vers. Jutullen skulle då sjå etter om
det var sant, og då han kom bort på
myra, fekk han sjå at berre rompa av
kyrne stod etter. Han skulle prøve å
draga deim opp og tok i av all makt,
men datt baklengs, så det klask i
myra. Jutullen som trudde at han
hadde slite rompa av all kyrne, vart
rein storgalen.
”Du er vel ein strid kar til å arbeida, men kapp-eta med meg kan du no
ikkje likevel,” sa jutullen. ”Det skal
vi nappast om,” svarte gutten, og så
var han av stad å fekk i ein sekk, som
han festa oppunder trøya. Kjerringa
hadde koka eit stort fat med feit rjomegraut, og bar det til å eta. Jutullen
var sopin og tok i seg så det forslo,
men guten vart verre likevel han, for
han auste i sekken. Då jutullen vart
godt mett, så han bort åt den kanten

guten åt, og då fekk han sjå at guten
hadde gjort eit større hol i fatet enn
han, begynte han på nytt lag. Men
guten vann over honom i grautfatet
også. Då dei hadde lagt bort skeia,
begynte jutullen å klage seg for at
han hadde ete seg klein. Han gjekk
og jamra seg og heldt seg på magen
med båe hender.
”Det er nok ikkje fritt for at eg
også er litt klein,”, sa guten, ”men
det veit eg så god råd for.”
Jutullen ville då gjerne få høyra
den rådi, og så skulle han fylgja med
gutten ut og sjå korleis han bar seg
åt. Då dei kom ut tok gutten ein kniv
og skar hol på trøya og sekken, så
grauten valt ut. Jutullen stod reint
forfærd og visste ikkje om han torde
bruka den rådi. Enden vart at han
ikkje torde våga på det. Om natta
skulle guten liggja oppå loftet. Jutullen og kjerringa låg ned i stova og
når dei trudde at gutten hadde somna, tok dei til å snakka om korleis
dei skulle bli fri honom.
”Når han no heve somna,skal eg
taka storsleggja mi og gjera av med
honom,” sa jutullen. Dette låg gutten å høyrde på. Han smaug seg ut
og tok eit trau med frau, som han
sette ned i senga og så steig han
attom muren. Han hadde ikkje stått
der lengje førenn jutullen kom stav-

rande opp med ei stor sleggja og slo
til senga så det skvatt. Så gjekk han
og la seg atter, og no meinte han dei
skulle vera fri gutten. ”Korleis gjekk
det?” spurde kjerringa. ”han ga
ikkje ein ljod frå seg,” svarte jutullen. Då jutullen våkna om morgonen
hadde gutten bore ut trauget og låg
no i senga.
Då jutullen fekk sjå at gutten var
like frisk som om kvelden, vart han
reint opp i under. ”Hev du kjent noko
ilt i natt?” spurte han. ”Nei–, sa gutten, ”eg tykte det eingong var ei
loppe som beit meg, men elles hev eg
sove godt.” Då vart jutullen så redd
at han stod og skalv.
”Eg hev no ikkje meir arbeid åt
deg,” sa han, ”og difor er det vel best
du reiser. Du skal få så mykje gull
som du kan bera hvis du vil reisa”
— ”Å nei, eg skal vera nøgd når eg
får så mykje som du kan bera,” sa
gutten. Jutullen la på seg så mykje
som han orka bera og fylgde med
gutten til dei såg plassen. Der kasta
han ned gullet og sa at no kunne
gutten bera sjølv. Kven som no vart
mest glad, anten jutullen eller gutten, veit ingen. Men gutten og foreldra måtte bera lenge før dei fekk alt
gullet heim.

lagte gruppeveiledning er høsten
2015.
Ta kontakt med Indre Namdal
barneverntjeneste ved Inger Alise
Nistad, på mail

inger.alise.nistad@grong.
ko m m u n e . n o eller bar neverntjenestens telefonnummer
91002990.

Kilde: Grong Bygdebok av
Martin Bjerken.

Behov for tilsynspersoner
Har du erfaring fra
arbeid med barn?

Har du tid og lyst til å engasjere
deg som tilsynsperson for barn
som bor i fosterhjem? Indre Namdal barneverntjeneste jobber med
å skaffe tilsynspersoner til alle
barn som bor i fosterhjem som
bor i kommunene Snåsa, Røyrvik,
Namsskogan, Lierne, Høylandet
og Grong.
Barnevernslovens regler om
tilsyn med barn i fosterhjem ble
endret med virkning fra 1. februar
2014.
Bar ne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på
bakgrunn av lovendringene, på
oppdrag fra Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet
(BLD) laget en ny veileder for tilsyn med barn i fosterhjem. Ny vei-

leder ble tilgjengelig 5. mars 2015,
og erstatter veilederen fra 2006.
Det er lovendringen som medfører at begrepet tilsynsfører nå er
erstattet med begrepet tilsynsperson.
Indre Namdal barneverntjeneste trenger tilsynsperson til
ett eller flere barn. Lovkravet er
at alle barn som bor i fosterhjem
skal få minst fire tilsyn i året frem
til de er 18 år. Formålet er å føre
kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet. Tilsynspersonen har som oppgave å
følge med på og gjøre seg opp en
selvstendig mening om hvorvidt
barnet blir godt ivaretatt og om
forutsetningene for plasseringen
følges opp.   
Tilsynspersonen skal ha en tilstrekkelig uavhengig rolle ovenfor barneverntjenesten og foster-

hjemmet. Noen ganger engasjerer
vi tilsynsperson bosatt i annen
kommune enn barnet, for at tilsynspersonen skal ha den nødvendige distanse til fosterhjemmet .
Vi vil vurdere å ansette en fast tilsynsperson for flere barn om den
riktige melder interesse. Tilsynspersoner må fremvise politiattest
og undertegne taushetserklæring
før de kan forespørres om konkrete oppdrag. Vi legger vekt på å gi
tilsynsoppgaven til noen som kan
utføre oppgaven over tid. Oppgaven som tilsynsperson er timelønnet og det utbetales for kjøring ut
fra statens satser etter innsendt
timelister og kjøreregning etter
hvert tilsynsbesøk.   
I mai vil det bli gjennomført
gruppeveiledning for tilsynspersoner tre ulike steder i dette store
geografiske området. Neste plan-
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Vi som
jobber i kommunen

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Finner en god tone i kommunen

I hvert nummer av Grongnytt
vil vi presentere noen av oss som jobber i
Grong kommune. Hva driver vi med - hva er det
som ligger bak titler og ansvarsområder - og
hvordan ser vi ut, - vi som tar telefonen når
du ringer. Denne gangen presenterer vi

GRONG MUSIKK- OG KULTURSKOLE

KARI A. T. SIVERTSEN:

Kari er 42 år, og er oppvokst på en
gård i Henning i Steinkjer kommune.
Etter å ha gått ett år på musikklinja
ved Namdals folkehøgskole, lokket
Namdalen til videre opphold. Flyttet
derfor til Grong for 21 år siden.Har
musikkfaglig bakgrunn, og har jobbet i kommunen i snart 20 år - både
ved Grong barne- og ungdomsskole og ved musikk- og kulturskolen.
Underviser på piano og trompet, og
er i dag rektor og leder for musikk- og
kulturskolen.Er i tillegg koordinator
for den kulturelle skolesekken i
kommunen.I fritida er det musikk,
hage, hund, elgjakt og friluft som står
i fokus.

ANNE DORDI KRYSTAD:

Anne Dordi er 51 år, født og oppvokst i Sørli, Lierne.Bor og trives
i Grong.Har tidligere jobbet som
lærervikar ved Sørli skole, hatt opplæring på piano, gitar, fløyte, dans
og drama ved Lierne musikkskole.
Produksjonsarbeider ved Lierne
bakeri. Selvstendig næringsdrivende;
sauebonde og skinnsøm.Har jobbet i
Steinkjer ved Montessori barnehage.
Har også utdannelse innen samfunnsfag – sosiologi.Jobber i dag som
veileder ved Namas Vekst.Er dirigent
for Grong blandakor og Grong skolemusikk.På fritida trives hun godt på
fjellet med fiskestanga.

ANNE KATHRINE NYLAND:

Anne Kathrine er 45 år, kommer fra Kongsvinger og bor nå i
Namsos.Jobber ved kulturskolen i
Namsos og Grong, og har fløyte som
hovedinstrument.I Grong underviser hun i tillegg på piano, tilpasset
undervisning, musikkmoro og
musikkbarnehagen.Er utdannet ved
Musikkkonservatoriet i Tromsø.Har
tidligere jobbet som distriktsmusiker i
NTFK.Fritid er lik musikk og familie.

Musikk- og kulturskolen har gitt
barn og ungdom i Grong musikkog sangundervisning i mange
år. Skolen gir et bredt tilbud,
hvor de 9 lærerne underviser i
tradisjonelle instrumenter som
piano, gitar, trompet, fiolin,
trommer, bass og trekkspill. I
tillegg tilbys sangundervisning
, samt kortkurs innenfor andre
kunstfag og hobbyaktiviteter.
Ved siden av dette selger skolen
dirigenttjenester til voksenkorpset og skolekorpset.

OLA PEDER TYLDUM:

Ola Peder er 56 år, kommer fra
Overhalla men bor nå i Namsskogan.
Er gårdbruker og ingeniør, med
utdannelse fra konservatoriet i
Trondheim.Jobber nå som rådmann
i Røyrvik kommune.I Grong er han
dirigent for Grong Musikkforening.I
fritida er det meste av tida viet til
musikken.

GEIR H. VIGE:

JANNE BARLIEN:
LEIF S. FISKUM:

Leif er 69 år, fra Grong og bor nå
på Mediå. Jobba tidligere som
gårdbruker på Fossland, og
senere som FDV Vaktmester’n.
Fritidsinteresser er sang og
musikk (orkester i over 30 år), jakt
og fiske.Underviser på trekkspill i
musikk- og kulturskolen.

TERJE VIE:

Terje er 46 år, og kommer fra Namsos
(bor også i Namsos).Jobber i kulturskolen i Grong og i Namsos.Utdanning
fra NTNU i Trondheim og fra Norges
Musikkhøgskole.Underviser på
trommer og piano både i Grong og i
Namsos.Fritidsaktiviteter er å spiller
i band, også noe i korps av og til.Liker
turer i skog og mark.

Janne er 52 år, og bor på Aunfoss.Mor
til tre voksne jenter og bestemor til
to. Har 2 år på Barne- og ungdomsutdanninga. tatt enkelt fag på HINT, og
har jobba litt innen helsesektoren.
Lærer på musikk- og kulturskolens
kortkurs - hobbyaktiviteter/kunstfag.
Liker godt å bruke tid på hunden sin,
og drar gjerne på fisketur, leser mye
bøker, er en "scrapper" og synes
strikking er topp.

Geir er 56 år, og er opprinnelig fra
Kristiansand, men har vært bosatt
i Namsos i over 25 år.Jobber i kulturskolen både i Namsos og Grong.
Har studert både i inn- og utland,
både musikk og andre fagområder.
Er utdannet fiolinist, men underviser i tillegg på både gitar og piano/
keyboard.Har jobbet som frilands-/
utøvende musiker i ulike orkestre, fiolinlærer i flere kulturskoler sørpå, og
er nå fast inventar i Namdal symfoniorkester, konsertmester. I fritida liker
han å tilbringe tid med sin familie, og
det blir da tid til noe kajakkpadling,
fiske og turer også.

JAN ERIK KJØLSTAD:

Jan Erik er 44 år, bor i Overhalla
Jobber i kulturskolen i Overhalla,
Grong, samt har musikkundervisningen på på ungdomstrinnet på Grong
barne- og ungdomsskole. Underviser
på gitar, bass og sang.

Musikk- og kulturskolen
Gammeldans, reel og
popmusikk, trommesoloer og fiolinspill.

Torsdag 23. april hadde Grong
musikk- og kulturskole sin årlige
skoleturné, i kommunen, «På frierferd», for å friste enda flere til å søke
om opptak.
Totalt 29 elever og 7 lærere som
deltok på konsertene. Elevene kom
fra 1. – 10. klasse, fra Grong barne- og
ungdomsskole, Bergsmo oppvekstsenter og Harran oppvekstsenter. De
framførte sine 14 nummer for elever,
ansatte og barnehagebarn på alle tre
skolene. Med så flott publikum, fullsatte saler og busstransport mellom
skolene, fikk musikkskoleelevene ei
god turnéopplevelse.
Fra scenen ble det presentert fiolin, piano, sang og gitar, trekkspill,
pad (øvingstromme) og trommesett.
Noen nummer ble akkompagnert av

lærerne. I tillegg deltok Grong skolemusikk - som består av 8 musikanter,
og musikkmorogruppa spilte ukulele. Musikk- og kulturskolens visjon
er viktig i alle sammenhenger:
«Vi vil at opplevelse skal stå i sentrum for å bidra til økt livsglede og
trivsel! «
Hver konsert ble avsluttet med
påminning om påmeldingsfristen
til musikk- og kulturskolen, som er
onsdag 20. mai! Det ble delt ut informasjonsskriv til elevene der det
står litt kort om påmeldinga, og litt
generelt om hvordan undervisninga
foregår, hvilke tilbud vi har med
undervisning, og betalingssatsene.
Dette dokumentet ligger også ute på
hjemmesida til Grong kommune. Ta
kontakt om noe er uklart Påmelding
foregår elektronisk, ved å gi inn på
hjemmesida til Grong kommune.
Velg «skjema» i høyre marg, deretter
linken til «Musikk- og kulturskolen
– Opptak, fornyelse og utmelding».

SKOLETURNÉ: 29 elever og sju lærere deltok på konsertene da Grong musikk- og kulturskole var på sin årlig skoleturné «På frierferd».
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Foto: Jorunn Lilleslett.

Sommerstart

ÆRVERDIG: Skysstasjonen på Sæterhaugen. Foto: Jorunn Åstrand

Kommunedelplan
for kulturminner

Det er første gang
Grong kommune har
utarbeidet en kulturminneplan, så en startet med "blanke ark".

I kommunen har vi likevel hatt
en stor fordel av at det er gjort
mye re gistreringsarbeid av
kulturminner tidligere. Vi har
Riksantikvarens egen registrering av fornminner som er lagt
i databasen askeladden.ra. Askeladden er en database som viser
alle freda kulturminner, som for
Grongs del består av 1046 enkeltminner fordelt på 316 lokaliteter.
Det er verdt å merke seg at ikke
alle automatisk freda kulturminner er kjent og registrert.
I tillegg har vi ei listeført kirke. Askeladden brukes mye av
landbruk, teknisk og kultur i
diverse saker. Videre så har vi
SEFRAK-registreringene. Disse
dataene inngår i dag i Matrikkelen. I Grong ble det registrert
170 bygninger. Deretter har vi en
registrering som Grong historielag utførte i perioden 2008-2010
som omfattet nyere tids kulturminner.
Prosjektet ble kalt "Far Etter
Folk" og registrerte i alt ca. 450
kulturminner. Formålet med
prosjektet var å få registrert
flest mulig spor av menneskelig
aktivitet; bygninger, dammer,
sagbruk, utslåtter, seterbruk ol.
Registreringene er lagt inn på
fylkeskommunens nettsted mitt.
kulturminne.no. Det er et mål at

disse registreringene blir konvertert til Riksantikvarens nettsted www.kulturminnesok.no.

Kulturminnesøk

Grong historielag har i forbindelse med plan—og registreringsarbeidet i 2012, 2013 og i
2014 lagt inn 222 kulturminner
på kulturminnesøk. Historielaget og Grong kommune har også
utført alle kontrollregistreringer av SEFRAK-registeret på 170
bygninger som er lagt inn i databasen «BraArkiv». Vi har derfor
en oppdatert liste over hva som
finnes av bygninger eldre enn år
1900. 50 bygninger er revet. Bare
et fåtall bygninger fra perioden
1900-1950 er kontrollregistrert.

Bygdebøker

Grong kommune har flere bygdebøker der det finnes en rekke
viktige opplysninger om kulturminner; Grong bygdebok, bind
I, II og III, Alle disse dager, Togstopp Namdal, Mørklagte bygder,
Sanddøladalens historie, Gamle
Harran, Gløshaug kirke og bygdeboka til Martin Bjerken.
Det sier seg selv at vi ikke kan
ta vare på alle kulturminner vi
har i Grong, og hvilke kulturminner er det da spesielt viktig å
verne om? Denne planen prøver
å gi noen svar på dette spørsmålet. Det betyr imidlertid ikke
at alle verneverdige og viktige
kulturminner har kommet med.
Mange er fremdeles ikke registrert og planen vil derfor ikke
være uttømmende for all fremtid.

MIDLER: Den gamle prestegårdsboligen på Værem som nå har fått midler
fra Norsk kulturminnefond for å sette i stand huset. Foto: Sverre Gartland

Årets Sommerstart går av stabelen 5.-7. juni på Grong sports- og
fritidspark. Dagene skal fylles
med mange forskjellige type aktiviteter som passer for både små
og store, for eksempel orientering, fotball, rulleski og speedminton. Her er bilder fra fjorårets
arrangement. Været var dårlig,
men likevel stor innsats av deltagerne.

Lørdagskafé
på Bergsmo
Oppvekstsenter
At foreldre og barn møtes til felles hygge er viktig. På lørdagskafèen som ble avholdt på Bergsmo
Oppvekstsenter var dette en ypperlig arena for felles samvær. Lørdag
21.03.15 arrangerte leder og nestleder på Bergsmo Oppvekstsenter
lørdagskafè. Gjester var elever med
familie. Mens de voksne kunne sitte
vel og lenge var ungene mest opptatt
av aktivitet i gymsalen.
Gjestene satte utvilsomt pris på
dette tiltaket, og det var en hyggelig formiddag for de ca 30 som var
innom i løpet av "åpningstiden".

Handlingsplan

Planen inneholder en tekstdel
som omhandler kulturminneforvaltning og en tiltaksdel der
en fokuserer på kulturminner i
hele kommunen som skal prioriteres og tas vare på for ettertida.
Det ligger ved et plankart som
viser alle registreringer som
er gjort, samt kart som viser de
prioriterte bevaringsverdige
kulturminnene.
I planen så ligger det en fireårig handlingsplan på tiltak. I
denne planen skal kulturminner som får formelt vern sikres
med "hensynssoner for bevaring". Tidligere var det regulert
til "spesialområder for bevaring"
(gamle plan og bygningsloven).
Retningslinjer til planen ligger
som vedlegg.

STABBUR: Tre etasjers stabbur på Kvitem. Foto: Sverre Gartland.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Nye aktiviteter ved
Grong frivilligsentral

Grong Frivilligsentral
har fått tilskudd til
friluftsaktivitet fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune, til prosjektet ”Søndagstur med
fagtema”.

Søndagsturene starter opp fra
og med 31. mai. Tema for første
turen blir ”Fugletur”, der hobby-ornitolog og fuglefotograf
Oddvar Moa vil være informant.
Han vil både vise fram sin private eggsamling, og orientere om
fuglearter og fuglesang under en
vandring i Tømmeråsmarka, der

han har utplassert flere fuglekasser. Kaffepausen tas i Åttekanten
på Fjellmyra. Oppmøte ved Frivilligsentralen kl. 11.00.
Neste søndagstur blir søndag
7.juni. Da blir det fisketur, der
elever i kommunens g runnskoler vil bli spesielt invitert,
sammen med foresatte/foreldre
og besteforeldre. Disse turene
arrangeres i samarbeid med
Grong Fritid og Fiskeutvalget i
Grong Jeger og Fisk. Så langt er
ikke programmet for disse turene helt klart, nærmere informasjon kommer seinere.
Av andre nye aktiviteter som
er verdt å merke seg, er ”Klebyttekveld” 2. juni kl. 18.00. Alle
som har noe til overs av klær
etter vårens rydding i skuffer og
skap, kan ta det med hit og bytte
(eller eventuelt selge for en billig penge). Vi stiller med speil,
prøverom, kaffesalg og gode råd.
Kanskje får vi musikk til catwalken også!

RØDSTRUPE: fotografert av Oddvar Moa.

Turorientering i Grong 2015
Det vil bli 60 poster fordelt på
kartene Heia, Tømmeråsmarka,
Fosslandsmarka og Leksåsmarka.
Kun orienteringskart blir brukt og alle
terreng må betegnes som fine turterreng! 10 poster i Tømmeråsmarka
regnes som fjernposter og har derfor større vanskelighetsgrad og er
ikke så tilgjengelig som de andre
50. Deltakerkonvolutter vil være i
salg hos Grong Spareforening og
Brønseth Blomsterforretning fra lørdag 23. mai.

Grong idrettslag - o- gruppa 2015
RÅTASSEN - rekrutteringsopplegg + TRENINGSLØP

FROSTA

Dagtur til Frosta og Tautra
Grong og Harran pensjonistforening arrangerer
dagtur til Frostad og Tautra torsdag 25.juni.
Avreise kl 08.00 fra Vertshuset.
Anne Irene Hagerup møter oss
ved kommunesenteret på Frostad og blir med som guide hele
dagen.
Programmet for dagen blir slik:
n Kaffeservering med vafler/
svele samt kake på Klostergården.

n Besøk og orientering/omvisning på Tautra Mariakloster. Vi
får bli med på tidebønn på Klosteret.
n Guiding i Klosterruinen på
Tautra. Her levde det cistenciensermunker fra år 1207 til reformasjonen.
n Guiding i Logtun Middelalderkirke og Frostadtinget , Norges
eldste Lagting.
n Middag inkludert kaffe og

dessert/kake serveres på Valberg gård ca. kl 15.30.
n På heimturen stopper vi ved
Krigsminnesmerket i Falstadskogen.
Pris pr.person kr 650,00 kr.
Prisen kan bli redusert om vi får
med full buss.
Påmeldingsfrist 1.juni.
Påmelding skjer til Ann-Mari
Haugen 92646635 eller Jan Arne
Haugen 92214470.

Nr Dag
1 Tirsdag
12.mai
2 Tirsdag
19.mai
3 Onsdag
20. mai
4 Tirsdag
26. mai
5 Tirsdag
2. juni
6 Søndag
7. juni
7 Tirsdag
9. juni
8 Onsdag
10. juni
9 Tirsdag
16.jun.

Klokka Sted
18- 19 Idrettsparken

Deltakere
Råtassen+ Allidrett

18- 19

Idrettsparken

Råtassen + Allidrett

18- 19

Heia

Treningsløp/ o- åpning

18- 19

Idrettsparken

Råtassen + Allidrett

18- 19

Idrettsparken

Råtassen

12- 14

Idrettsparken

Sommestart/ NA- karusell/Treningsløp

18- 19

Idrettsparken

Råtassen

18- 19

Tømmeråsmarka- Treningsløp
8- kanten
HomomarkaRåtassen + Premieutdeling
Grandemoen
Treningsløp/klubbmesterskap

10 Tirsdag
18.aug.
11 Søndag
30.august

18- 19

18- 19

12- 14

Tømmeråsmarka- Råtassen + Treningsløp
8- kanten
LeksåsRåtassen + Leksås downhill/Treningsløp
Gapahuken
Deltakelse i minst 4 Råtassenløp gir premie
ved avslutningen 16. juni.
På høsten har vi 2 ekstra Råtassenløp
kombinert med vanlige treningsløp.
Det er gratis å delta i alle våre løp- unntatt
NA- karusellen.
Råtassen passer for barn i alderen 6- 12 år.
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LAG OG FORENINGER

Sommermøte
Grong Sanitetsforening har sommermøte på Namdals folkehøgskole
Onsdag 17.juni 2015 kl. 19.00
Vanlige møtesaker, rømmegrøt,
kaffe, loddsalg. mv.
Sommerens viner blir presentert
av noen fra Vinmonopolet.
Alle velkommen.
Styret

Fotpleie
Onsdag 27.mai og torsdag 28.mai er
det fotpleie på Grong Helsetun.
Påmelding direkte til Jorid
Aastrand tlf. 99 27 67 20.
Medlemmer i Grong Sanitetsforening får fratrekt kr. 100.

SNØHYTTA: Veldig mange har lagt skituren sin innom Snøhytta for å se i vinter.

Oppbygginga av
Snøhytta på Geitfjellet

Den nye Snøhytta på
Geitfjellet holder på å ta
form, og veldig mange
har lagt skituren sin innom hytta for å se i vinter.

Namdal Byggservice Entreprenør
AS har stått for selve råbygget i
sommer, mens Grong Røde Kors

selv har stått for grunnarbeidet og
snekring inne nå i høst og vinter.
Det har vært en enorm dugnadsinnsats fra både lagets medlemmer
og andre for å få dette i land, og det
blir veldig bra!
Snøhytta er allerede igjen ett naturlig turmål, akkurat som den gamle
hytta var før brannen.
Men vi mangler fortsatt en del
finansiering av hytta ettersom vi

ikke fikk tippemidler som forespeilet. Det er mange både grongninger og hyttefolk som har brukt
hytta og hatt den som mål for skiturer, og vi ønsker derfor å gi alle som
ønsker det muligheten til å være
med og realisere den nye hytta på
ulike måter.
Vær med å spons hytta som privatperson og vinn ett helgeopphold
på nye Snøhytta!

Sett inn midlene på konto 4448
14 71661, merket med navn.
Som næringslivssponsor er dere
også med i trekningen om ett helgeopphold og annonser i NA og TA
når hytta er ferdig, eller forhandle
om andre gjenytelser for sponsing.
Ta kontakt med Brit-Agnes
Buvarp, mob 482 04 908, britagnes@
gmail.com eller Ingri Gartland,
mob 950 90 209, igart@oline.no.

Årsmøte i
Grong kino
Torsdag 22 mai kl. 19.30 på
Samfunnshuset.
Vanlige årsmøtesaker
Enkel bevertning
Velkommen!

Nytt styre i Nordtun samfunnshus
Etter årsmøte 17. mars 2015 er styret i Nordtun samfunnshus:
Leder: Siv Sklett. Medlemmer i styret: Eli Feragen, Siri Eriksen, Bjørn
Gunnar Smalås, Frode Juliussen
og Snorre Værem. For utleie:
Kontakt Siv Sklett: 97 13 76 77
Styret

KOMMUNAL INFORMASJON

Påskebesøk i barnehagen
I mange år har det vært tradisjon med påskebesøk av (oldemor) Laila Hermanstad.
H u n h a r ko m m e t m e d e t
diger t påskee gg fylt med
alskens godsaker til barna.
Dette begynte hun med mens
barnebarna gikk i barnehagen
og nå er det oldebarna og deres
jevngamle barn i Harran som
får gleden av påskebesøket.
I de siste årene har o gså
(bestemor) Aud Vigdis Fiskum
vært med, men i år var det bare
Laila som kunne komme.
Barna gleder seg til disse to
damene kommer, det er hyggelig med besøk og det er ikke
hverdagskost med mye godsaker i barnehagen!
Aud Vigdis og Laila synes det
er hyggelig å få komme i barnehagen. De har tid til en kaffekopp og blir gjerne sammen

TRADISJON: Det var stor spenning knyttet til selve åpningen av egget.
Barnebarn og oldebarn fikk spandere fra egget.
med oss ei stund utover formiddagen, noe spesielt barnebarn
og oldebarn, men også de andre

barn setter stor pris på. Vi har
mye å fortelle og vise fram når
vi får besøk .

Kunstutstilling
Historiens siste kunstutstilling ble avviklet
på Bergsmo oppvekstsenter 22. april. En flott
utstilling med mange
besøkende.

I løpet av skoleåret har elevene
på Bergsmo Oppvekstsenter
laget mange fine produkter
som ble stilt ut på kunstutstillinga.
Først og fremst har de jobbet
med dette i kunst- og håndverktimene, men også i forbindelse
med andre fag. På utstillingen
fikk foreldre og andre gjester
se produktene satt sammen til
en helhetlig kunstopplevelse. I
tillegg til selve kunstutstillingen var det kulturinnslag fra
klassene.
Hovedansvarlig for utstillingen var Turid Rigmor Grong-

stad, og sammen med de andre
voksne på skolen og ivrige
elever ble det en flott utstilling
som publikum satte stor pris
på. Bortimot 100 besøkende var
innom i løpet av den tida utstillingen stod oppe. Takk til FAU
som stilte med servering til
gjestene!!!
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Telefon: 74 33 17 17
Fax: 74 33 17 16

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

Velkommen

www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

Telefon:
3317
171717
Telefon: 74
74 33
www.grong-elektro.no
Fax: 74 33 17 16

www.grong-elektro.nogrongel@online.no
grongel@online.no Elektriske installasjoner
Elektriske installasjoner

Tømmerås, 7870 Grong. tlf. 74 33 11 01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15

Malerier
av Dane Hansen
kjøpes til markedspris.
Henv. Bertel Grong.
tlf. 74331551 / 97178915.

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

almann@almann.no

Flueﬁskekurs enhånds

FLUEFISKEKURS FOR ØRRET
Her vil du lære ulike fisketeknikker med vekt på imitasjonsfiske
(tørrflue, våtflue, streamer og nymfer). Som deltaker vil du får personlig
oppfølging under kurset. Du vil bli vist kasteteknikk, fisketeknikk,
insektslære, elvelære og masse nyttige tips.
Kurset varer i tre dager, 26. - 28. juni.
Pris: 1500 kroner.
Du trenger:

Komplett fluestang, vadebukse, fiskehov, flueboks
og fortommer beregnet på ørretfiske.

Inkludert i prisen: Transport til og fra Namdals folkehøgskole til
fiskeplass, fiskekort, flueboks med fluer som skal/
kan brukes under kurset, kaffe/te og diverse
undervisningsmateriell.
PS! Det vil bli mulighet for å teste fluestenger fra Guideline under kurset.
Instruktør: Kurt Are Lona
For mer info ring:
90 13 00 40 eller 74 33 20 00

GRONG MINIMASKIN ER ET NYSTARTET
FIRMA SOM HOLDER TIL PÅ FORMOFOSS
NÆRINGSPARK. HER KAN DU LEIE MYE BRA
UTSTYR TIL RIMELIGE PRISER.
1 100,- pr dag

Minigraver, Case 1,8t. Med henger.
ATV m/vogn og elektrisk tipp

800,- pr dag

Minilaster med skuffe

800,- pr dag

Biltransporthenger nyttelast 2500 kg

500,- pr dag

170 kg Wacker Hoppetusse

400,- pr dag

Tlf: 480 28 340
Mail: utleie@grong-minimaskin.no

facebook.com/grongminimaskin
www.grong-minimaskin.no
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Sommeren på Namsentunet

DØRENE FOR ÅRETS SESONG ÅPNER 17. MAI!
Restauranten er åpen hver dag i sesongen fra kl.
15.00 - 21.00. Vi serverer suppe, dagens midager/
buffeer og desserter, kaker og forfriskninger. Ta
gjerne kontakt med oss for bestilling av små og
store møter og selskaper. Vi har plass for 75 gjester.

17. mai

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Namsentunet mellom 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. 295,- pr. pers. Rabatt til barn.
- Dagens middag m/kaffe kr. 195,- Dessertbord med kaffe kr. 95,-
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Kom og prøv lakseﬁske

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

Halvdøgn
(00-12, 12-24)
Døgn
Ukekort
Sesongkort (land)

FISKUMFOSS
(6/6-5/7)

Kr. 400,Kr. 500,Kr. 2500,Kr. 6000,-

Kr. 950,Kr. 1950,-

ke!
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ﬁ
t
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er!
God somm

erit
Hilsen B
r
og Jon Iva

Booking: Tlf. 74 33 00 00 | post@namsentunet.no | www.namsentunet.no
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INGVILL ROTMO
autorisert finansiell rådgiver

Ingen omveier
– bare snarveier
Trio Media 04/15

Tid er penger – for både deg og oss. Dermed legger vi vekt på
at det skal være kortest mulig avstand mellom deg og den du
vil snakke med i banken. Vi skal rett og slett være enkle å nå.

Telefon 74 31 28 60
www.grong-sparebank.no

GRONG • INDERØY • LIERNE • MOSJØEN • NAMSOS • RØRVIK • STEINKJER

FREDAG 15. MAI 2015
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Denne Dagen åpner vi Dørene og
inviterer til festborD!
i saM arb e i d M e d st e i n k j e r br ø d & c i r kU s kan v i ti lby en
stO r O g i nnh Ol dsr i k M e n y sO M passe r t il denne festdagen!
K J ØT T R ETTER
Ovn s b a kt Okse lår
Ma r i n e rt svi ne kaM
U rt e ste kt laMMelår
kyl l i ng fi le t
s p e ke a n re t t ni ng
r Oast bi ff
F I S K E RETTER
U rt e - O g c hi l l i bakt lakse fi le t
e n e r r ø kt laks
l i Me O g te r i ya ki pO rsje rt ø rret
va r M r økt hO nni nglaks
la ks e t erri ne
Oste a n re t t ni ng

Grong Hotell
7870 Grong
Tlf: 74 31 20 00

SALATER
pastasa l at
pOtetsa lat
e gger ø r e
f r i s k sa lat
O lje stekte sM å pOteter
D R ESS In g ER
tz atsi k i
a i Oli
br ø d & s M ø r
P RI S P ER P ER S : 35 0, U nDER 12 åR : 15 0, b arn U n der 5 å r gr ati s

GRonG
HoTeLL

Resepsjonen er åpen:
Man – Fre: 07 – 23.00
Lør og Søn: 08 – 23.00

