
Ønsker velkommen 
til Sommerfest

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

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

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

Forbereder 
Bygdadagen 2017
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SIDE 6 OG 7: 30. juni ruller Sommertoget 
til NRK inn på perrongen på Grong stasjon. 
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bygdefolk og andre til Sommerfest 
på den store dagen. 
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

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

SIDE 5: Budsjettet for 2018 og økonomiplanen fram mot 2021 ligger 
nå ute på høring. Ordfører Skjalg Åkerøy (bildet) og resten av politikerne 
i Grong må belage seg på strammere økonomi i åra framover. 

Går mot tøffere 
økonomiske tider

SIDE 10: Nylig bosatte flyktninger i  
Grong får erfaring med arbeidslivet. 

Verdifull språk- og 
arbeidspraksis

SIDE 11: I 2019 fyller  
Helsestasjon for eldre 20 år. 

Helsestasjon for eldre 
jubilerer i 2019

SIDE 3: Å glede andre sto sentralt  
under markeringen 23. november. 

MOT til å glede-dagen
med en overraskelse

Vi ønsker alle en riktig  
god jul og et godt nytt år
Skjalg Åkerøy, ordfører og  
Svein Helland, rådmann.
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Har du lyst til å 
starte egen 
bedrift? 
Jobb med ideen din på et eta-
blererkurs, da får du god hjelp 
til å utvikle ideen videre. Først-
kommende kurs i Namsos går i 
over 4 kvelder i løpet av januar 
og februar våren 2018. Hvis du 
er interessert, så meld deg på! 
Hvis datoene ikke passer, så går 
det også kurs i Steinkjer i fe-
bruar. 

For mer informasjon, se: htt-
ps://proneo.no/tjenester/eta-
blererkurs/ eller kontakt 
rådgiver næring i Grong kom-
mune, Inger Helland, på epost: 
inger.helland@grong.kommu-
ne.no eller på tlf. 74312161. 
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

FREDAG 23. JUNI 2017 3

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre  
8. februar, 22. mars, 26. april, 24. mai, 21. 
juni. Kommunestyrets møter holdesi kom-
mune-styresalen på Grong kommunehus.  
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside
www.grong.kommune.no; i servicekontoret  
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong  
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.  
 Skjalg Åkerøy, ordfører

Informasjon om Grongnytt 2018
● Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, 
trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann 
Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale  
informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt  
innhold eller eventuelle feil.
● Neste nummer av Grongnytt kommer 9. mars.  
Frist for lag og foreninger er 26. februar.
● Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)  
får Grongnytt på Spar-butikken.
● Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre  
notiser/kunngjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra  
lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt 
Britt Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
● Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag  
og foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis.
● Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Vinnere av  
Grongtur-premier 
2016–2017

Trekning av premier blant dem 
som har gjennomført nok antall 
Grongturer 2016–2017. Premien 
er gavekort på kr 1.000,- på G-
sport som kan hentes på servi-
cekontoret på kommunehuset 
fra uke 43 (23. oktober).
Jarle Leksås, Grong
Pål Arne Ryan, Grong
Svein J. Leksås, Grong
Alde Andrea Rohde Hallager
Joralv Moa, Overhalla
Jan Arne Haugen, Grong

Fra 01.01.2018 må alle 
som skal søke Startlån 
sende søknaden  
elektronisk.
Søknadskjema finnes på: htt-
ps://husbanken.no/startlaan/
hvordan-soeke/

For spørsmål vedrørende 
Startlån se www.husbanken.no 
eller www.grong.kommune.no 
eller ta kontakt med boligavde-
lingen i kommunen. 

Med hilsen 
Boligavdelingen 
Tlf: 74 31 21 00 E-post: post-

mottak@grong.kommune.no 

Startlån

Det var en overrasket 
Tove Martinsen som  
mottok årets næringspris 
i Grong som ble utdelt  
under IN-messa nylig. 
Næringsprisen ble utdelt 
for 12. gang og er et 
samarbeid mellom  
Grong Næringsforening 
og Grong kommune.

Strikkeburets «mor» har gjen-
nom sin dyktighet skapt noe helt 
særegent innen sin bransje. Be-
driften har fått stor oppmerk-
somhet for sitt gjennomførte, 
helstøpte konsept og trekker til 
seg stadig flere kunder og besø-
kende fra et stort geografisk om-
råde, heter det bl.a. i juryens 
begrunnelse.

Videre skriver juryen at be-
driften hatt ei veldig positiv 
økonomisk utvikling med stor 

omsetningsøkning hvert år. I 
startfasen var prisvinneren ale-
ne men sysselsetter i dag 2 til 3 
årsverk. Målet er at det på sikt 
skal bli enda flere ansatte. Strik-
keburet ble kåret til den beste 
garnbutikken i Norge i 2017, 
noe som har vakt nasjonal opp-
merksomhet og bidratt til å set-
te Grong på kartet. 

Helt siden oppstart hatt pris-
vinneren hatt store visjoner og 
klare mål for bedriften og har 

arbeidet målrettet for å nå dem. 
Hun deler også av sine erfarin-
ger på flere arenaer og er en 
stor inspirasjonskilde for andre 
gründere. Næringsprisen i 
Grong kan tildeles både bedrif-
ter, organisasjoner, institusjo-
ner eller enkeltpersoner som 
på en positiv måte har vært 
med og fremmet næringslivet i 
kommunen. Prisen består av 
en diplom, blomster samt 
10.000 kroner i pengegave. 

Årets næringspris til 
Strikkeburets «mor»

NÆRINGSPRIS: Innehaver av Strikkeburet, Tove Martinsen, mottok årets næringspris fra ordfører Skjalg Åkerøy og leder i Grong 
næringsforening Ann Jeanett Klinkenberg.

FREDAG 8. DESEMBER 2017 3

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

FREDAG 23. JUNI 20172

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

23. november var årets 
MOT til å glede-dag. Den-
ne dagen blir markert ved 
alle landets MOT-skoler, 
og Grong barne- og ung-
domsskole var intet unn-
tak! Elever fra både GBU, 
Harran og voksenopplæ-
ringa samt andre inviterte 
var til stede.
En av MOT sine kjerneverdier 
er «MOT til å bry seg». Dette 
handler om å skape godfølel-
sen hos andre, gjennom å vise 
respekt omsorg og kjærlighet 
for de rundt seg. Dette jobber 
GBU kontinuerlig med gjen-
nom MOT-programmet, som 
strekker seg fra 7.–10. klasse.

23. november er det derimot 
et ekstra fokus på nettopp det å 
ha mot til å glede andre. MOT 
til å glede-dagen ble planlagt og 
organisert av fire unge Motiva-
torer i 10. klasse ved GBU, Bjørn 
Erik Duun, Sander Melhus Ol-
sen, Samira Bile og Malin Kol-
strøm. Disse fire er stemt fram 
som fremragende rollemodel-
ler og forbilder for andre, og 
har et spesielt ansvar for at 
MOT sine kjerneverdier etterle-
ves i skolehverdagen.

Markeringa startet med den 
tradisjonelle «MOT-lenka». Alle 
deltakere, barn så vel som 
voksne, gikk hånd i hånd i en 
lang, lang lenke gjennom skole-
bygningen og kulturhuset, og 
fram til Symfoni Namsen hvor 
selve markeringa fant sted. 
Lenka talte godt og vel 300 per-
soner!

I Symfoni Namsen ble alle til-
stedeværende gledet med en 
variert konsert. Zuzanna Za-
grodzka fra klasse 9B trollbandt 
alle med sin framføring av Bee-
thovens «Til Elise» på flygel, 
Ingrid Moe og Erle Urstad 
Nordbakk i 6A fikk fram et smil 
hos alle med sangen «Du gjør 

mæ så glad», mens hele 4.-klas-
sen sto samlet på scenen og 
framførte en den offisielle 
«MOT-sangen» (som for øvrig 
er skrevet av grongning Torleif 
Formo!).

I tillegg til de lokale innslage-
ne, kom to unge Motivatorer 
fra Snåsa på besøk. Brita Ama-

lie Dahl og Frøydis Jørstad gle-
det alle med sin flotte tolkning 
av sangen «Riptide». MOT-am-
bassadør Chand Torsvik hadde 
sendt en videohilsen, hvor han 
gjennom en personlig historie 
fortalte om viktigheten av å bry 
seg og ta vare på alle rundt seg. 
Avslutningsvis dukket den stør-

ste overraskelsen opp: Thomas 
Brøndbo hadde tatt turen for å 
overraske og glede med både 
morsomme historier, fine san-
ger, og ikke minst fengende all-
sang. Ingen kunne unngå å 
være litt gladere da de forlot 
konsertsalen for å ta fatt på re-
sten av dagen!

Ved utgangen fra Symfoni 
Namsen ble alle deltakerne gle-
det med MOT-drops, MOT-coac-
hene Silje Andrea Rohde og 
Kenneth Myhre. Etter markerin-
ga i kulturhuset tok elever fra 10. 
klasse turen til kommunehuset, 
for å glede de ansatte der med 
drops og hyggelige hilsener.

MOT til å glede-dagen 2017

FRAMFØRING: Ingird Moe og Erle Urstad Nordbakk imponerte med flott sang.

SAMLET: MOT-coach Silje Andrea Rohde, Sander Melhus Olsen, 
Samira Bile, Malin Kolstrøm, MOT-coach Kenneth Myhre, Bjørn 
Erik Duun og MOT-koordinator Håkon Kolstrøm.

OVERRASKELSEN: Thomas Brøndbo var dagens største overras-
kelse. På avslutningsnummeret fikk han alle dagens aktører med 
seg på scenen.

For å forankre MOT sine 
verdier på en sterkest 
mulig måte ved skolen, får 
både elever og ansatte 
ved GBU opplæring gjen-
nom MOT-programmet.
MOT har som visjon å være en 
ungdoms- og samfunnsbygger. 
Gjennom sterkt fokus på verdie-
ne «MOT til å leve, MOT til å bry 
seg, MOT til å si nei» skal MOT-
programmet styrke ungdoms 

bevissthet og mot, og utvikle 
robust ungdom som inkluderer 
alle.

For å nå dette målet er det 
viktig at alle som til daglig job-
ber med ungdommene i kom-
munen har eierskap til MOT sine 
verdier og mål. På lærernes 
planleggingsdag 24. november 
var det derfor lagt inn en bolk 
om MOT for de ansatte ved GBU. 
I denne bolken fikk de ansatte 
en smakebit fra MOT-program-
met, gjennom utvalgte MOT-
øvelser og -oppgaver tilpasset de 

ansattes hverdag. De ansatte ble 
utfordret på hva de kan gjøre for 
å etterleve MOT sine verdier på 
ulike områder i sin arbeidshver-
dag, til det beste for både eleve-
nes og ansattes arbeidsmiljø. 

Gjennom slike tiltak forankres 
MOT sine verdier på alle nivå 
ved GBU, slik at både unge og 
vokse ved skolen er skodd for å 
utøve MOT sine verdier i prak-
sis. MOT-arbeidet gjøres ved 
skolen, men verdiene tar både 
unge og voksne også med seg 
inn i livet og hverdagen ellers!

Ansatte med MOT!

MOT: 23. november var årets MOT til å glede-dag. Denne dagen 
blir markert ved alle landets MOT-skoler, og Grong barne- og 
ungdomsskole var intet unntak! Elever fra både GBU, Harran og 
voksenopplæringa samt andre inviterte var til stede.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

23. november var årets 
MOT til å glede-dag. Den-
ne dagen blir markert ved 
alle landets MOT-skoler, 
og Grong barne- og ung-
domsskole var intet unn-
tak! Elever fra både GBU, 
Harran og voksenopplæ-
ringa samt andre inviterte 
var til stede.
En av MOT sine kjerneverdier 
er «MOT til å bry seg». Dette 
handler om å skape godfølel-
sen hos andre, gjennom å vise 
respekt omsorg og kjærlighet 
for de rundt seg. Dette jobber 
GBU kontinuerlig med gjen-
nom MOT-programmet, som 
strekker seg fra 7.–10. klasse.

23. november er det derimot 
et ekstra fokus på nettopp det å 
ha mot til å glede andre. MOT 
til å glede-dagen ble planlagt og 
organisert av fire unge Motiva-
torer i 10. klasse ved GBU, Bjørn 
Erik Duun, Sander Melhus Ol-
sen, Samira Bile og Malin Kol-
strøm. Disse fire er stemt fram 
som fremragende rollemodel-
ler og forbilder for andre, og 
har et spesielt ansvar for at 
MOT sine kjerneverdier etterle-
ves i skolehverdagen.

Markeringa startet med den 
tradisjonelle «MOT-lenka». Alle 
deltakere, barn så vel som 
voksne, gikk hånd i hånd i en 
lang, lang lenke gjennom skole-
bygningen og kulturhuset, og 
fram til Symfoni Namsen hvor 
selve markeringa fant sted. 
Lenka talte godt og vel 300 per-
soner!

I Symfoni Namsen ble alle til-
stedeværende gledet med en 
variert konsert. Zuzanna Za-
grodzka fra klasse 9B trollbandt 
alle med sin framføring av Bee-
thovens «Til Elise» på flygel, 
Ingrid Moe og Erle Urstad 
Nordbakk i 6A fikk fram et smil 
hos alle med sangen «Du gjør 

mæ så glad», mens hele 4.-klas-
sen sto samlet på scenen og 
framførte en den offisielle 
«MOT-sangen» (som for øvrig 
er skrevet av grongning Torleif 
Formo!).

I tillegg til de lokale innslage-
ne, kom to unge Motivatorer 
fra Snåsa på besøk. Brita Ama-

lie Dahl og Frøydis Jørstad gle-
det alle med sin flotte tolkning 
av sangen «Riptide». MOT-am-
bassadør Chand Torsvik hadde 
sendt en videohilsen, hvor han 
gjennom en personlig historie 
fortalte om viktigheten av å bry 
seg og ta vare på alle rundt seg. 
Avslutningsvis dukket den stør-

ste overraskelsen opp: Thomas 
Brøndbo hadde tatt turen for å 
overraske og glede med både 
morsomme historier, fine san-
ger, og ikke minst fengende all-
sang. Ingen kunne unngå å 
være litt gladere da de forlot 
konsertsalen for å ta fatt på re-
sten av dagen!

Ved utgangen fra Symfoni 
Namsen ble alle deltakerne gle-
det med MOT-drops, MOT-coac-
hene Silje Andrea Rohde og 
Kenneth Myhre. Etter markerin-
ga i kulturhuset tok elever fra 10. 
klasse turen til kommunehuset, 
for å glede de ansatte der med 
drops og hyggelige hilsener.

MOT til å glede-dagen 2017

FRAMFØRING: Ingird Moe og Erle Urstad Nordbakk imponerte med flott sang.

SAMLET: MOT-coach Silje Andrea Rohde, Sander Melhus Olsen, 
Samira Bile, Malin Kolstrøm, MOT-coach Kenneth Myhre, Bjørn 
Erik Duun og MOT-koordinator Håkon Kolstrøm.

OVERRASKELSEN: Thomas Brøndbo var dagens største overras-
kelse. På avslutningsnummeret fikk han alle dagens aktører med 
seg på scenen.

For å forankre MOT sine 
verdier på en sterkest 
mulig måte ved skolen, får 
både elever og ansatte 
ved GBU opplæring gjen-
nom MOT-programmet.
MOT har som visjon å være en 
ungdoms- og samfunnsbygger. 
Gjennom sterkt fokus på verdie-
ne «MOT til å leve, MOT til å bry 
seg, MOT til å si nei» skal MOT-
programmet styrke ungdoms 

bevissthet og mot, og utvikle 
robust ungdom som inkluderer 
alle.

For å nå dette målet er det 
viktig at alle som til daglig job-
ber med ungdommene i kom-
munen har eierskap til MOT sine 
verdier og mål. På lærernes 
planleggingsdag 24. november 
var det derfor lagt inn en bolk 
om MOT for de ansatte ved GBU. 
I denne bolken fikk de ansatte 
en smakebit fra MOT-program-
met, gjennom utvalgte MOT-
øvelser og -oppgaver tilpasset de 

ansattes hverdag. De ansatte ble 
utfordret på hva de kan gjøre for 
å etterleve MOT sine verdier på 
ulike områder i sin arbeidshver-
dag, til det beste for både eleve-
nes og ansattes arbeidsmiljø. 

Gjennom slike tiltak forankres 
MOT sine verdier på alle nivå 
ved GBU, slik at både unge og 
vokse ved skolen er skodd for å 
utøve MOT sine verdier i prak-
sis. MOT-arbeidet gjøres ved 
skolen, men verdiene tar både 
unge og voksne også med seg 
inn i livet og hverdagen ellers!

Ansatte med MOT!

MOT: 23. november var årets MOT til å glede-dag. Denne dagen 
blir markert ved alle landets MOT-skoler, og Grong barne- og 
ungdomsskole var intet unntak! Elever fra både GBU, Harran og 
voksenopplæringa samt andre inviterte var til stede.
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Kommunestyret har  
vedtatt retningslinjer for 
praktisering av boplikt i 
Grong kommune. 

Retningslinjene  
er som følger:  
"Myndigheten ble lagt til kom-
munene bl.a. for å styrke 
lokaldemokratiet på landbruks-
området. Kommunen skal 
forvalte virkemidlene i loven slik 
at lokale samfunnsbehov ivaretas 
innenfor rammene av nasjonal 
politikk. Det er konsesjonslov-
verket som setter de ytre ram-
mene og det lokale selvstyre og 
skjønnsutøvelse som gir hand-
lingsrommet for hvordan saker 
avgjøres. Det er viktig at kom-
munens egne avgjørelser/
enkeltvedtak og begrunnelser er 
lokalt forankret, for å utøve lokal 
politikk i praksis.

Grong kommune er en 
landbrukskommune der jord- og 
skogbruk er hjørnesteinsbedrif-
ten i samfunnet. Bruksstruktu-
ren er variert, og har hovedvekt 
på heltidsbønder. Husdyrhold er 
en viktig del av jordbruket og 
kulturlandskapet i bygda. Grong 
ønsker å fortsette å være et 
levende bygdesamfunn der 
landbrukseiendommer er eid av 
personer framfor firma, og der 
eiere bor på eiendommen sin. At 
eiere utvikler og forvalter 
eiendommen sin. Landbruket i 
Grong trenger engasjerte person-
lige eiere som forvalter gårdene 
sine og bidrar i bygdesamfunnet. 
Grong kommune ønsker å 
opprettholde antall aktive 
heltids-gårdbrukere. Dette 
støttes i kommuneplanen for 
Grong kommune.

Boplikten i Grong

I etterkant av kommunestyret 
i november ble et 30-talls an-
satte i kommunal sektor he-
dret for lang og tro tjeneste 
gjennom tildeling av Kommu-
nenes sentralforbunds (KS) 
hedersmerke. 
I tillegg ble rådmann Svein Helland 
og kommunepolitiker Steinar Sæ-
ternes overrakt KS sin hedersme-
dalje. Rådmannen for bortimot 
30-års tjeneste som kommunens 
øverste administrative leder og 
Sæternes for 28 år i politikken 
både som medlem i formannskap, 
kommunestyre og som både leder 
og nestleder i hovedutvalg.

I 2015 vedtok Grong formann-
skapet en ny ordning for oppmerk-
somhet for lang tjeneste i 

kommunen. Dette innebar at det 
nå blir gitt en oppmerksomhet ved 
25 og 40 års tjeneste, noe som er-
stattet en tidligere ordning med 
oppmerksomhet etter 30 års tje-
neste. Ved iverksetting av ny ord-
ning, var det ca. 30 arbeidstakere 
som hadde tjenestetid mellom 25 
og 30 år som falt mellom «to sto-
ler». Disse ble derfor hedret på ei 
ekstra tilstelning nylig.

KS sitt hedersmerke kan tilde-
les alle tilsatte med minst 25 års 
tjenestetid. Hedersmedaljen kan 
tildeles folkevalgte og tilsatte 
som har utført en fortjenstfull 
samfunnsgagnlig virksomhet av 
særlig betydning for sin kommu-
ne eller fylkeskommune. For fol-
kevalgte kreves det 24 års 
funksjonstid og for tilsatte 25 år 
tjeneste. 

Hedret for lang kommunal innsats

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

1. Avgjørelse i alle saker skal 
tas etter en individuell og 
konkret vurdering, med en 
saklig begrunnelse i vedtaket. 
Ingen har krav på å få konse-
sjon, men konsesjon skal gis 
med mindre det er saklig grunn 
for å avslå. Retningslinjene om 
praktisering av boplikt i Grong 
kommune er kun veiledende og 
gir informasjon om hvordan 
boplikt etter konsesjonsloven 
(med tilhørende rundskriv og 
annet lovverk) vil bli vurdert og 
behandlet.

2. Der søker har krysset av 
for at han/hun vil tilflytte 
eiendommen, settes det krav om 
personlig boplikt i 5 år.

3. Ved kjøp av tilleggsjord 
settes det krav om at den samla 
driftsenheten bebos i 5 år fra 
overtakelsestidspunktet, da 
jordlovens § 12 gjelder, slik at 
flere gnr. og bnr. på samme 
eierhånd blir ansett som en 
driftsenhet i jordlovens for-
stand. Det må vurderes om 
landbrukseiendommen som 
kjøpes som tilleggsjord, bør 
opprettholdes som et selvsten-
dig bruk.

4. Avstanden mellom land-
brukseiendommer med husdyr, 
som skal drives som en driftsen-
het i jordlovens forstand, må 
ikke overskride 17 km, fra tun til 
tun, målt langs vei. Dette kan 
fravikes, hvis det gjennom en 
individuell vurdering kan 
dokumenteres at driftsmessige 
forhold ivaretas på en god 
måte.

5. Det settes krav om person-
lig boplikt:

a. ved overtakelse av eien-
dommer med husdyr, uavhen-
gig av eiendommens 
beliggenhet.

b. ved overtakelse av eien-
dommer med store ressurser, 
godt driftsgrunnlag og bra 
avkastningsevne, for å sikre en 
god forvaltning av landbruksa-
realene.

6. Utgangspunktet i loven er 
personlig boplikt. Grong 
kommune ønsker å bruke loven 
og dens muligheter for å sikre 
fortsatt stabil bosetting i Grong 
generelt og grendene spesielt. 
Grong kommune praktiserer 
boplikt strengt.

7. Konsesjon kan gis til 
selskaper med begrenset 
ansvar, kun dersom dette byr 
på fordeler i forhold til tradisjo-
nelle eierformer. Det forutsettes 
at landbrukseiendommen ikke 
skal drives som et tradisjonell 
jord-, skog- og hagebruk 
(landbruksmessig formål).

8. "Det settes ikke krav om 
boplikt ved overtakelse av 
eiendommer som kun har verdi 
som bolig- eller fritidseiendom. 
Det vil vurderes om det skal 
settes andre vilkår". 

Betydning
Boplikt betyr at noen må bo 
på en eiendom. Det kan være 
boplikt på landbrukseiendom-
mer, og på andre eiendom-
mer. I noen tilfeller følger det 
av loven at det er boplikt på en 
eiendom. I andre tilfeller kan 
kommunen bestemme at det 
er boplikt på eiendommen, 
enten ved forskrift, eller i den 
enkelte sak. 

Boplikten kan være person-
lig eller upersonlig. Personlig 
boplikt betyr at erververen 
må bo der selv. Personlig bop-
likt oppfylles ved at den bop-
likten gjelder, er registrert 
som bosatt på eiendommen i 

Folkeregisteret. Upersonlig 
boplikt betyr at noen må bo 
på eiendommen, men at dette 
ikke trenger å være erverve-
ren selv. Upersonlig boplikt 
oppfylles dermed ved at noen 
er registrert som bosatt på ei-
endommen i Folkeregisteret.

Oppstår ved to måter
1. Lovpålagt boplikt – oppstår 
når noen erverver en bebygd 
eiendom (med helårsbolig), 
hvor fulldyrka og overflatedyr-
ka jord er mer enn 35 dekar, el-
ler eiendommen består av mer 
enn 500 dekar produktiv skog, 
konsesjonsfritt p.g.a. slektskap/
ekteskap/samboerskap med 
overdrageren og/eller fordi per-
sonen har odelsrett til eien-
dommen. Konsesjonsfriheten 
er betinget av at vedkommende 
bosetter seg på eiendommen 
innen ett år og deretter bebor 
eiendommen i minst fem år. 
Boplikten er personlig. Hvis er-
ververen ikke ønsker å bosette 
seg på eiendommen, må hun/
han søke om konsesjon innen 
ett år.

Dette er nærmere beskrevet i 
§ 5 (unntak på grunnlag av er-
ververens stilling) og § 9, 4. 
ledd (særlige forhold for land-
brukseiendommer – odelsbe-
rettiget eller nær slekt som ikke 
skal oppfylle boplikten etter §5 
2. ledd).

2. Boplikt som vilkår for 
konsesjon – erverv av en be-
bygd eiendom (med helårsbo-
lig), hvor fulldyrka og 
overflatedyrka jord er minst 35 
dekar og/eller eiendommen 
består av minst 100 dekar to-
talt, utløser plikt til å søke om 
konsesjon. Disse eiendommene 
omsettes typisk ved fritt salg. 

Boplikt kan settes som vilkår 
for konsesjon. Kommunen skal 
ut fra hensynet til bosetting, 
helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskap ta stilling til om 
det er påkrevd å stille vilkår om 
boplikt, om boplikten skal være 
en personlig plikt for eier, og 
hvor lenge boplikten eventuelt 
skal vare. Det kan lempes på 
vilkårene etter søknad. Over-
dragelser av ubebygde land-
brukseiendommer utløser 
konsesjonsplikt, men vanligvis 
ikke boplikt. Dette er nærmere 
beskrevet i § 9 (særlige forhold 
for landbrukseiendommer) og 
§ 11 (vilkår for konsesjon).

Konklusjon
Det er erverv av en bebygd 
landbrukseiendom, med hel-
årsbolig, hvor fulldyrka og 
overflatedyrka jord er minst 35 
dekar (fra 1. september 2017), 
og/eller eiendommen består 
av minst 100 dekar totalt, som 
utløses plikt til å søke om kon-
sesjon.

Det er klare politiske signa-
ler at konsesjonsloven og dens 
muligheter må nyttes for å 
sikre fortsatt stabil bosetting i 
Grong generelt og grendene 
spesielt. Personlig boplikt er et 
politisk virkemiddel for å sikre 
bosetting på landbrukseien-
dommer. Kommunen ønsker 
aktive og bebodde grender, og 
mener at gårdene drives best 
når eierne selv bor på bruket 
(personlig boplikt). Det er såle-
des grunn til å tro at en per-
sonlig boplikt vil ivareta en 
stabil bosetting bedre enn en 
upersonlig boplikt ved f.eks. 
utleie av boligene. Grong kom-
mune har hatt en streng prak-
tisering av personlig boplikt.

HEDRET: Rådmann Svein Helland og politiker Steinar Sæternes fikk KS Hedersmedalje. Her sammen 
med ordfører og 25 av de ansatte som fikk KS Hedersmerke.

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

Leilighet beliggende i første etasje 
i Borettslaget Sandøla Panorama i 
Grong sentrum. Gjennomgående 
gode kvaliteter med blant annet 
integrerte hvitevarer, varmepumpe 
samt parkett og flis på gulv. Gode 
romløsninger og romslig markter-
rasse. Panorama mot Sandøla og 

Geitfjellet, gode sol/lysforhold. 
Leiligheten inneholder følgende 
rom: 
P-rom: Stue, kjøkken, bad/vaske-
rom, entre/gang, 2 soverom
S-rom: Bod/teknisk rom. 
Utvendig sportsbod 

Grong kommune forbeholder seg 
retten til å forkaste samtlige bud.
Åpen visning mandag 18.12.2017 
klokken 15.00.For mer informasjon 
om boligen se Finn.no 

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

Leilighet til salgs i borettslaget 
Sandøla Panorama  
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kroner. Mye av disse investe-
ringene omhandler ENØK til-
tak som gir reduserte 
driftsutgifter på sikt. I tillegg 
ønsker formannskapet å iverk-
sette bygging av et etterlengtet 
vognskur ved Rønningen bar-
nehage, nytt gjerde på Ekker 
barnehage og nytt renseanlegg 
i Harran. Det er også funnet 
plass til flere lesebrett/data-
maskiner i skolen.

Når det gjelder nye driftstil-
tak blir det tilført nye ressurser 

for å få på plass styrer både 
ved Ekker og Rønningen bar-
nehage. Så langt har en leder-
stilling vært delt mellom de to 
barnehagene. Det er også satt 
av vel 650.000 kroner til bred-
båndsutbygging og også økt 
ressurs flerspråklig ved noen 
barnehager. I tillegg en halv-
stilling som fysioterapi. Til 
tross for at det er lagt opp til en 
del reduksjoner i 2018 vil da-
gens tjenestetilbud i all hoved-
sak bli opprettholdt.

Forståelse
«Grong kommune har vært inne 
i en offensiv og positiv periode. 
Betydelige endrede forutsetnin-
ger økonomisk gjør at kommu-
nen nå står foran store 
utfordringer som blir krevende 
både for politisk ledelse, admi-
nistrasjon, tillitsvalget og verne-
ombud. I oppstarten av en 
omstillingsprosess som en ikke 
kommer utenom vil det være 
viktig å ha mest mulig lik virke-
lighetsoppfatning når det gjel-

der status og målene for 
prosessen. Det er også viktig å 
skape forståelse hos innbygger-
ne at rammeforutsetningene er 
endret og at det vil være nød-
vendig å gjøre grep som vil ha 
negative konsekvenser samtidig 
som større investeringer må set-
tes på vent en periode», skriver 
rådmannen i sin sluttkommen-
tar i budsjettet. 

Mer detaljert info om budsjet-
tet finnes på: www.grong.kom-
mune.no

● Den kommunale sparekniven kvesses.

Tøffere økonomiske tider

STRAMT: Ordfører Skjalg Åkerøy og resten av politikerne i Grong må belage seg på strammere økonomiske tider i åra framover.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

FREDAG 23. JUNI 20172

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Det går mot tøffere  
økonomiske tider i Grong  
kommune. Budsjettet for  
2018 og økonomiplanen fram 
til 2021 som formannskapet  
nå har lagt ut på høring,  
og som blir endelig vedtatt i 
kommunestyret 19. desember,  
bærer preg av at det blir langt 
trangere i åra framover.  
Formannskapet er likevel  
samstemt om at utbygginga  
av svømmehallen må komme  
i løpet av 2019/2020. 

Sammenlignet med inneværen-
de år må det spares inn borti-
mot 16 mill. kroner for å 
opprettholde dagens tjeneste-
nivå. Dette skyldes ført og 
fremst reduksjon i flyktningtil-
skott, nedleggelse av flyktning-
mottaket, redusert 
eiendomsskatt på kraftverk og 
økte utgiftsbehov innenfor hel-
se og omsorg. I tillegg må hver 
enkelt avdeling ta sine lønnsøk-
ninger innfor egne budsjett. 
Denne situasjonen gjør at for-
mannskapet sluttet seg til råd-
mannens forslag om å iverksette 
et omstillingsprosjekt i 2018 
med mål om å komme fram til 
tiltak som kan gi balanse i øko-
nomien fra 2020, uten tilføring 
av oppsparte fondsmidler. Både 
i 2018 og 2019 er det lagt opp til 
å bruke til sammen 10 mill. kro-
ner av oppsparte midler. Det 
snakkes ikke om noen akutt 
økonomisk krise i kommunen. 
Man har fortsatt bra med pen-
ger på bok som vil hjelpe på i en 
omstillingsperiode.

Investeringer
I 2018 er det lagt opp til et kon-
solideringsår der man ikke 
foreslår å ta opp nye lån. Like-
vel er det funnet plass til inves-
teringer for rundt 8 mill. 

TIL SALGS: Leilighet beliggende i første etasje i Borettslaget Sandøla Panorama i Grong sentrum. 
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Kommunestyret har  
vedtatt retningslinjer for 
praktisering av boplikt i 
Grong kommune. 

Retningslinjene  
er som følger:  
"Myndigheten ble lagt til kom-
munene bl.a. for å styrke 
lokaldemokratiet på landbruks-
området. Kommunen skal 
forvalte virkemidlene i loven slik 
at lokale samfunnsbehov ivaretas 
innenfor rammene av nasjonal 
politikk. Det er konsesjonslov-
verket som setter de ytre ram-
mene og det lokale selvstyre og 
skjønnsutøvelse som gir hand-
lingsrommet for hvordan saker 
avgjøres. Det er viktig at kom-
munens egne avgjørelser/
enkeltvedtak og begrunnelser er 
lokalt forankret, for å utøve lokal 
politikk i praksis.

Grong kommune er en 
landbrukskommune der jord- og 
skogbruk er hjørnesteinsbedrif-
ten i samfunnet. Bruksstruktu-
ren er variert, og har hovedvekt 
på heltidsbønder. Husdyrhold er 
en viktig del av jordbruket og 
kulturlandskapet i bygda. Grong 
ønsker å fortsette å være et 
levende bygdesamfunn der 
landbrukseiendommer er eid av 
personer framfor firma, og der 
eiere bor på eiendommen sin. At 
eiere utvikler og forvalter 
eiendommen sin. Landbruket i 
Grong trenger engasjerte person-
lige eiere som forvalter gårdene 
sine og bidrar i bygdesamfunnet. 
Grong kommune ønsker å 
opprettholde antall aktive 
heltids-gårdbrukere. Dette 
støttes i kommuneplanen for 
Grong kommune.

Boplikten i Grong

I etterkant av kommunestyret 
i november ble et 30-talls an-
satte i kommunal sektor he-
dret for lang og tro tjeneste 
gjennom tildeling av Kommu-
nenes sentralforbunds (KS) 
hedersmerke. 
I tillegg ble rådmann Svein Helland 
og kommunepolitiker Steinar Sæ-
ternes overrakt KS sin hedersme-
dalje. Rådmannen for bortimot 
30-års tjeneste som kommunens 
øverste administrative leder og 
Sæternes for 28 år i politikken 
både som medlem i formannskap, 
kommunestyre og som både leder 
og nestleder i hovedutvalg.

I 2015 vedtok Grong formann-
skapet en ny ordning for oppmerk-
somhet for lang tjeneste i 

kommunen. Dette innebar at det 
nå blir gitt en oppmerksomhet ved 
25 og 40 års tjeneste, noe som er-
stattet en tidligere ordning med 
oppmerksomhet etter 30 års tje-
neste. Ved iverksetting av ny ord-
ning, var det ca. 30 arbeidstakere 
som hadde tjenestetid mellom 25 
og 30 år som falt mellom «to sto-
ler». Disse ble derfor hedret på ei 
ekstra tilstelning nylig.

KS sitt hedersmerke kan tilde-
les alle tilsatte med minst 25 års 
tjenestetid. Hedersmedaljen kan 
tildeles folkevalgte og tilsatte 
som har utført en fortjenstfull 
samfunnsgagnlig virksomhet av 
særlig betydning for sin kommu-
ne eller fylkeskommune. For fol-
kevalgte kreves det 24 års 
funksjonstid og for tilsatte 25 år 
tjeneste. 

Hedret for lang kommunal innsats

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

1. Avgjørelse i alle saker skal 
tas etter en individuell og 
konkret vurdering, med en 
saklig begrunnelse i vedtaket. 
Ingen har krav på å få konse-
sjon, men konsesjon skal gis 
med mindre det er saklig grunn 
for å avslå. Retningslinjene om 
praktisering av boplikt i Grong 
kommune er kun veiledende og 
gir informasjon om hvordan 
boplikt etter konsesjonsloven 
(med tilhørende rundskriv og 
annet lovverk) vil bli vurdert og 
behandlet.

2. Der søker har krysset av 
for at han/hun vil tilflytte 
eiendommen, settes det krav om 
personlig boplikt i 5 år.

3. Ved kjøp av tilleggsjord 
settes det krav om at den samla 
driftsenheten bebos i 5 år fra 
overtakelsestidspunktet, da 
jordlovens § 12 gjelder, slik at 
flere gnr. og bnr. på samme 
eierhånd blir ansett som en 
driftsenhet i jordlovens for-
stand. Det må vurderes om 
landbrukseiendommen som 
kjøpes som tilleggsjord, bør 
opprettholdes som et selvsten-
dig bruk.

4. Avstanden mellom land-
brukseiendommer med husdyr, 
som skal drives som en driftsen-
het i jordlovens forstand, må 
ikke overskride 17 km, fra tun til 
tun, målt langs vei. Dette kan 
fravikes, hvis det gjennom en 
individuell vurdering kan 
dokumenteres at driftsmessige 
forhold ivaretas på en god 
måte.

5. Det settes krav om person-
lig boplikt:

a. ved overtakelse av eien-
dommer med husdyr, uavhen-
gig av eiendommens 
beliggenhet.

b. ved overtakelse av eien-
dommer med store ressurser, 
godt driftsgrunnlag og bra 
avkastningsevne, for å sikre en 
god forvaltning av landbruksa-
realene.

6. Utgangspunktet i loven er 
personlig boplikt. Grong 
kommune ønsker å bruke loven 
og dens muligheter for å sikre 
fortsatt stabil bosetting i Grong 
generelt og grendene spesielt. 
Grong kommune praktiserer 
boplikt strengt.

7. Konsesjon kan gis til 
selskaper med begrenset 
ansvar, kun dersom dette byr 
på fordeler i forhold til tradisjo-
nelle eierformer. Det forutsettes 
at landbrukseiendommen ikke 
skal drives som et tradisjonell 
jord-, skog- og hagebruk 
(landbruksmessig formål).

8. "Det settes ikke krav om 
boplikt ved overtakelse av 
eiendommer som kun har verdi 
som bolig- eller fritidseiendom. 
Det vil vurderes om det skal 
settes andre vilkår". 

Betydning
Boplikt betyr at noen må bo 
på en eiendom. Det kan være 
boplikt på landbrukseiendom-
mer, og på andre eiendom-
mer. I noen tilfeller følger det 
av loven at det er boplikt på en 
eiendom. I andre tilfeller kan 
kommunen bestemme at det 
er boplikt på eiendommen, 
enten ved forskrift, eller i den 
enkelte sak. 

Boplikten kan være person-
lig eller upersonlig. Personlig 
boplikt betyr at erververen 
må bo der selv. Personlig bop-
likt oppfylles ved at den bop-
likten gjelder, er registrert 
som bosatt på eiendommen i 

Folkeregisteret. Upersonlig 
boplikt betyr at noen må bo 
på eiendommen, men at dette 
ikke trenger å være erverve-
ren selv. Upersonlig boplikt 
oppfylles dermed ved at noen 
er registrert som bosatt på ei-
endommen i Folkeregisteret.

Oppstår ved to måter
1. Lovpålagt boplikt – oppstår 
når noen erverver en bebygd 
eiendom (med helårsbolig), 
hvor fulldyrka og overflatedyr-
ka jord er mer enn 35 dekar, el-
ler eiendommen består av mer 
enn 500 dekar produktiv skog, 
konsesjonsfritt p.g.a. slektskap/
ekteskap/samboerskap med 
overdrageren og/eller fordi per-
sonen har odelsrett til eien-
dommen. Konsesjonsfriheten 
er betinget av at vedkommende 
bosetter seg på eiendommen 
innen ett år og deretter bebor 
eiendommen i minst fem år. 
Boplikten er personlig. Hvis er-
ververen ikke ønsker å bosette 
seg på eiendommen, må hun/
han søke om konsesjon innen 
ett år.

Dette er nærmere beskrevet i 
§ 5 (unntak på grunnlag av er-
ververens stilling) og § 9, 4. 
ledd (særlige forhold for land-
brukseiendommer – odelsbe-
rettiget eller nær slekt som ikke 
skal oppfylle boplikten etter §5 
2. ledd).

2. Boplikt som vilkår for 
konsesjon – erverv av en be-
bygd eiendom (med helårsbo-
lig), hvor fulldyrka og 
overflatedyrka jord er minst 35 
dekar og/eller eiendommen 
består av minst 100 dekar to-
talt, utløser plikt til å søke om 
konsesjon. Disse eiendommene 
omsettes typisk ved fritt salg. 

Boplikt kan settes som vilkår 
for konsesjon. Kommunen skal 
ut fra hensynet til bosetting, 
helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskap ta stilling til om 
det er påkrevd å stille vilkår om 
boplikt, om boplikten skal være 
en personlig plikt for eier, og 
hvor lenge boplikten eventuelt 
skal vare. Det kan lempes på 
vilkårene etter søknad. Over-
dragelser av ubebygde land-
brukseiendommer utløser 
konsesjonsplikt, men vanligvis 
ikke boplikt. Dette er nærmere 
beskrevet i § 9 (særlige forhold 
for landbrukseiendommer) og 
§ 11 (vilkår for konsesjon).

Konklusjon
Det er erverv av en bebygd 
landbrukseiendom, med hel-
årsbolig, hvor fulldyrka og 
overflatedyrka jord er minst 35 
dekar (fra 1. september 2017), 
og/eller eiendommen består 
av minst 100 dekar totalt, som 
utløses plikt til å søke om kon-
sesjon.

Det er klare politiske signa-
ler at konsesjonsloven og dens 
muligheter må nyttes for å 
sikre fortsatt stabil bosetting i 
Grong generelt og grendene 
spesielt. Personlig boplikt er et 
politisk virkemiddel for å sikre 
bosetting på landbrukseien-
dommer. Kommunen ønsker 
aktive og bebodde grender, og 
mener at gårdene drives best 
når eierne selv bor på bruket 
(personlig boplikt). Det er såle-
des grunn til å tro at en per-
sonlig boplikt vil ivareta en 
stabil bosetting bedre enn en 
upersonlig boplikt ved f.eks. 
utleie av boligene. Grong kom-
mune har hatt en streng prak-
tisering av personlig boplikt.

HEDRET: Rådmann Svein Helland og politiker Steinar Sæternes fikk KS Hedersmedalje. Her sammen 
med ordfører og 25 av de ansatte som fikk KS Hedersmerke.

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

Leilighet beliggende i første etasje 
i Borettslaget Sandøla Panorama i 
Grong sentrum. Gjennomgående 
gode kvaliteter med blant annet 
integrerte hvitevarer, varmepumpe 
samt parkett og flis på gulv. Gode 
romløsninger og romslig markter-
rasse. Panorama mot Sandøla og 

Geitfjellet, gode sol/lysforhold. 
Leiligheten inneholder følgende 
rom: 
P-rom: Stue, kjøkken, bad/vaske-
rom, entre/gang, 2 soverom
S-rom: Bod/teknisk rom. 
Utvendig sportsbod 

Grong kommune forbeholder seg 
retten til å forkaste samtlige bud.
Åpen visning mandag 18.12.2017 
klokken 15.00.For mer informasjon 
om boligen se Finn.no 

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

Leilighet til salgs i borettslaget 
Sandøla Panorama  
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kroner. Mye av disse investe-
ringene omhandler ENØK til-
tak som gir reduserte 
driftsutgifter på sikt. I tillegg 
ønsker formannskapet å iverk-
sette bygging av et etterlengtet 
vognskur ved Rønningen bar-
nehage, nytt gjerde på Ekker 
barnehage og nytt renseanlegg 
i Harran. Det er også funnet 
plass til flere lesebrett/data-
maskiner i skolen.

Når det gjelder nye driftstil-
tak blir det tilført nye ressurser 

for å få på plass styrer både 
ved Ekker og Rønningen bar-
nehage. Så langt har en leder-
stilling vært delt mellom de to 
barnehagene. Det er også satt 
av vel 650.000 kroner til bred-
båndsutbygging og også økt 
ressurs flerspråklig ved noen 
barnehager. I tillegg en halv-
stilling som fysioterapi. Til 
tross for at det er lagt opp til en 
del reduksjoner i 2018 vil da-
gens tjenestetilbud i all hoved-
sak bli opprettholdt.

Forståelse
«Grong kommune har vært inne 
i en offensiv og positiv periode. 
Betydelige endrede forutsetnin-
ger økonomisk gjør at kommu-
nen nå står foran store 
utfordringer som blir krevende 
både for politisk ledelse, admi-
nistrasjon, tillitsvalget og verne-
ombud. I oppstarten av en 
omstillingsprosess som en ikke 
kommer utenom vil det være 
viktig å ha mest mulig lik virke-
lighetsoppfatning når det gjel-

der status og målene for 
prosessen. Det er også viktig å 
skape forståelse hos innbygger-
ne at rammeforutsetningene er 
endret og at det vil være nød-
vendig å gjøre grep som vil ha 
negative konsekvenser samtidig 
som større investeringer må set-
tes på vent en periode», skriver 
rådmannen i sin sluttkommen-
tar i budsjettet. 

Mer detaljert info om budsjet-
tet finnes på: www.grong.kom-
mune.no

● Den kommunale sparekniven kvesses.

Tøffere økonomiske tider

STRAMT: Ordfører Skjalg Åkerøy og resten av politikerne i Grong må belage seg på strammere økonomiske tider i åra framover.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

FREDAG 23. JUNI 2017 3

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Det går mot tøffere  
økonomiske tider i Grong  
kommune. Budsjettet for  
2018 og økonomiplanen fram 
til 2021 som formannskapet  
nå har lagt ut på høring,  
og som blir endelig vedtatt i 
kommunestyret 19. desember,  
bærer preg av at det blir langt 
trangere i åra framover.  
Formannskapet er likevel  
samstemt om at utbygginga  
av svømmehallen må komme  
i løpet av 2019/2020. 

Sammenlignet med inneværen-
de år må det spares inn borti-
mot 16 mill. kroner for å 
opprettholde dagens tjeneste-
nivå. Dette skyldes ført og 
fremst reduksjon i flyktningtil-
skott, nedleggelse av flyktning-
mottaket, redusert 
eiendomsskatt på kraftverk og 
økte utgiftsbehov innenfor hel-
se og omsorg. I tillegg må hver 
enkelt avdeling ta sine lønnsøk-
ninger innfor egne budsjett. 
Denne situasjonen gjør at for-
mannskapet sluttet seg til råd-
mannens forslag om å iverksette 
et omstillingsprosjekt i 2018 
med mål om å komme fram til 
tiltak som kan gi balanse i øko-
nomien fra 2020, uten tilføring 
av oppsparte fondsmidler. Både 
i 2018 og 2019 er det lagt opp til 
å bruke til sammen 10 mill. kro-
ner av oppsparte midler. Det 
snakkes ikke om noen akutt 
økonomisk krise i kommunen. 
Man har fortsatt bra med pen-
ger på bok som vil hjelpe på i en 
omstillingsperiode.

Investeringer
I 2018 er det lagt opp til et kon-
solideringsår der man ikke 
foreslår å ta opp nye lån. Like-
vel er det funnet plass til inves-
teringer for rundt 8 mill. 

TIL SALGS: Leilighet beliggende i første etasje i Borettslaget Sandøla Panorama i Grong sentrum. 
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Vi har gått over til mobiltelefo-
ner. Våre nye telefonnummer er:

Kommunal tjeneste: 
Rehabiliteringsrådgiver Evy 

Estil: 48072291
Fysioterapeut Ingeborg Aas-

vold: 90280572
Kommunal tjeneste/privat-

praksis: Fysioterapeut Bjørn 
Vist: 47901616

Rehabiliteringskoordinator 
og fysioterapeut Berta Loeng: 
48042261

Fram til nyttår vil telefoner 
til fasttelefon bli satt over til 
mobiltelefon.

Trimtilbud for nybakte  
mødre og gravide er i gang. 
Barseltrim i Storsalen på helse- 
og omsorgstunet på tirsdager 
kl. 11.00.

Et tilbud for alle som ønsker 
å trene etter fødselen. Etter et 
svangerskap og en fødsel tren-
ger kroppen litt hjelp til å 
komme tilbake til normalen. I 
barseltiden blir kroppen ut-
satt for større belastninger i 
forbindelse med amming, løf-
ting og bæring etc. Da kan det 
være lurt å hjelpe kroppen litt 
på vei og forebygge plager re-

latert til den økte belastnin-
gen. Treningen har fokus på 
kondisjon og styrke med spe-
sielt vekt på bekkenbunn, 
skuldre, mage og rygg. Øvel-
sene er trygge og kan tilpasses 
etter veiledning av fysiotera-
peut. Babyene er selvfølgelig 
velkomne med. Gravide er 
også velkomne til å delta, og 
vil få tilrettelegging ved behov. 
Anbefalt oppstart er ellers 6 
uker etter fødsel.

Trenger ikke henvisning
Fra 1. januar 2018 trenger du 

ikke lenger henvisning til fy-
sioterapi. Fysioterapeuten skal 
vurdere ditt behov for behand-
ling.

Du må fortsatt gå til en fysio-
terapeut som har driftsavtale 
med kommunen for å få stø-
nad fra Helfo.

Fysioterapeuter med drifts-
avtale i Grong:

Grong fysioterapi: Bjørn Vist 
tlf. 47901616 og Berta Loeng 
tlf. 48042261 (psykomotorisk 
fysioterapi).

Grong fysikalske:    Bente 
Storli tlf. 46766444

Informasjon fra fysioterapi 
og rehabiliteringstjenesten

TRIM: Trimtilbud til barselkvinner og gravide. 

Grong og Namsskogan 
legetjeneste
Vi ved legetjenesten ønsker 
å informere våre innbyggere 
om legetjenesten vår.

Grong legekontor har alle 
sine tre fastlegehjemler be-
satt med fastleger i full stil-
ling.

Lars Kristian Kvalheim, 
medisinskfaglig rådgiver i 
Grong og ved Indre Namdal 
legevakt, smittevernlege og 
fastlege. Bor i nabokommu-
ne og pendler til Grong. Del-
tar i legevaktsamarbeidet.

Martin Width Kielland, 
ansatt som fastlege i Grong 
siden 1 oktober i år. Kommer 
fra Sykehuset Namsos hvor 
han har jobbet ved medi-
sinsk avdeling i flere år. Mar-
tin er fast sykehjemslege i 
Grong. Bor i nabokommune 
og pendler til Grong. Deltar i 
legevaktsamarbeidet.

Kasper Brødbak, ansatt 
som fastlegevikar for Kamil-
la Stylo som er i permisjon 
fram til oktober 18. 

Kasper er fra Danmark og 
bor i Grong under vikariatet. 
Kasper har jobbet ved syke-
hus i Danmark med allmenn-
medisin, pediatri, 
farmakologi og biokjemi. 
Kasper er helsestasjonslege i 
Grong og vikar i Namssko-
gan ved akutt og kortvarig 
fravær. Deltar i legevaktsam-
arbeidet.

Forkontoret i Grong er be-
mannet av sykepleierne Kir-
sti Neergaard og Siw Mona 
Ekker og helsesekretær 
Anne Gry Kveli Sylten.

Fra 1 juni 17 har Vera 
Testad Midtgard, utdannet 
helsesøster, vært ansatt som 
avdelingsleder ved legekon-
toret med administrativt, 
økonomi og personalansvar 
ved legetjenesten.

Namsskogan legekontor 
har sin fastlege, spesialist i 
allmennmedisin og sam-
funnsmedisin, Ragnhild 
Smalås. Ragnhild er fire da-
ger pr. uke i Namsskogan og 
en dag i Grong. I Namssko-
gan har hun ansvar for hel-
sestasjon og sykehjem.

Forkontoret i Namsskogan 
er bemannet daglig av syke-
pleier Grete Finvold og hel-
sesekretær Tomas Johnsson 
i noen dager. 

Åpningstidene ved lege-
kontoret er 08.00- 15.00

Telefontid er 08.20- 11.30 
og 12.30- 15.00 daglig

Blodprøver kan tas man-
dag-torsdag fram til kl. 14.00

I romjula blir kontoret 
åpent fra kl. 10.00 til kl. 
14.00.

Grong og 
Namsskogan 
legetjeneste

Har du lyst på å dele tiden 
din med andre og samtidig 
få en meningsfull jobb? Da 
er kanskje støttekontakt 
noe for deg?
Hva er støttekontakt?

Støttekontakt hjemles i Helse 
og omsorgstjenesteloven.

Støttekontaktens oppgave vil 
være å motivere og tilretteleg-
ge for sosialt samvær og me-
ningsfull fritid. Eksempler kan 
være: kafebesøk, kino, teater, 
klubb, konserter, turer, tre-
ning etc., etter brukers ønsker. 

En støttekontakt skal også bi-
dra til å bygge nettverk og fore-
bygge isolasjon og ensomhet.
Hvem ønskes som 
støttekontakt?
  • Personer som har tid og 

overskudd.
  • Pålitelige kvinner og menn, 

unge og eldre som kan 
samarbeide med andre.
  • Personer med eller uten 

faglig bakgrunn med ulike 
interesser og kompetanse.
  • Lag og organisasjoner.

Alder, kjønn, personlighet og 
interesser er avgjørende for hvem 
du kan være støttekontakt for.

Pr. dato har vi behov for nye 
støttekontakter til 2 mannlige 
brukere i 60–70 årene og en 
kvinnelig bruker i 30–40 åre-
ne. Du bør ha førerkort og det 
er en fordel om du disponerer 
egen bil. Brukerne har tildelt 
3–4 timer pr. uke.

Behovet for støttekontakter 
varierer. Hvis vi ikke har behov 
for din innsats nå, vil det være 
fint om du kan stå på en liste 
for interesserte.
Greit å vite:
  • Kommunen gir lønn etter 

gjeldende staser (assistent-
lønn, timelønn).

  • Den som søker om å bli 
støttekontakt vil bli kontaktet 
for samtale/intervju.
  • Kommunen vil godkjenne 

oppdragstaker.
  • Politiattest kreves.
  • Taushetserklæring må 

undertegnes.
  • Oppdrag vil variere i tid og 

innhold.
Kommunen er ansvarlig for 

nødvendig opplæring.

Søknad sendes til: Koordi-
nerende enhet v/ Berta Loeng, 
Grong kommune, Blåklokke-
veien 14, 7870 Grong.

Ønsker du å bli støttekontakt?

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

FREDAG 23. JUNI 20172

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Vi har gått over til mobiltelefo-
ner. Våre nye telefonnummer er:

Kommunal tjeneste: 
Rehabiliteringsrådgiver Evy 

Estil: 48072291
Fysioterapeut Ingeborg Aas-

vold: 90280572
Kommunal tjeneste/privat-

praksis: Fysioterapeut Bjørn 
Vist: 47901616

Rehabiliteringskoordinator 
og fysioterapeut Berta Loeng: 
48042261

Fram til nyttår vil telefoner 
til fasttelefon bli satt over til 
mobiltelefon.

Trimtilbud for nybakte  
mødre og gravide er i gang. 
Barseltrim i Storsalen på helse- 
og omsorgstunet på tirsdager 
kl. 11.00.

Et tilbud for alle som ønsker 
å trene etter fødselen. Etter et 
svangerskap og en fødsel tren-
ger kroppen litt hjelp til å 
komme tilbake til normalen. I 
barseltiden blir kroppen ut-
satt for større belastninger i 
forbindelse med amming, løf-
ting og bæring etc. Da kan det 
være lurt å hjelpe kroppen litt 
på vei og forebygge plager re-

latert til den økte belastnin-
gen. Treningen har fokus på 
kondisjon og styrke med spe-
sielt vekt på bekkenbunn, 
skuldre, mage og rygg. Øvel-
sene er trygge og kan tilpasses 
etter veiledning av fysiotera-
peut. Babyene er selvfølgelig 
velkomne med. Gravide er 
også velkomne til å delta, og 
vil få tilrettelegging ved behov. 
Anbefalt oppstart er ellers 6 
uker etter fødsel.

Trenger ikke henvisning
Fra 1. januar 2018 trenger du 

ikke lenger henvisning til fy-
sioterapi. Fysioterapeuten skal 
vurdere ditt behov for behand-
ling.

Du må fortsatt gå til en fysio-
terapeut som har driftsavtale 
med kommunen for å få stø-
nad fra Helfo.

Fysioterapeuter med drifts-
avtale i Grong:

Grong fysioterapi: Bjørn Vist 
tlf. 47901616 og Berta Loeng 
tlf. 48042261 (psykomotorisk 
fysioterapi).

Grong fysikalske:    Bente 
Storli tlf. 46766444

Informasjon fra fysioterapi 
og rehabiliteringstjenesten

TRIM: Trimtilbud til barselkvinner og gravide. 

Grong og Namsskogan 
legetjeneste
Vi ved legetjenesten ønsker 
å informere våre innbyggere 
om legetjenesten vår.

Grong legekontor har alle 
sine tre fastlegehjemler be-
satt med fastleger i full stil-
ling.

Lars Kristian Kvalheim, 
medisinskfaglig rådgiver i 
Grong og ved Indre Namdal 
legevakt, smittevernlege og 
fastlege. Bor i nabokommu-
ne og pendler til Grong. Del-
tar i legevaktsamarbeidet.

Martin Width Kielland, 
ansatt som fastlege i Grong 
siden 1 oktober i år. Kommer 
fra Sykehuset Namsos hvor 
han har jobbet ved medi-
sinsk avdeling i flere år. Mar-
tin er fast sykehjemslege i 
Grong. Bor i nabokommune 
og pendler til Grong. Deltar i 
legevaktsamarbeidet.

Kasper Brødbak, ansatt 
som fastlegevikar for Kamil-
la Stylo som er i permisjon 
fram til oktober 18. 

Kasper er fra Danmark og 
bor i Grong under vikariatet. 
Kasper har jobbet ved syke-
hus i Danmark med allmenn-
medisin, pediatri, 
farmakologi og biokjemi. 
Kasper er helsestasjonslege i 
Grong og vikar i Namssko-
gan ved akutt og kortvarig 
fravær. Deltar i legevaktsam-
arbeidet.

Forkontoret i Grong er be-
mannet av sykepleierne Kir-
sti Neergaard og Siw Mona 
Ekker og helsesekretær 
Anne Gry Kveli Sylten.

Fra 1 juni 17 har Vera 
Testad Midtgard, utdannet 
helsesøster, vært ansatt som 
avdelingsleder ved legekon-
toret med administrativt, 
økonomi og personalansvar 
ved legetjenesten.

Namsskogan legekontor 
har sin fastlege, spesialist i 
allmennmedisin og sam-
funnsmedisin, Ragnhild 
Smalås. Ragnhild er fire da-
ger pr. uke i Namsskogan og 
en dag i Grong. I Namssko-
gan har hun ansvar for hel-
sestasjon og sykehjem.

Forkontoret i Namsskogan 
er bemannet daglig av syke-
pleier Grete Finvold og hel-
sesekretær Tomas Johnsson 
i noen dager. 

Åpningstidene ved lege-
kontoret er 08.00- 15.00

Telefontid er 08.20- 11.30 
og 12.30- 15.00 daglig

Blodprøver kan tas man-
dag-torsdag fram til kl. 14.00

I romjula blir kontoret 
åpent fra kl. 10.00 til kl. 
14.00.

Grong og 
Namsskogan 
legetjeneste

Har du lyst på å dele tiden 
din med andre og samtidig 
få en meningsfull jobb? Da 
er kanskje støttekontakt 
noe for deg?
Hva er støttekontakt?

Støttekontakt hjemles i Helse 
og omsorgstjenesteloven.

Støttekontaktens oppgave vil 
være å motivere og tilretteleg-
ge for sosialt samvær og me-
ningsfull fritid. Eksempler kan 
være: kafebesøk, kino, teater, 
klubb, konserter, turer, tre-
ning etc., etter brukers ønsker. 

En støttekontakt skal også bi-
dra til å bygge nettverk og fore-
bygge isolasjon og ensomhet.
Hvem ønskes som 
støttekontakt?
  • Personer som har tid og 

overskudd.
  • Pålitelige kvinner og menn, 

unge og eldre som kan 
samarbeide med andre.
  • Personer med eller uten 

faglig bakgrunn med ulike 
interesser og kompetanse.
  • Lag og organisasjoner.

Alder, kjønn, personlighet og 
interesser er avgjørende for hvem 
du kan være støttekontakt for.

Pr. dato har vi behov for nye 
støttekontakter til 2 mannlige 
brukere i 60–70 årene og en 
kvinnelig bruker i 30–40 åre-
ne. Du bør ha førerkort og det 
er en fordel om du disponerer 
egen bil. Brukerne har tildelt 
3–4 timer pr. uke.

Behovet for støttekontakter 
varierer. Hvis vi ikke har behov 
for din innsats nå, vil det være 
fint om du kan stå på en liste 
for interesserte.
Greit å vite:
  • Kommunen gir lønn etter 

gjeldende staser (assistent-
lønn, timelønn).

  • Den som søker om å bli 
støttekontakt vil bli kontaktet 
for samtale/intervju.
  • Kommunen vil godkjenne 

oppdragstaker.
  • Politiattest kreves.
  • Taushetserklæring må 

undertegnes.
  • Oppdrag vil variere i tid og 

innhold.
Kommunen er ansvarlig for 

nødvendig opplæring.

Søknad sendes til: Koordi-
nerende enhet v/ Berta Loeng, 
Grong kommune, Blåklokke-
veien 14, 7870 Grong.

Ønsker du å bli støttekontakt?

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

nen forbeholder seg retten til 
å fordele areal og tider. Det 
kan samtidig søkes om leie av 
Gronghallen og Harmonien til 
arrangement. Det vil bli tilde-
lingsmøte mandag 21. august 
Kl. 18:00 på kommunehuset, 
møterom 2.
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Ola Agle fra Snåsa er  
nytilsatt kommunalsjef 
oppvekst i Grong. 
Agle tiltrådte stillingen 1. sep-
tember 2017. Han har lærerut-
dannelse, driver gård og har de 
siste årene jobbet som banksjef 
i SpareBank 1 SMN.

Camilla Edvardsen Formo fra 
Grong er også nyansatt som pe-
dagogisk rådgiver. Formo tiltråd-
te stillingen 1. august 2017. Hun 
har lærerutdannelse og erfaring 
som selvstendig næringsdriven-
de. De siste årene har hun arbei-
det som lærer ved Harran 
Oppvekstsenter avd. skole. 
Grong kommune selger kommu-

nalsjeftjenester til Namsskogan 
kommune. I denne sammenheng 
var det nødvendig å øke pedago-
gisk rådgiverstillingen fra en 
halvstilling til en heltidsstilling. 
Agle og Formo har det overord-
nede ansvaret for barnehage, 
skole, voksenopplæring, barne-
vern og PPT i Grong og Namssko-
gan kommune.

Ny kommunalsjef og 
pedagogisk rådgiver oppvekst

NYTILSATT: Ola Agle fra Snåsa er nytilsatt kommunalsjef oppvekst 
i Grong og Camilla Edvardsen Formo fra Grong er også nyansatt 
som pedagogisk rådgiver. 

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Næringsområder i Harran
I Harran har Grong  
kommune to næringsområder. 
Ett ligger ved enden av  
Stasjonsvegen ved jernbanen 
og ett i sentrum ved E6,  
se kartutsnitt. Det er ledig 
areal på begge områdene.  
Ta kontakt med Grong  
kommune v/Inger Helland,  
tlf. 74312161, epost:  
inger.helland@grong. 
kommune.no hvis du er  
interessert i næringsareal.

NTE sin vedlikeholdssentral
NTE sin vedlikeholdsavdeling, 
team mobil, ligger på næringsom-
rådet i Harran ved enden av Sta-
sjonsvegen.  Avdelinga har hatt 
sine lokaler der siden starten på 
1990-tallet. Daglig leder, Roger 
Lona, sier det i dag er tilknyttet 
10 årsverk til teamet.  De er et 
tverrfaglig team som arbeider i 
hele Nord-Trøndelag med alt fra 
vindmøller til kraftverk, det vil si 
alle NTE sine anlegg rundt 
omkring i fylket. 

Bedriftshjørnet
SENTRAL: Næringsområder i Harran og NTE vedlikeholdssentral. 

I medhold av plan- og 
bygningslovens § 12–8 
varsles oppstart av  
reguleringsarbeid for  
omregulering/utvidelse  
av Grong næringspark.

Planområdet utgjør ca. 123 
dekar, og hvorav 10 dekar ut-
gjør selve utvidelsen. Planar-
beidet vil berøre hele eller 
deler av eiendommene:
Gnr./Bnr:
13/4 Sigurd Romunstad
13/22 Sigurd Romundstad
13/41 Inger Lise Murvold
 m.fl. (Skei-tomta)
16/1 Ingrid Gidsken Moum
16/2 Ingrid Gidsken Moum
16/3 Leif Asbjørn Grong

16/4 Margot Synneva 
 Hovik Berg
16/11 Ola Grong
16/12 Namsen Auto
16/15 Grong kommune
16/16 Sklet Ivar Håkon,  
 Namdal Byggservice
16/18 Øyheim Høvleri
16/19 Namsen Auto
16/22  MNA
503/1 Nord-Trøndelag 
 fylkeskommune (fv. 760)

Gjeldende plan ble vedtatt 
27.11.2014, og intensjonen med 
planarbeidet er å utvide plan-
rådet til også å omfatte deler av 
den inntilliggende eiendom-
men gnr./bnr. 16/4. Angjelden-
de del av eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt som 
næringsvirksomhet – fremti-
dig, men nyttes per i dag som 

dyrket mark. Interne adkomst-
veier, samt ny(e) adkomst(er) 
fra fv. 760, vil også være et 
tema i planarbeidet. Planforsla-
get er i tråd med overordnede 
planer og anses ikke å ha ve-
sentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Planprogram vurde-
res derfor ikke å være påkrevd. 

Merknader i saken merkes 
«Utvidelse Grong næringspark» 
og sendes: postmottak@grong.
kommune.no eller Grong kom-
mune, Pb. 162, 7871 Grong.

Frist for uttalelser i saken er 
satt til 01.12.2017. For nærme-
re informasjon om saken ta 
kontakt med Lars Arnesen på 
telefon 74 31 21 51 eller e-post 
lars.arnesen@grong.kommu-
ne.no eller Stig Moum på tele-
fon 74 31 21 60 eller e-post stig.
moum@grong.kommune.no.

Varsel om oppstart 
av planarbeid

Planområdet utgjør cirka 123 dekar, og hvorav 10 dekar utgjør selve utvidelsen ved Grong næringspark. 

Statens vegvesen har gjennom 
de siste årene jobbet med pla-
ner for flomsikring av E6 ved 
Fossland i Grong kommune.

Området har ved flere anlednin-
ger blitt oversvømmet med det 
resultat at E6 har blitt stengt over 

en lengre periode.Grong kom-
munestyre vedtok i møte den 
26.10.2017 reguleringsplan for 
sikringsarbeidene. Planen omfat-
ter endring av både linjeføring og 
høyde på dagens trasé. Tiltaket 
har prioritet i Statens vegvesens 
interne planer, og byggestart for-
ventes våren 2018.

Flomsikring E6 Fossland

TILTAK: 26. oktober vedtok Grong kommunestyre reguleringsplan 
for sikringsarbeidene ved E6 Fossland. 
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§ 1 Formål
Landbruksfondet skal yte 
støtte til utviklingstiltak innen-
for jordbruket i Grong kom-
mune.

Tiltakene skal skje innenfor 
kommunens grenser. Dispen-
sasjon kan gis av Grong For-
mannskap.
§ 2 Vilkår
Tilskuddsordningen gjelder for 
grunneiere av landbrukseien-
dommer i Grong kommune 
som driver med aktiv jord-
bruksdrift. Utleie av areal til 
aktiv jordbruker medregnes.

Tilskuddsordningen får ikke 
tilbakevirkende kraft.
§ 3 Forvaltning  
av landbruksfondet
Tilskudd ytes på grunnlag av 
søknad. Rådgiver jord behand-
ler de enkelte søknader, og gir 
sin tilrådning i saken. Avgjø-
relsesmyndighet delegeres til 
Rådmannen, som kan videre-
delegere innen administrasjo-
nen, hvis dette finnes 

formålstjenlig. Utbetaling et-
ter gjeldende regler.
§ 4 Budsjett
Det opprettes et eget budsjett-
ansvar 4426 for Landbruks-
fondet i Grong kommune. 

Tilskudd ytes innenfor ram-
men av de til enhver tid dispo-
nible midler.
§ 5 Tilskuddsområder

A) Nydyrking
 ⚫ 30 % tilskudd av godkjent 

kostnadsoverslag
 ⚫ Max. kr. 5.500,- pr. dekar
 ⚫ Øvre grense: kr. 20.000,- 

pr. år pr. søker
B) Kompetanseheving 

gjennom kurs og seminarer.
 ⚫ 50 % tilskudd av godkjente 

kostnader
 ⚫ Max. kr. 5.000,- pr. år pr. 

søker
C) Tilskudd til grunnunder-

søkelser og geotekniske utta-
lelser ved tiltak på 
landbrukseiendommer. 

 ⚫ Øvre grense: kr. 40.000,- 
pr. år pr. søker

§ 6 Utbetaling av tilskudd
A. Tilskuddet utbetales etter 
skriftlig anmodning, etter 
framvisning av dokumenterte 
utgifter og etter tiltaket er 
godkjent av Rådmannen.

Det kan foretas delutbeta-
linger, hvis det er innvilget et 
tilskudd på over kr. 10.000,-. 
25 % av tilskuddet holdes til-
bake til sluttutbetalingen.

B. Blir tiltaket rimeligere 
enn kostnadsoverslaget, kan 
kommunen justere tilskuddet 
og inndra restbeløp. Blir et 
tiltak dyrere enn kostnadso-
verslaget, kan det ikke påreg-
nes at det blir gitt 
ekstratilskudd.

C. Tiltakene må utføres 
innen 3 år etter tilsagn er gitt.

D. Grong kommune kan 
kreve tilskuddet tilbakebetalt 
om vilkårene for tilskuddet 
ikke følges.

Grong Landbruksfond har 
p.t. ca. kr. 60.000,- disponi-
belt i fondet.

Vedtekter for Landbruksfondet i Grong kommune

Her ble det feiret 77  
års jubileum for til 
sammen tre ansatte.
Anne Grethe Eidem 27 år, 
Margareth Mulstad 25 år og 
Iren Pedersen 25 år. Som alle 
fikk overrakt blomster og gave-

kort fra leder Geir Ivar Hil-
drum.

Han hadde regnet på at de til 
sammen hadde vasket over 9 
millioner kvadratmeter. Impo-
nerende og kommunen er stolt 
over å ha slike stabile arbeids-
takere. Det ble servering av 
kaffe og sjokoladekake. 

Personalmøte  
for renholderne  
i Grong kommune

FEIRING: Her ble det feiret 77 års jubileum for til sammen tre ansatte.

Det er kommet en ny  
nasjonal forskrift om  
forvaltning av bever av 
26.04.2017 nr. 519  
som erstatter den  
gamle forskriften om  
forvaltning av hjortevilt 
og bever fra 2002.

Beverjakt f.o.m. høsten 2017 
forutsetter etter § 3 at kommu-
nen fastsetter ny kommunal 
forskrift i samsvar med denne 
sentrale forskriften. Det forut-
setter at kommunen:

 ⚫ Kartlegger og overvåker 
bestanden. 

 ⚫ Fastsette bestandsmål (§ 2) 
og regulerer bestanden. 

 ⚫ Kommuner som åpner for 
jakt skal fastsette et mål for 
bærekraftig forvaltning av 
bever. Kommunen kan deret-

ter åpne for jakt i hele eller 
deler av kommunen i et 
bestemt tidsrom, innenfor den 
jakttiden som er fastsatt av 
Miljødirektoratet. I praksis så 
vil det i Grong kommune som 
har hatt beverjakt siden jaktå-
ret 1991/1992 bli stort sett 
som tidligere.

 ⚫ Rådmannens forslag 
enstemmig vedtatt i For-
mannskap 28.9.2017:

1. Forskrift om adgang til 
beverjakt i Grong kommune 
vedtas som framlagt med 
hjemmel i forskrift om forvalt-
ning av bever av 26.04.2017 
nr. 519 og forskrift om jakt og 
fangsttider m.m. f.o.m. 
1.4.2017-31.3.2022 av 25.1.2017 
nr. 106:

Forskrift om adgang til be-
verjakt i Grong kommune:

 ⚫ § 1 Det er adgang til jakt på 
bever i Grong kommune. 

 ⚫ § 2 Bestandsmål: 

«Det skal legges til rette for 
en bærekraftig forvaltning av 
beverbestanden i kommunen, 
med nærings- og rekreasjons-
messig nyttiggjøring av viltres-
sursen, og skal samtidig bidra 
til å hindre unødige skader og 
ulemper på andre samfunnsin-
teresser.» 

 ⚫ § 3 Det gjøres årlig en admi-
nistrativ tildeling på bever i 
kommunen ut fra oppnåelse av 
bestandsmålene. 

 ⚫ § 4 Jakttida på bever i Grong 
kommune settes til f.o.m. 1. 
oktober t.o.m. 15. mai. 

 ⚫ § 5 Grong kommune skal ha 
rapport om felling innen 10 
dager etter jakttidens slutt. 

 ⚫ § 6 Denne forskrift trer i kraft 
straks. 

2. En eventuelt nykartleg-
ging av beverbestanden kan 
dekkes av midler fra det kom-
munale viltfondet, ansvar 
4504.

Ny lokal forskrift om jakt på bever
STATISTIKK: Utviklingen i beverjakta i Grong. 

Rådmannens forslag  
til betalingssatser,  
gebyrer og avgifter  
samt endringer i regulativ 
for kommunale tjenester  
i 2018 er utlagt til  
offentlig ettersyn.
I henhold til forvaltningslovens 
§ 37 kunngjøres at det blir fore-
slått nye avgifter og betalings-
satser i Grong kommune for 
året 2018 for:

 ⚫ Barnehage
 ⚫ Skolefritidsordning.
 ⚫ Norskopplæring.
 ⚫ Middagsservering / matom-

bringing for hjemmeboende.
 ⚫ Hjemmetjenester.
 ⚫ Drift/vedlikehold av trygg-

hetsvarsler.
 ⚫ Dagsentertilbud for 

demente.
 ⚫ Vaskeritjenester.
 ⚫ Vann og avløpsgebyr.

 ⚫ Renovasjonsgebyr.
 ⚫ Tømmegebyr slam.
 ⚫ Gebyr etter matrikkelloven.
 ⚫ Gebyr byggesaker.
 ⚫ Gebyr plansaker.
 ⚫ Gebyr kartprodukter.
 ⚫ Husleiesatser.
 ⚫ Musikk- og kulturskole (gjel-

dende fra 1.8.2018).
Forslaget er utlagt til alm. et-

tersyn ved kommunehuset. 
Nærmere opplysning om for-
slagene kan fås ved henvendel-
se til servicekontoret, tlf. 74 31 
21 00. De foreslåtte satsene er 
også kunngjort på Grong kom-
munes hjemmeside www.
grong.kommune.no/

Forslaget skal behandles av 
kommunestyret i møte 19. de-
sember 2017. Ev. merknad kan 
sendes til Grong kommune, 
rådmannen, Postboks 162, 7871 
Grong, eller e-post til postmot-
tak@grong.kommune.no, 
innen 10. desember 2017.

 Rådmannen

Forslag til gebyr og 
betalingssatser 2018

TV-aksjonen 2017

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Takk for god innsats og giver-
glede. 

Bøssebærere i Grong kom-
mune samlet inn til sammen kr 
71.678.

I tillegg kommer pengene fra 
næringslivet, lag/foreninger og 
Grong kommune.

Totalt ble det samlet inn kr 
141 299.-, det er kr 57.28 pr. 
innbygger.

Grong kommune vil rette en 
stor takk til bøssebærere og 
rodeledere, som har gjort en 
kjempefin innsats, og alle inn-
byggerne for at de har vist stor 
giverglede.

Takk også til Grong Spare-
bank som også i år stiller opp 
med hjelp til opptelling.

På vegne av kommunekomi-
teen, Skjalg Åkerøy, Ordfører.
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§ 1 Formål
Landbruksfondet skal yte 
støtte til utviklingstiltak innen-
for jordbruket i Grong kom-
mune.

Tiltakene skal skje innenfor 
kommunens grenser. Dispen-
sasjon kan gis av Grong For-
mannskap.
§ 2 Vilkår
Tilskuddsordningen gjelder for 
grunneiere av landbrukseien-
dommer i Grong kommune 
som driver med aktiv jord-
bruksdrift. Utleie av areal til 
aktiv jordbruker medregnes.

Tilskuddsordningen får ikke 
tilbakevirkende kraft.
§ 3 Forvaltning  
av landbruksfondet
Tilskudd ytes på grunnlag av 
søknad. Rådgiver jord behand-
ler de enkelte søknader, og gir 
sin tilrådning i saken. Avgjø-
relsesmyndighet delegeres til 
Rådmannen, som kan videre-
delegere innen administrasjo-
nen, hvis dette finnes 

formålstjenlig. Utbetaling et-
ter gjeldende regler.
§ 4 Budsjett
Det opprettes et eget budsjett-
ansvar 4426 for Landbruks-
fondet i Grong kommune. 

Tilskudd ytes innenfor ram-
men av de til enhver tid dispo-
nible midler.
§ 5 Tilskuddsområder

A) Nydyrking
 ⚫ 30 % tilskudd av godkjent 

kostnadsoverslag
 ⚫ Max. kr. 5.500,- pr. dekar
 ⚫ Øvre grense: kr. 20.000,- 

pr. år pr. søker
B) Kompetanseheving 

gjennom kurs og seminarer.
 ⚫ 50 % tilskudd av godkjente 

kostnader
 ⚫ Max. kr. 5.000,- pr. år pr. 

søker
C) Tilskudd til grunnunder-

søkelser og geotekniske utta-
lelser ved tiltak på 
landbrukseiendommer. 

 ⚫ Øvre grense: kr. 40.000,- 
pr. år pr. søker

§ 6 Utbetaling av tilskudd
A. Tilskuddet utbetales etter 
skriftlig anmodning, etter 
framvisning av dokumenterte 
utgifter og etter tiltaket er 
godkjent av Rådmannen.

Det kan foretas delutbeta-
linger, hvis det er innvilget et 
tilskudd på over kr. 10.000,-. 
25 % av tilskuddet holdes til-
bake til sluttutbetalingen.

B. Blir tiltaket rimeligere 
enn kostnadsoverslaget, kan 
kommunen justere tilskuddet 
og inndra restbeløp. Blir et 
tiltak dyrere enn kostnadso-
verslaget, kan det ikke påreg-
nes at det blir gitt 
ekstratilskudd.

C. Tiltakene må utføres 
innen 3 år etter tilsagn er gitt.

D. Grong kommune kan 
kreve tilskuddet tilbakebetalt 
om vilkårene for tilskuddet 
ikke følges.

Grong Landbruksfond har 
p.t. ca. kr. 60.000,- disponi-
belt i fondet.

Vedtekter for Landbruksfondet i Grong kommune

Her ble det feiret 77  
års jubileum for til 
sammen tre ansatte.
Anne Grethe Eidem 27 år, 
Margareth Mulstad 25 år og 
Iren Pedersen 25 år. Som alle 
fikk overrakt blomster og gave-

kort fra leder Geir Ivar Hil-
drum.

Han hadde regnet på at de til 
sammen hadde vasket over 9 
millioner kvadratmeter. Impo-
nerende og kommunen er stolt 
over å ha slike stabile arbeids-
takere. Det ble servering av 
kaffe og sjokoladekake. 

Personalmøte  
for renholderne  
i Grong kommune

FEIRING: Her ble det feiret 77 års jubileum for til sammen tre ansatte.

Det er kommet en ny  
nasjonal forskrift om  
forvaltning av bever av 
26.04.2017 nr. 519  
som erstatter den  
gamle forskriften om  
forvaltning av hjortevilt 
og bever fra 2002.

Beverjakt f.o.m. høsten 2017 
forutsetter etter § 3 at kommu-
nen fastsetter ny kommunal 
forskrift i samsvar med denne 
sentrale forskriften. Det forut-
setter at kommunen:

 ⚫ Kartlegger og overvåker 
bestanden. 

 ⚫ Fastsette bestandsmål (§ 2) 
og regulerer bestanden. 

 ⚫ Kommuner som åpner for 
jakt skal fastsette et mål for 
bærekraftig forvaltning av 
bever. Kommunen kan deret-

ter åpne for jakt i hele eller 
deler av kommunen i et 
bestemt tidsrom, innenfor den 
jakttiden som er fastsatt av 
Miljødirektoratet. I praksis så 
vil det i Grong kommune som 
har hatt beverjakt siden jaktå-
ret 1991/1992 bli stort sett 
som tidligere.

 ⚫ Rådmannens forslag 
enstemmig vedtatt i For-
mannskap 28.9.2017:

1. Forskrift om adgang til 
beverjakt i Grong kommune 
vedtas som framlagt med 
hjemmel i forskrift om forvalt-
ning av bever av 26.04.2017 
nr. 519 og forskrift om jakt og 
fangsttider m.m. f.o.m. 
1.4.2017-31.3.2022 av 25.1.2017 
nr. 106:

Forskrift om adgang til be-
verjakt i Grong kommune:

 ⚫ § 1 Det er adgang til jakt på 
bever i Grong kommune. 

 ⚫ § 2 Bestandsmål: 

«Det skal legges til rette for 
en bærekraftig forvaltning av 
beverbestanden i kommunen, 
med nærings- og rekreasjons-
messig nyttiggjøring av viltres-
sursen, og skal samtidig bidra 
til å hindre unødige skader og 
ulemper på andre samfunnsin-
teresser.» 

 ⚫ § 3 Det gjøres årlig en admi-
nistrativ tildeling på bever i 
kommunen ut fra oppnåelse av 
bestandsmålene. 

 ⚫ § 4 Jakttida på bever i Grong 
kommune settes til f.o.m. 1. 
oktober t.o.m. 15. mai. 

 ⚫ § 5 Grong kommune skal ha 
rapport om felling innen 10 
dager etter jakttidens slutt. 

 ⚫ § 6 Denne forskrift trer i kraft 
straks. 

2. En eventuelt nykartleg-
ging av beverbestanden kan 
dekkes av midler fra det kom-
munale viltfondet, ansvar 
4504.

Ny lokal forskrift om jakt på bever
STATISTIKK: Utviklingen i beverjakta i Grong. 

Rådmannens forslag  
til betalingssatser,  
gebyrer og avgifter  
samt endringer i regulativ 
for kommunale tjenester  
i 2018 er utlagt til  
offentlig ettersyn.
I henhold til forvaltningslovens 
§ 37 kunngjøres at det blir fore-
slått nye avgifter og betalings-
satser i Grong kommune for 
året 2018 for:

 ⚫ Barnehage
 ⚫ Skolefritidsordning.
 ⚫ Norskopplæring.
 ⚫ Middagsservering / matom-

bringing for hjemmeboende.
 ⚫ Hjemmetjenester.
 ⚫ Drift/vedlikehold av trygg-

hetsvarsler.
 ⚫ Dagsentertilbud for 

demente.
 ⚫ Vaskeritjenester.
 ⚫ Vann og avløpsgebyr.

 ⚫ Renovasjonsgebyr.
 ⚫ Tømmegebyr slam.
 ⚫ Gebyr etter matrikkelloven.
 ⚫ Gebyr byggesaker.
 ⚫ Gebyr plansaker.
 ⚫ Gebyr kartprodukter.
 ⚫ Husleiesatser.
 ⚫ Musikk- og kulturskole (gjel-

dende fra 1.8.2018).
Forslaget er utlagt til alm. et-

tersyn ved kommunehuset. 
Nærmere opplysning om for-
slagene kan fås ved henvendel-
se til servicekontoret, tlf. 74 31 
21 00. De foreslåtte satsene er 
også kunngjort på Grong kom-
munes hjemmeside www.
grong.kommune.no/

Forslaget skal behandles av 
kommunestyret i møte 19. de-
sember 2017. Ev. merknad kan 
sendes til Grong kommune, 
rådmannen, Postboks 162, 7871 
Grong, eller e-post til postmot-
tak@grong.kommune.no, 
innen 10. desember 2017.

 Rådmannen

Forslag til gebyr og 
betalingssatser 2018

TV-aksjonen 2017

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

Takk for god innsats og giver-
glede. 

Bøssebærere i Grong kom-
mune samlet inn til sammen kr 
71.678.

I tillegg kommer pengene fra 
næringslivet, lag/foreninger og 
Grong kommune.

Totalt ble det samlet inn kr 
141 299.-, det er kr 57.28 pr. 
innbygger.

Grong kommune vil rette en 
stor takk til bøssebærere og 
rodeledere, som har gjort en 
kjempefin innsats, og alle inn-
byggerne for at de har vist stor 
giverglede.

Takk også til Grong Spare-
bank som også i år stiller opp 
med hjelp til opptelling.

På vegne av kommunekomi-
teen, Skjalg Åkerøy, Ordfører.
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Ekker barnehage er en friluftsbar-
nehage som ligger flott til i 
skogkanten på Ekker med til-
gang til både skog, mark, fjell 
og elv. De lever tett på og med 
alle årstidene og har mange 
ulike turplasser i nærområdet. 
Barnehagen har to lyse og luf-
tige avdelinger som til sammen 
kan ta imot opp til 30 til 35 un-
ger i alderen 0 til 6 år.

Rønningen barnehage er en kultur-
barnehage som har et flerkultu-
relt preg og har ekstra fokus på 
musikk, drama og forming. Den 
er både sentrumsnær med gang-
avstand til butikk, bibliotek, skole 
og togstasjon samtidig som sko-
gen og elva er tilgjengelig. 
I tillegg har Rønningen den 
kjempefine barnehage-
skogen som er endel 
av uteområdet til 
barnehagen. 
Barnehagen 
har tre 
avdelinger 
som er fordelt 
på unger 
mellom 0 til 6 
år. Rønningen 
kan ta imot opp 
til 40 til 45 unger.

Hvem jobber her og hva gjør vi?
I barnehagen har vi ulike pro-
fesjoner. Styrer sine oppgaver 
er delt inn i tre ansvar: det pe-
dagogiske innholdet, det per-
sonalmessige og det 
administrative. I tillegg er det 
en nestleder. Begge disse stil-
lingene er administrativt. Vi 
har en åpen dør til alle som 
ønsker et besøk innom.

På hver avdeling er det en 
barnehagelærer som er peda-
gogisk leder. Den har ansvaret 
for å lede det pedagogiske ar-
beidet på avdelingen med 
tema og aktiviteter igjennom 
hele dagen. Den har hovedan-
svaret for alle ungene på avde-
lingen og kontakten med 
foreldre og foresatte. Det kre-
ver både observasjoner, plan-
legging og tilrettelegging for å 
få gode dager for både små og 
store på hver avdeling. En pe-
dagogisk leder er både på av-
deling og har planleggingstid.

I tillegg er det flere fagarbei-
dere og eller assistenter på 
hver avdeling. De er der 
sammen med ungen hele da-
gen og er med på å legge til 
rette, være i leiken, støtte, 
trøste, løse konflikter, … Vi har 
også en lærling i barne-og ung-
domsfaget. 

Barnehagen har ellers sam-
arbeid med flere andre instan-
ser ved behov. Vi ønsker det 
beste for barnet og benytter da 
den ressursen andre fagfolk 
har på området i samarbeid 
med foreldre/foresatte. Det er 
blant annet helsesøster, PPT, 

Ekker og Rønningen barnehage

MØLNA: Ansatte ved Mølna ved Rønningen barnehage.

REVEHIET: Ansatte ved Revehiet på Ekker barnehage.

MUSBOLET: : Ansatte ved Musbolet på Ekker barnehage.

SAGA: Ansatte ved Saga på Rønningen barnehage.

KVEINNA: Ansatte ved Kveinna på Rønningen barnehage.
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

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

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

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

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

barnevern, flykningetjenesten, 
mfl. Noen går utdanning, både 
styrerutdanning, barnehage-
lærer og spesialpedagogikk. Vi 
jobber spesielt med realfag, 
arbeidsmiljø, få til gode struk-
turer og det å innarbeide ny 
rammeplan.

Barnehageansatte  
er ikke som alle andre …
En helt vanlig dag på jobben 
kan være å være Spider-Man 
med en gruppe fireåringer, sam-
tidig som en skal ta mottak i 
gangen, avklare noen småting 
med foresatte, få ungen som 
nettopp kom, inn i leiken, svare 
noen kollegaer som lurte på noe 
i forbifarten, trøste han som 
datt og slo seg, … telefonen rin-
ger … det var helsesøster som 

VI 
SOM JOBBER 
I KOMMUNEN 

LEDELSEN: Styrer Ingri Gartland 
og nestleder Kari  Mette Linmo 
Aspnes.

Barnehagene  
informerer

Hovedopptak for 2018/2019:
Bergsmo barnehage, Ekker barnehage 

Harran oppvekstsenter avdeling  
barnehage, og Rønningen barnehage:
Tilbyr plasser fra to til fem dager i uka, 

 med åpningstid 07.00 – 16.30. 
Søknadsskjema finnes på kommunens 

hjemmeside: grong.kommune.no
Søknadsfrist: 1.mars.

ønsket å få svar på noen spørs-
mål … Ingen dag er lik. Vi er så 
heldige å få ta del i utviklingen 
til alle disse unge Grongninge-
ne. En fantastisk jobb.

 Ingri Gartland, styrer
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Hvert år i oktober, er nylig bosatte flyktninger i Grong,  
i språk- eller yrkespraksis på ulike arbeidsplasser.  
Dette innbefatter arbeidsplasser både i offentlig  
sektor og privat næringsliv. Dette er en verdifull  
mulighet til innsyn og erfaring med norsk arbeidsliv.

Språk- og arbeidspraksis

MICHAEL: Michael fra Eritrea, har praksisplass for andre år på rad 
ved Grong hotell. Tidligere yrkespraksis fra hjemlandet, har vært 
nyttig. Etter fjorårets praksisperiode, ønsket både Michael og 
Grong hotell å fortsette samarbeidet. Derfor har Michael nå vært 
tilbake på hotellet, - for andre gang. Begge parter har vært så 
fornøyd med gjensynet, at ingen av dem utelukker et videre 
samarbeid.

Regnbuen SFO ved GBU, har i 
mange år hatt samarbeid med 
Grong videregående skole BUA 
(barne- og ungdomsfaget). De er 
jevnlig på besøk hos oss fra høs-
ten, for å bli kjent med elevene 
og for å få praksis. Elevene v/BUA 
lager aktivitetsopplegg som de 

gjennomfører her hos oss eller 
ved at vi er på besøk ved BUA v/
GVS.

Når eksamens tiden kommer, 
«låner» de elevene fra SFO v/GBU 
for å gjennomføre praksis delen 
av eksamen. En av aktivitetene til 
BUA var å markere årets hallo-

ween for oss. BUA- elevene lagde 
sammen med 3. og 4.-klassingene 
et skummelt fruktmåltid, og en 
skummel saft bowl. Overraskel-
sen ble mottatt med stor glede av 
1. og 2.-klassingene. Spennende 
og morsomt å spise skumle 
«frukt-dyr».

Markering av halloween ved Regnbuen SFO

HALLOWEEN: BUA- elevene lagde sammen med 3. og 4. klassingene 
blant annet et skummelt fruktmåltid.

Hyggekveld for beboere 
og pårørende på  
avdeling Solsia.
Ansatte ved Solsia og demens-
foreninga arrangerte hyggetreff 
for beboere og pårørende ons-
dag 23. oktober.

Vi hadde musikk av Helge 
Formo og Leif Fiskum. Det ble 
servert kaffe, snitter og kaker. 
Stemningen var på topp og det 
ble både dans og allsang. 

Det var en veldig koselig 
stund, og alle var enig om at det 
måtte gjentas.

Hyggekveld

Kommunene Grong, Nams-
skogan, Røyrvik og Lierne 
har nå lagt grunnlaget for 
et mer forpliktende og 
langsiktig samarbeid.
Kommunestyrene i de fire kom-
munene har enstemmig sluttet 
seg til ei felles viljeserklæring 
som skal forankre og legge ram-
mene for det interkommunale 
samarbeidet. Samarbeidet skal 
bygge på et verdigrunnlag der 
tillit, respekt, åpenhet og opti-
misme er stikkordene.

Det er også vedtatt ei hånd-
bok som skal legge til rette for 
gode rutiner, samt klargjøre 
hvordan samarbeidet med 

eventuelle andre samarbeide-
ne kommuner skal foregå.

Intensjon
Intensjonen med det som nå 
gjøres er at samarbeidet mel-
lom «4-banden» skal sikre lang-
siktige og helhetlige løsninger 
for innbyggerne i regionen. Må-
let er å bedre kvaliteten på tje-
nestene til innbyggerne. Skape 
bredere og mer attraktive fag-
miljøer, styrke den eksterne på-
virkningskraften og få en bedre 
beredskap i forhold til endrin-
ger som kommer i kommunenes 
rammebetingelser.

Vertskommunemodell
Samarbeidet skal bygge på en 

såkalt vertskommunemodell 
der en kommune får ansvaret 
for sitt tildelte tjenesteområde. 
Kostnadene skal fordeles etter 
en nøkkel der 20 prosent for-
deles likt og resterende 80 % 
etter innbyggertall. På sikt vil 
også denne fordelingsnøkke-
len omfatte dagens samar-
beidsavtaler med unntak av 
barnevern og informasjonstek-
nologi (IKT).

Før jul vil alle samarbeids-
kommunene komme med for-
slag på nye områder som en 
kan samarbeide om På et møte 
til våren vil kommunene ta 
standpunkt til hvilke nye områ-
der det er aktuelt å samarbeide 
om. 

Utvidet samarbeid mellom
«4-banden» i Indre Namdal

KOMMUNAL 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

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

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

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

GRONG KINO

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

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

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

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

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

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

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

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

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

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

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

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

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

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

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

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

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

 

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

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

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

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

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

Arrangør: Grong Historielag

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

INFORMASJON OM CAMP:

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

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

HERBORG KRÅK
EVIK

5 . - 9 . J U L I 2 0 1 7 H Ø Y L A N D E T
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31. mai hadde 4 klasse på GBU museumsdag 
med distriktskonservatorene Stine Bjørntvedt 
og Therese Danielsen fra Museet Midt  
på Grong bygdemuseum.

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

NIHAD: Nihad er en familiefar fra 
Syria, som ble bosatt i Grong i 
januar 2017.  I vår kom også 
hans kone og deres to små barn 
til Grong, gjennom ordningen 
for familiegjenforening.

NAIMA: Ei av de som har vært i 
språkpraksis, er Naima. Hun er 
21 år og kom fra Etiopia til 
Norge i april 2017. Hennes 
språkpraksis har vært ved 
Bergsmo barnehage.

HYGGEKVELD: Det ble både dans og allsang.

MUSIKK: Helge Formo 
og Leif Fiskum sto  
for musikken. 
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Hvert år i oktober, er nylig bosatte flyktninger i Grong,  
i språk- eller yrkespraksis på ulike arbeidsplasser.  
Dette innbefatter arbeidsplasser både i offentlig  
sektor og privat næringsliv. Dette er en verdifull  
mulighet til innsyn og erfaring med norsk arbeidsliv.

Språk- og arbeidspraksis

MICHAEL: Michael fra Eritrea, har praksisplass for andre år på rad 
ved Grong hotell. Tidligere yrkespraksis fra hjemlandet, har vært 
nyttig. Etter fjorårets praksisperiode, ønsket både Michael og 
Grong hotell å fortsette samarbeidet. Derfor har Michael nå vært 
tilbake på hotellet, - for andre gang. Begge parter har vært så 
fornøyd med gjensynet, at ingen av dem utelukker et videre 
samarbeid.

Regnbuen SFO ved GBU, har i 
mange år hatt samarbeid med 
Grong videregående skole BUA 
(barne- og ungdomsfaget). De er 
jevnlig på besøk hos oss fra høs-
ten, for å bli kjent med elevene 
og for å få praksis. Elevene v/BUA 
lager aktivitetsopplegg som de 

gjennomfører her hos oss eller 
ved at vi er på besøk ved BUA v/
GVS.

Når eksamens tiden kommer, 
«låner» de elevene fra SFO v/GBU 
for å gjennomføre praksis delen 
av eksamen. En av aktivitetene til 
BUA var å markere årets hallo-

ween for oss. BUA- elevene lagde 
sammen med 3. og 4.-klassingene 
et skummelt fruktmåltid, og en 
skummel saft bowl. Overraskel-
sen ble mottatt med stor glede av 
1. og 2.-klassingene. Spennende 
og morsomt å spise skumle 
«frukt-dyr».

Markering av halloween ved Regnbuen SFO

HALLOWEEN: BUA- elevene lagde sammen med 3. og 4. klassingene 
blant annet et skummelt fruktmåltid.

Hyggekveld for beboere 
og pårørende på  
avdeling Solsia.
Ansatte ved Solsia og demens-
foreninga arrangerte hyggetreff 
for beboere og pårørende ons-
dag 23. oktober.

Vi hadde musikk av Helge 
Formo og Leif Fiskum. Det ble 
servert kaffe, snitter og kaker. 
Stemningen var på topp og det 
ble både dans og allsang. 

Det var en veldig koselig 
stund, og alle var enig om at det 
måtte gjentas.

Hyggekveld

Kommunene Grong, Nams-
skogan, Røyrvik og Lierne 
har nå lagt grunnlaget for 
et mer forpliktende og 
langsiktig samarbeid.
Kommunestyrene i de fire kom-
munene har enstemmig sluttet 
seg til ei felles viljeserklæring 
som skal forankre og legge ram-
mene for det interkommunale 
samarbeidet. Samarbeidet skal 
bygge på et verdigrunnlag der 
tillit, respekt, åpenhet og opti-
misme er stikkordene.

Det er også vedtatt ei hånd-
bok som skal legge til rette for 
gode rutiner, samt klargjøre 
hvordan samarbeidet med 

eventuelle andre samarbeide-
ne kommuner skal foregå.

Intensjon
Intensjonen med det som nå 
gjøres er at samarbeidet mel-
lom «4-banden» skal sikre lang-
siktige og helhetlige løsninger 
for innbyggerne i regionen. Må-
let er å bedre kvaliteten på tje-
nestene til innbyggerne. Skape 
bredere og mer attraktive fag-
miljøer, styrke den eksterne på-
virkningskraften og få en bedre 
beredskap i forhold til endrin-
ger som kommer i kommunenes 
rammebetingelser.

Vertskommunemodell
Samarbeidet skal bygge på en 

såkalt vertskommunemodell 
der en kommune får ansvaret 
for sitt tildelte tjenesteområde. 
Kostnadene skal fordeles etter 
en nøkkel der 20 prosent for-
deles likt og resterende 80 % 
etter innbyggertall. På sikt vil 
også denne fordelingsnøkke-
len omfatte dagens samar-
beidsavtaler med unntak av 
barnevern og informasjonstek-
nologi (IKT).

Før jul vil alle samarbeids-
kommunene komme med for-
slag på nye områder som en 
kan samarbeide om På et møte 
til våren vil kommunene ta 
standpunkt til hvilke nye områ-
der det er aktuelt å samarbeide 
om. 

Utvidet samarbeid mellom
«4-banden» i Indre Namdal

KOMMUNAL 
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HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

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

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

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

GRONG KINO

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

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

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

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

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

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

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

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

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

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

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

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

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

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

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

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

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

 

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

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

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

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

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

Arrangør: Grong Historielag

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

INFORMASJON OM CAMP:

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

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES

FREDAG 7. JULI LØRDAG 8. JULI

B-GJENGEN

FORESTILLINGER
NM I REVY

KONFERANSIER REVYGALLARUNE GOKSTAD

DAOUIYOUSEF HADAO
UI

KONFERANSIER
FINALE

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

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

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

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

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

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

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

Utvidelse  
av lokaler

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

Tildeling treningstider i Gronghallen

SOSIALT: Sosialt samvær og 
grilling ved Heiahytta.

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

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

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

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

og Grong skolemusikk spiller 
og Strandbua er åpen.

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

Gratis inngang. 
Arr. Museumsnemnda 

sammen med lag og forenin-
ger.

BYGDADAGEN 2017

BYGDADAGEN  2016: Grong historielag med bilder. 

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

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

grøntarealer eller til viktige 
steder fra tidligere i livet.

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

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

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

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

Sammen på sykkel

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

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

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

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

ÅR PRISVINNER 
  • 2006 Jon Ivar Moe
  • 2007 Martin Kaldahl  

og Grong dyreklinikk
  • 2008 Hilde og  

Øystein Osen
  • 2009 Peter Brauten  

Eftf AS
  • 2010 Grong Fritidssen-

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

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

Frist:  5.oktober 2017.

Foreslå  
kandidater til 
Næringsprisen 
2017

FORESLÅ: Næringsprisen i 2016 
ble tildelt Grong Sparebank, 
hvem skal få den i år?
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Møter i Grongkommunestyre
Det avholdes møter i Grong kommunestyre 
7. september, 26. oktober, 30. november 
og 19. desember. Kommunestyrets møter holdes  
i kommunestyresalenpå Grong kommunehus. 
Møtene blir streamet. Saklistefor møtene  
er tilgjengelig på kommunens nettside 
www.grong.kommune.no; i servicekontoret 
på kommunehuset,på bibliotekene i Grong 
og Coop Grong, Bergsmo, uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører  
og Svein Helland, rådmann

⚫ Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg, trykking  
og distribusjon av Grongnytt, men det er Grong kommune v/rådmann Svein Helland  
som har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informasjonsavisen.  
Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
⚫ Neste nummer av Grongnytt kommer 29. september og 8. desember. 
Frist for lag og foreninger er 18. september og 27. november. 
⚫ Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse) får Grongnytt på Spar-butikken.
⚫ Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/kunn-
gjøringer i Grongnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og foreninger kan 
sendes til Grong kommunes kontaktperson for Grongnytt Britt Line Thomassen Wold, 
på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
⚫ Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og  
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen, på epost: 
annonse@t-a.no, med innlevweringsfrist siste mandag før utgivelse.  
Disse annonsene er ikke gratis.
⚫ Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribueres  
til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg blir avisen  
å finne på kommunens servicekontor.

Informasjon om Grongnytt 2017

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

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

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

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

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

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

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

NIHAD: Nihad er en familiefar fra 
Syria, som ble bosatt i Grong i 
januar 2017.  I vår kom også 
hans kone og deres to små barn 
til Grong, gjennom ordningen 
for familiegjenforening.

NAIMA: Ei av de som har vært i 
språkpraksis, er Naima. Hun er 
21 år og kom fra Etiopia til 
Norge i april 2017. Hennes 
språkpraksis har vært ved 
Bergsmo barnehage.

HYGGEKVELD: Det ble både dans og allsang.

MUSIKK: Helge Formo 
og Leif Fiskum sto  
for musikken. 
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Helsestasjonen styres av 
«Helseforeningen for eldre  
i Grong», som er en sam-
menslutning av Grong og 
Harran pensjonistforening, 
Grong sanitetsforening, 
Bergsmo sanitetsforening, 
Gartland sanitetsforening, 
Harran sanitetsforening  
og Grong bygdekvinnelag.

Helseforeningens hovedoppga-
ve er å drive Helsestasjon for el-
dre. (Målgruppe 65+).

Vi mottar økonomisk støtte 
fra eierforeningene, Grong 
kommune og privat næringsliv, 
bl.a. Grong Sparebank som har 
støttet Helsestasjonen med et 
betydelig beløp siden oppstar-
ten.

Eierforeningene gjør en for-
midabel innsats for å kunne 
opprettholde tilbudet, og vi 
skjønner at det er krevende når 
vi vet at f.eks. Pensjonistfore-
ninga bidrar med 30.000 kro-
ner i 2017.

Siden oppstarten i 1998/99 
har eierforeningene sammen 
med kommunen og Grong Spa-
rebank gjort en formidabel inn-
sats for å skaffe midler til drifta.

Daglig leder
Helsestasjonen har kontorsted 
på Familiebasen i Helsesenteret 
på Mediå (fortrinnsvis på ons-
dager), og etter behov ved Har-
ran Oppvekstsenter.

Helsestasjonen betjenes av en 
offentlig godkjent sykepleier i 
30 prosent stilling, og fra 1. au-
gust 2017 er det sykepleier Han-
ne Lise Solum som fungerer 
som daglig leder av Helsestasjo-
nen.

Helsestasjonen og Hanne Lise 
kan nås på mobil 94086645, 
men målgruppen vil få brev fra 
Hanne Lise med tilbud om time. 
Dersom noen i målgruppen ikke 
får invitasjon er det bare å ta 
kontakt.

Tidligere fungerte Helseforen-
ingen som arbeidsgiver for dag-
lig leder, men fra og med 1. 

Helsestasjon for eldre 
fyller 20 år i januar 2019

LEDER: Sykepleier Hanne Lise Solum som fungerer som daglig leder av Helsestasjonen.

Årsmøte i Grong 
og Harran Pensjo-
nistforenings
Grong og Harran Pensjonistfore-
ning har årsmøte på Grong Frivil-
lighetsentral mandag 29. januar. 
kl. 17.00.Saker som skal tas opp 
på møte sendes Anny Elverum, 
eventuelt valgforslag til leder av 
valgkomiteen Lorents I. Sklet. 

Styret.

Årsmøte
Fagforbundet avd. 568, Grong 
avholder årsmøte torsdag 
25.01.18 kl. 1830 på kommune-
huset møterom 3 og 4. Vanlige 
årsmøtesaker. Saker som ønskes 
tatt opp på årsmøtet må være 
styret i hende innen 07.01.18.

Velkommen.
Styret.                                           

Grong og Harran Pensjonistforenings lotteri 2017

Medlemskap  
i Grong IL
En gjennomgang 
av medlemsre-
gisteret viser at 
over 300 med-
lemmer ennå ikke har betalt sitt 
medlemskap for 2017. Før utsen-
delse av krav for 2018 vil med-
lemmer som ikke har betalt de 2 
siste år bli utmeldt. Det vil bety 
tap av medlemsfordel hos Inter-
sport, Grong og eventuelle aktive 
vil miste sin klubbforsikring.

Angåendev medlemskort/med-
lemsbevis:

Forslag for å bevise Medlem-
skapet sitt ved bl.a. G sport / In-
tersport:

A: De som er registrert på Min 
Idrett: 

Skrive ut Medlemskort under 
rubrikk: Medlemskap.

B: Ta bilde på mobilen av kon-
toutdraget som viser når kontin-
gent er betalt.

For AU Grong Idrettslag K. 
Johansen Leder. 

Julekveld
Grong Frivillig-
sentral inviterer 
til julekveld 24. 
desember kl. 
16.00. Meny: Ribbe, pølser og 
kjøttkaker. Multekrem. Kaffe og 
kaker. Vi ønsker velkommen til en 
hyggelig julefeiring. Påmelding 
innen 21. desember, tlf. 941 96 
487 / 74 33 10 77. Vi henter og 
bringer.

KOMMUNAL 
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– et aktivt og robust regionsenter  
med livskvalitet og mangfold LAG OG FORENINGER

FREDAG 23. JUNI 20178

HER KINOPROGRAMMET PÅ KUBEN: 
25. juni kl. 17.30: 
All Eyez On Me, kr. 100/120.
25. juni kl. 20.00:
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 17.30: 
Transformers: The Last Knight, kr. 100/120.
28. juni kl. 20.00:
All Eyez On Me, kr. 100/120.

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

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

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

GRONG KINO

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

HISTORISK VANDRING

Oppfordring om å sykle/samkjøre til Seem Arena

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

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

Vertshuset Herlaug Kl. 
11.30.
  • Etter Lunsj er det 

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

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

ved ferge kl. 14.40.
  • Turen fortsetter via 

Gravvik- Saltbotnkorsen 
til Foldereid.

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

KR: 400.-
  • PÅMELDING INNEN 

16 JUNI 2017 TIL:

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

Velkommen til 
en trivelig tur!

Arrangerer tur til Leka 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
       
 
 
      

 
 

 

 

  30. juni  

3.-5.august Namsen laksfestival  

30 juni - 
Sommertoget  

Direkte på  
TV NRK 1 

21.-25. juni  
Namsen  

triologien -   
«Offeret» 

Seem-arena 
     

50-års festival-  
tradisjon i sentrum 

av Grong . 

Det  bli aktiviteter, 
festligheter og 
selvfølgelig den 

tradisjonelle lakse-
fiske konkurran-

www.offeret.no  

Sommertoget til Grong  

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

Arr. Grong Historielag 

Noe av det som skjer i Grong 
  

 
  
 
      

 
 

 

 

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

1.-2. des Julesjau Bergsmo  

2.sept.  
Bygdadag  

på 
Bergsmo 
kl. 10-16 

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

 

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

20.sept. offisiell åpning ved HKH Kronprinsparet 

KUBEN 

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

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

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

Arrangør: Grong Historielag

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

INFORMASJON OM CAMP:

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

TERJETYSLANDTERJETYSLAND
GRANNES
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Vinnere:
Gavekort 2 søstre kr. 800,00-
Else Ribe, gavekort Grong 
Gårdsmat kr. 600,00- Trond 
Martin Sæterhaug.

Gavekort Grong sport -kr, 
500,00 – Wenke Heia Falmår, 
Gavekort Coop Harran, kr 
500,00 – Betsy Finseht. 

Gavekort Coop Grong kr. 
500,00 – Anders Kiær. Gave-
kort Abra kr 250,00, Sigbjørn 
Fiskum.

Gavekort Grong Sport.kr. 
150,00 – Merete Grøtan. Dyne- 
Terje Hognes. Fruktkorg fra 
Coop Harran–Inger Vie.

Trebolle–Asrunn og Ola 

Grong. Hånduk og dusjsåpe–
Odd Åsbakk. Gavekort fra Hår-
sveisen, 1 stk. hårklipp–Elin 
Fornes.

Gavekort fra Lindas Godmat 
kr 139,00–Hedvik Rødli. Gave-
kort fra Frisørstuggu–Tomas 
Rødli. Selbuvotta- Gunleif Fors-
bakk. Frotterhåndduker–Ane 

Flasnes. Gevinstene er levert til 
alle av Anny Elverum, Jorunn 
Romundstad og Åsta. Bergin. 
Lotterikomiteen takker medlem-
mer og alle som har gitt gevin-
ster, loddselgere og loddkjøpere. 
Netto ble kr 23000,00 og dette 
går til Helsestasjon for Eldre, 
Sang på sykeheimen m.m.

august 2017 kjøper vi denne 
tjenesten fra Grong kommune.

Tilbud
Helsestasjonen er et tilbud til 
alle fra fylte 65 år.

Her får du tilbud om en ge-
nerell samtale om helse- og 
livssituasjon, i tillegge til må-
ling av blodsukker, blodtrykk, 
undersøkelse av urin, enkel 
hørsels- og synstest og enkel 
kostholdsveiledning.

For å klare å forsvare utgif-
tene er vi nødt til å kreve en 
egenandel på 200 kr, men da 
kan du om det er behov for 
det besøke Helsestasjonen 
flere ganger samme år.

Helseforeningens styre be-
står i 2017 av følgende perso-
ner:

Leder Harald Berg, 
97098457 – harald.berg2@
ntebb.no

Nestleder Steinar Sæternes, 
91311321 – ssetern@gmail.
com

Sekretær Ingrid Willgohs, 
99272654 – ingrid.willgohs@
gmail.com 

Kasserer Halldis Gåsbakk, 
47678334 – halldis.gasbakk@
ntebb.no

Styremedlem Oddbjørg K. 
Grande, 9248063 – oddbjorg.
kjolstad.grande@gmail.com

Styret vil gjerne at dere 
som brukere tar kontakt med 
styret i forhold til både ris og 
ros, og har dere forslag til 
endringer/forbedringer, så er 
vi takknemlig for å få høre fra 
dere.

HELSESTASJON 
FOR ELDRE (65+) 
I GRONG
  • Du får tilbud om  

time. Egenandel  
pr. år kroner 200,-
  • Samtale, måling av 

blodtrykk, blodsukker, 
undersøkelse av urin, 
hørsels-/synstest, 
kostholdsveiledning.
  • Kontorsted:  

Familiebasen på 
Helsesenteret, fortrinns-
vis på onsdager, samt 
Harran Oppvekstsenter 
etter behov.
  • Mobil daglig leder: 

94086645.



Velkommen til familiejulebord på Namsentunet
Samle familien og kom på julebord hos oss søndag 17. desember.

Middagsbuffeten består av tradisjonelle juleretter med både kalde og
varme retter, samt et stort dessertbord. Åpent fra kl. 13:00-18:00.

Ring 74 33 00 00 for å reservere bord!
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VI TØMMER LAGERET
FOR ÅRETS MODELLER!

HØY GLISEFAKTOR 
TIL LAV PRIS!

WWW.POLARISINDUSTRIES.NO

800 PRO RMK 174 

Pris: 167.400,-*
ORD.PRIS 180.700,-

800 SKS 155

Pris: 144.900,-*
ORD.PRIS 161.100,-

800 PRO RMK 155 3” 

Pris: 152.400,-*
ORD.PRIS 170.700,-

800 SKS 155

Pris: 149.900,-*
ORD.PRIS 157.100,-

600 SWITCHBACK SP 144

Pris: 114.900,-*
ORD.PRIS 128.900,- 

1,99%
I SAMARBEID MED 
SANTANDER KAN VI 
TILBY EN USLÅELIG 
RENTE! 

TA KONTAKT MED 
BETJENINGEN!

Priseksempel: Pris 150.000,- Egenkapital 35 %. 1,99 % nom. flytende/5,12 % eff. o/5 år. Etableringsgebyr kr 2.774,- Totalkostnad kr 164.622,- 
Vil kunne endres ved endringer i det generelle rentemarkedet. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.
*Prisen inkluderer mva, registrering, montering og levering. Kampanjen gjelder til lageret er tomt.
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Skipassene
kjøper du billigst

på nett.
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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!

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | KKKKranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussssker | Frukttrær

ømmer s, 0 rongggggggggg. . 4 3 01

eelkomm

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

Åpningstider:
Man-fre 10-17
Lørdag 10-15
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DET VIKTIGSTE I VERDEN 

SKJER DER DU BOR

BESTILL ABONNEMENT 
PÅ SNÅSNINGEN NÅ, 

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

firmapost@snasningen.no eller ring 74 15 15 10

Snåsningen – GLA I SNÅSA
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