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Ordførerens hjørne. 

 

Kyst med muligheter!  

Sommeren er over oss for fullt. Flatanger er på et vis to samfunn. Sommeren hvor vi to- og 

tredobler folketallet, og vinteren som er mer på jevne. Det er flott med liv og røre, men det 

er også noen utfordringer. I et godt besøkt møte med eiere av hytter og fritidshus ble 

mange emner tatt opp. Et område mange var opptatt av var renovasjon og det å holde 

skjærgården og strendene ryddige. Mange var også opptatt av at det gror så til langs veiene 

at vi ikke lenger har utsikt mot sjøen. De ville gjerne hjelpe til om forholdene blir lagt til 

rette.  

Det er også en fin vekst i korttidsturismen. Det er spennende og inspirerende og se at reise-

livsbedriftene satser og lykkes. At vi har fått status som Europas beste klatredestinasjon er 

heller ikke å kimse av. 

Det er flott å få oppleve hvor aktivt næringslivet er for tiden. Det bygges og det tenkes kre-

ativt. Kommunen er i ferd med å tilrettelegge mer areal så vi kan få ytterligere vekst. Også 

på boligfronten skjer det spennende ting.  

 

Også på kulturfronten skjer det spennende ting. Det merkes kulturløyper, og flere bøker 

om lokalhistorie er under utgivelse. Vil også benytte anledningen til å gratulere Tora med 

”Drømmestipendet”. Flott. Ungdom fra Flatanger har fått 2 av tre mulige Drømmestipend! 

Jeg var guide på Villa lørdag 18. juni. Da var det vel til sammen 120 personer som besøkte 

fyret i 3 ulike grupper. Tilbakemeldingene er at det er en flott opplevelse i en flott natur. 

Nye grupper er i anmarsj, bl. a. en ungdomsgruppe med deltakere fra hele Europa som skal 

bo på Villa i 4 døgn. Det pågår også restaureringsarbeide for å bedre tilgjengeligheten. Det 

er stor oppmerksomhet rundt et av Namdalens flotteste kulturminner. 

Takk til venneforeningen som gjør en kjempeinnsats.  

Ulike arrangement med kultur er godt besøkt. Kystdag på Vik, familiedag i Bjørøystøa, 

Tangsprell og Villadag. Slike fine dager gir Flatanger godt omdømme og er berikende for 

oss alle. Mange gode krefter er i sving for at det skal bli vellykket.  

 

På den kommunale fronten skjer det også ting. Det ser ut til at de nye lokalene for fysiote-

rapi fungerer godt. Også området rundt legekontoret skal få en ”ansiktsløftning”. De gamle 

fysioterapilokalene blir gjort tilgjengelig for Akva-kompetanse. 

Det vil i løpet av året også bli gjort noe med veien fra Zanzibar og opp mot Miljøbygget

(endelig). Det ligger også an til at det blir fastdekke på hele/deler av veien ut til Løvøya. 

Dette er et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Det er ganske nytenkende når 

det gjelder vei.  

 

Med ønske om en god sommer i hus og hytte fra en optimistisk ordfører som er stolt på 

kommunens vegne. 

 

Reidar Lindseth 

ordføer  



Turistinformasjon i Flatanger, sommeren 2011. 
 

Sommeren 2011 vil Turistinformasjonen for Flatanger være lokalisert hos Zanzibar 

Inn.  

Dette som et samarbeid mellom Flatanger Næringsforum, Flatanger kommune og 

Zanzibar Inn.  

I den forbindelse oppfordres alle reiselivsaktører og andre bedrifter som ønsker å pro-

filere seg gjennom turistinformasjonen om å levere inn materiell direkte til Zanzibar 

Inn.  

Dette kan enten leveres inn på Zanzibar, eller så kan også informasjon sendes dit pr 

epost.  

Dersom din bedrift ikke har noe brosjyrematriell oppfordres dere likevel om å sende 

noen ord om hva dere kan tilby, åpningstider og telefon/epost slik at Turistinforma-

sjonen sitter inne med noen basisopplysninger. 

 

Informasjon kan sendes til: post@zanzibarinn.no 

 

 

mailto:post@zanzibarinn.no


 

Informasjon om nye bestemmelser vedrørende driveplikt av dyrkajord. 

 

 
 

Jordloven ble endret med virkning fra 01.07.2009. En av endringene gjelder driveplikt, som ble flyttet 

fra konsesjonsloven til jordloven. 

 

 

Dette innebærer følgende: 

driveplikten er en permanent plikt for eiere av jordbruksareal (dvs gjelder ikke bare ved eiendoms-

overdragelser) 

driveplikten kan oppfylles ved egen drift eller utleie av areal 

 

Krav til leieavtaler ved utleie: 

avtalen skal være skriftlig 

avtalen skal gjelde i 10 år 

avtalen skal være uoppsigelig for eier, unntatt ved mislighold fra leiers side 

avtalen skal gi en driftsmessig god løsning 

 

 

Flatanger kommune skal godkjenne leieavtaler ut fra disse kravene. 

 

Leieavtaler som er inngått før 01.07.2009 gjelder til leieperioden går ut. 

 

Flatanger kommune kan etter søknad gi fritak fra driveplikten og lempe på kravene til leieavtaler. 

 

 

 

 

Kommunen har ansvar for å se etter at disse bestemmelsene blir fulgt. Vi vil derfor be de som har leie-

avtale om å sende kopi til Flatanger kommune v/ Næring, miljø og teknisk. De som eier eller leier 

jord og ikke har leieavtale, må skaffe det, og sende kopi til kommunen. 
 

 

På Næring, miljø og teknisk finnes det standardkontrakter som kan benyttes, ta kontakt dersom du har 

behov for dette. 



JORDLEIE. Informasjon til alle som eier og leier ut jord. 

 

 
Viktige endringer i jordloven vedrørende driveplikt. 

Jordloven ble endret med virkning fra 01.07.2009. En av endringene gjelder driveplikt, 

som ble flyttet fra konsesjonsloven til jordloven. 

Dette innebærer følgende: 

driveplikten er en permanent plikt for eiere av jordbruksareal (dvs. gjelder ikke bare 

ved eiendomsoverdragelser) 

driveplikten kan oppfylles ved egen drift eller utleie av areal 

 

Krav til leieavtaler ved utleie: 

avtalen skal være skriftlig 

avtalen skal gjelde i 10 år 

avtalen skal være uoppsigelig for eier, unntatt ved mislighold fra leiers side 

avtalen skal gi en driftsmessig god løsning 

 

Flatanger kommune skal godkjenne leieavtaler ut fra disse kravene. 

 

Leieavtaler som er inngått før 01.07.2009 gjelder til leieperioden går ut. 

 

Flatanger kommune kan etter søknad gi fritak fra driveplikten og lempe på kravene til leie-

avtaler. 

 

Flatanger kommune har ansvar for å se etter at disse bestemmelsene blir fulgt. Vi vil der-

for be de som har leieavtale om å sende kopi til kommunen. De som eier eller leier 

jord og ikke har leieavtale, må skaffe det, og sende kopi. 
 

Etter hvert vil det bli foretatt kontroller om hvorvidt det foreligger gyldige leiekontrakter. 

 

Standardavtaler for jordleie kan fås ved henvendelse til næring, miljø og teknisk. 
 

 

 

 

 

 



  

 

VILLADAG 

  

Søndag 3. juli arrangeres den tradisjonelle Villadagen kl. 11.oo-15.00 

Båt fra Einvika klokka 10.00 

Et enestående kulturminne i en enestående natur! 

  
Matsalg – Guiding – Natursti – Båtplass – Eliasbåt? – Nyrestaurert fyr   

Arr: Villa Fyr Venneforening 

Nytt treningstilbud i Flatanger: COREBAR! 

Have fun, train hard and be amazing! 

Til høsten ønsker jeg å starte opp med Corebar i Flatanger, og i forbindelse med det vil 

jeg kjøre noen prøvetimer. Corebartrening er full pakke; på 50 min får man trent både 

kondisjon, styrke, balanse og bevegelighet, med hovedfokus på kjernemuskulatur. Kon-

septet er utviklet på prinsipper fra bl. a fysioterapi, og er forebyggende for bl. a nakke 

og rygg plager. Dette er en super treningsform som ikke bare er effektiv, men også 

kjempe morsom!   

 

Treningen er ikke bare for damer, derfor har jeg satt av en prøvetime bare for menn. 

Meld deg på en prøvetime og prøv ut Corebartreningen –  

anbefales på det sterkeste!  

 

Prøvetimene blir holdt 1/8, 3/8, 4/8, 8/8, 9/8 (ren herretime) 

 kl. 18.30 i  

Flatangerhallen.  

 

For spørsmål og/eller påmelding ta kontakt med  

Silje L. Havstein på tlf. 41691818,  

eller på mail: silje_lh@hotmail.com. 

Det skader ikke å prøve  Hilsen Silje L. Havstein.   

 

LEIE AV FLATANGERHALLEN I SOMMER 
Hallen er stengt for utleie i hele juli (Det gjelder ikke Helsetrøya). Årsaken til at hal-

len er stengt skyldes at det ikke utføres vanlig renhold i hallen i denne perioden.  
 

Skulle noen ha behov for å leie hallen er det andre utleieregler som gjelder i den-
ne perioden. Ta kontakt med servicekontoret  

på 74 22 11 00 for nærmere informasjon. 
      Hallstyret 



LYST TIL Å SPILLE TEATER? 
 

Til høsten starter vi opp med et teaterprosjekt med Terese Moe Dahle for 1.-
10.klassinger. Øvingene vil foregå i utvalgte helger fra oktober til mars med fo-
restillinger den første helga i mars 2012. 
 
Det blir audition 3.-4.september. Alle får bli med, audition er kun for å få plas-
sert ungene i de ulike rollene. 
 
Det deles ut lapp på skolene med mer informasjon om prosjektet i august. 
 
Vi gleder oss! 
        Terese og kulturkontoret 
 

FLATANGER BYGDEMUSEUM 
 
Åpningstider museet sommeren 2011 
 
Søndag 26.juni 13-17 Ellen og Geir 
Søndag10.juli 13-17 Ellen 
Lørdag 23.juli 13-17 Merethe 
Søndag 24.jul 13-17 Merethe   
Søndag 31.juli 13-17 Ellen 
 
Det blir ulike aktiviteter disse dagene, men programmet er ikke fastlagt. 
Servering av vafler, saft og kaffe. 
Inngang voksne kr 20, barn kr 10,-  
 
Hjertelig velkommen til Flatanger bygdemuseum! 
 

KLUBBEN 
Klubben er stengt fra 25.juni til 3.august.  
Først klubbkveld etter ferien er torsdag 4.august kl. 18.30-22.00  
 
Velkommen tilbake i august. 
 

LYST TIL Å LEIE HALLEN NESTE SKOLEÅR ? 
Da må du /dere sende inn søknad innen 1.August til kulturkontoret. 
Søknader som kommer inn etter dette vil bli fordelt etter at alle som 
har søkt innenfor søknadsfristen har fått tildelt sin halltid.  
Ønsker du/dere å opprettholde søknaden fra i fjor skriver dere det i 
søknaden. 
Søknad sendes til kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller på papir 



 
10 PÅ TOPP OG 10 RUNDT I FLATANGER 

 

Nye rettelser 
 
2 b Postkassen i Austvika står ikke helt ute i vika, men litt opp i  
      fjellsiden på vei ned til Austvika. 
 
5 b Halmøya. Kassen står ved bua ved masta på toppen av fjellet. 
 

Lauvsnes skole vil rette en stor 

TAKK 
til alle samarbeidspartnere, offentlige og private, som har bidratt til et vellykket skoleår. Vi vil 

spesielt takke FAU som har vært aktive med egne arrangementer ved skolen og med pengestøtte 

til velferdstiltak for elevene!  

Vi takker elever og foresatte for året som har gått, og ønsker velkommen til nytt skoleår onsdag 

17. august kl. 8.45. 

Flatanger folkebibliotek har sommerstengt i perioden 

 

5.juli - 16.august 

 

 

 
Biblioteksjefen 



SKOLESTART 
Skolestart ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter  
onsdag 17.august til vanlig tid. 
Velkommen til et nytt skoleår! 



 

Kirkekontoret  

 
Gudstjenester   
 
JULI 
 
03.07: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
10.07: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 
17.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
29.07: NB! Ny dato. Olsokgudstjeneste på Halmøya gamle kirkested kl. 18.00. 

v/ prest Anders Hammer. Båtskyss (kr.100,- ) fra Einvika kl.16.30. Servering  av vafler v / 
Løvøy kirkeforening. Vi oppfordrer alle til å ta med kaffe/ te selv. 

 Guidet Fysak- tur etter gudstjenesten. 
 
07.08: Gudstjeneste i Vik kirke NB! Nytt tidstpkt. Kl. 19.00 v/ prestevikar Anette  Kverne-
vik og organist Stein Moe. 
 
14.08: Sportsandakt ved Storvatnet på Statland NB! Nytt tidspkt. Kl. 17.00  
 v/ prest Anders Hammer og organist Stein Moe. 
 
21.08: Menighetsutflukt til Småværet. Gudstjeneste på brygga hos L. Mårvik  Skjærgårds-
handel kl. 12.00 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein  Moe.   Avreise med felles 
kjøring fra Minibanken på Lauvsnes kl. 10.45. Salg  av kaffe, lefser og vafler.  
  

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 

Formiddagstreff 25/8 på Norgårdstua 
Sang — andakt — loddsalg og bevertning. 

 
Hjertelig velkommen.  

 



 
 
Info fra kirkekontoret 
 
Sokneprest Torgeir Liajsø har ferie fra 18. juli – 14. aug. Henvendelser i sokneprestens ferie 
gjøres til Namsos kirkekontor på tlf. 74 21 64 40. 
 
Anne Ruud Kristiansen har ferie fra 11. juli – 7. aug. Henvendelser kan gjøres på tlf. 93 46 51 
67 (kirketjener Anita Bjørkås) eller til Namsos kirkekontor tlf. 74 21 64 40. 
 
 
 
Minnekort for Vik og Løvøy kirker 
Minnekort selges på Servicekontoret på Miljøbygget, Coop Marked Vik, H. Sved, Jøssund og L. 
Mårvik Skjærgårdshandel, Småværet. Minnekort selges også på kirkekontor i kontorets åp-
ningstid tirs og ons 10.00- 14.00. Kortene koster kr 100,- (kun kontant salg). Inntekten går til 
minnefondene ved kirkene.  
 
Forhåndsstemmegivning til Kirkevalget 2011 
 
Forhåndsstemmegivning kan skje på kirkekontoret i kontorets åpningstid 
tirsdager og onsdager kl 10.00 – 14.00 fra 10. august – 09. september 2011. 
Ta gjerne kontakt på forhånd. Mer info om selve valgdagen 12. september i neste ”Hør Her”. 
 
 

Vi på kirkekontoret ønsker alle en god sommer! 
 

 

Lauvsnes skole takker for minnegaven som kom inn i forbindelse med  

Berit Finstads bortgang. Pengene som kom inn, vil bli brukt til et  

vitrineskap der elevprodukter kan stilles ut.  



 

 

Vi ønsker alle en riktig god 

sommer! 

 

 

 

 

Sikt mot månen selv, om du bommer  

ender du likevel opp blant stjernene! 

 

 


