
 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 
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E-POST ADR.  postmottak@flatanger.kommune.no 

 

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å BRUKE AKTIVITETSKALENDEREN 

 PÅ VÅR HJEMMESIDE OG LEGGE INN ARRANGEMENTER 

AV ALLE SLAG. 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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 www.flatanger.kommune.no 

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NES-

TE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  20. SEPTEMBER 

DET VIL DA GJELDE FOR OKTOBER. 

SEND HELST FEDIGSKREVET STOFF TIL 

VÅR E-POST: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere 

vil vi skal ta med! 

TANNPLEIER 

 
14. og 28. September  

 

 

KOMMUNALE MØTER 

 

Næring, miljø og 

 Teknisk: 

8.September 

 

Formannskap 

13. September 

  

 

 

DAHLE FOLKESKOLE 



 
Ordførerens hjørne. 

 

Da er vel de fleste tilbake i vanlig gjenge. Sommerværet har kanskje ikke svart til forvent-

ningene, men nå er det høsten som gjelder. 

Blanke, fine høstdager. For noen er høstjakta årets høydepunkt. Bær og avling er i hus.  

Mange opplever at en blir litt roligere til sinns. De store arrangement er vel overstått. 

Vi kan igjen takke hverandre for at det har vært mange fine arrangement rundt om i hele 

kommunen. 

 

Jeg hadde gleden av å delta på AquaNor i Trondheim(Oppdrettsmessa). Flatanger var vel-

dig godt representert i marin sektor. Oppdrett, båtbygging, visningssenter, dykking. Kom-

mune og næringsliv viser seg fram for 17.500 besøkende og blant 460 utstillere. En spesi-

ell gratulasjon til Folla Maritime som hadde fått lagt inn dåp av sitt siste produkt under 

messa. 

 

Ellers skjer det stadig noe å glede seg over(og noe å ergre seg over, men det er ikke ergrel-

ser som skaper vekst). Folketallet har i første halvår 2011 økt fra 1109 til 1117, 

 Jøssundveien utbedres, reiselivet har positiv utvikling, Villa Fyr er snart ferdig restaurert, 

tilbakemeldingene fra næringslivet er positive og realisering av vei Sitter- Lauvsnes har 

tatt et stort steg framover, utvidelse av butikk og utbedring av vei på Lauvsnes er vedtatt, 

industriområdet i Storlavika skal utvides kraftig. 

Vi skal ikke være sjølgod, men vi kan være litt ”sjølgla”. 

 

Lokalpolitikk er som å bygge en vegg, stein for stein.  Stadig sterkere og mer robust. Faller 

en stein ut må finne en ny å sette inn, ikke nødvendigvis en som likedan, men en som støt-

ter godt opp. Da kan veggen vokse seg litt større og bedre. Alle deltar i bygginga: Nær-

ingsliv, lag og foreninger, lokalpolitikere og kommunalt ansatte. Kort sagt: Alle innbygger-

ne. 

Nå er lokalvalget like om hjørnet. Du kan være med å påvirke hvem som skal sitte i kom-

munestyret og hvem som skal bli ordfører, begge er en viktig brikke i bygginga av et lokal-

samfunn. Det er viktig at prinsippet om folkestyre står sterkt. 

Derfor håper jeg at så mange som mulig deltar i valget 12. september. Bruk stemmeretten 

og vis at demokratiet står sterkt. Nå er det lokalvalg, men av de mange små samfunn byg-

ger vi storsamfunnet.  

Er du borte 12. september kan du forhåndsstemme. 

 

God Høst og Godt Valg. 

 

Reidar Lindseth 

ordfører 



 

 

Informasjon i forbindelse med anleggsarbeidene Fv 491 Fjell-Jøssund-Aune. 

 

Dato 21.07.2011 v/ byggeleder Idar Buknotten 

 

 

Det arbeidet som skal gjøres på strekningen er:  

Utskifting av stikkrenner som i dag er i dårlig forfatning eller for 

liten  

        kapasitet. 

Forlengelse av stikkrenner der det er behov for det. 

Grøftrensk enkelte steder. 

Forsterkning av veg med fiberduk, geonett og pukk 0/32. Det vil bli 

utkjørt ca 25000 m3 med pukk på hele strekningen. 

Pussarbeid på skråninger fra veg og ned mot grøft. 

Klargjøring for asfaltering i midten av september. 

Asfaltering i siste halvdel av september. 

 

Vegen mellom Fjell-Jøssund blir med vegbredde på 5,0 m med 4,5 m asfalt, 

og fra Jøssund-Aune med vegbredde på på ca 4,0 m med ca 3,5 m med as-

falt. Det vil bli bygd møteplasser på hele strekningen. 

 

 

I tiden framover vil det være noe grovt vegdekke under pukkutleggingen, 

og vil derfor oppfordre publikum om å kjøre forsiktig og vise hensyn oven-

for hverandre og for de som arbeider på anlegget. 

 

 







 
TILDELTE FELLINGSLØYVER PÅ HJORTEVILT  

I FLATANGER 2011: 
    Elg:  139 dyr 
    Hjort:      25 dyr 
    Rådyr: 194 dyr 
 

JAKTTIDER FOR HJORTEVILT I FLATANGER: 
Elg: F.o.m. 25.09 – t.o.m. 01.10. 
 F.o.m. 10.10 – t.o.m. 31.10 
Hjort: F.o.m. 10.09 – t.o.m. 15.11. 
Rådyr: Voksen rådyrbukk f.o.m. 10.08 – t.o.m. 23.12 
 Rådyr for øvrig f.o.m. 25.09 – t.o.m. 23.12 
 Minner om at i perioden 10.08 – t.o.m. 24.09 er det kun tillatt 
 å benytte rifle, og ikke tillatt å benytte løs på drevet,  
 halsende hund i forbindelse med bukkejakt. 
 
 

Innlevering av kjever/kjønnsorganer fra elg og hjort for kontroll etter endt jakt: 
Innlevering av kjever/kjønnsorganer fra elg og hjort for kontroll kan i år skje på følgende dato-
er: 
Mandag  3. oktober kl. 09.00-12.00 – Brannstasjonen på Øra 
Torsdag 3. november kl. 09.00-12.00 – Brannstasjonen på Øra 
 

Kontrollørene ber om at jegere/valdansvarlige er nøye med håndtering av materialet som skal 
innleveres. Hvis det ikke kan leveres ferskt, SKAL det fryses ned! Mer detaljert informasjon  
sendes til valdansvarlige i første halvdel av september. 
 

SKUDDPREMIER I FLATANGER.  

Det er skuddpremie på mink, ravn og kråke i Flatanger kommune, og skuddpremiesat-

sene er som følger: 

Mink:  150,- (Jakttid: Hele året) 
Ravn:   30,-  (Jakttid: 10.08-28.02) 

Kråke:   30,-  (Jakttid: 15.07-31.03) 

 

Nærings- og miljøvirkemidlene i skogbruket: 

Det finnes fortsatt noe ledige midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for 2011. 

Aktuelle tiltak innenfor ordninga som er tilskuddsberettiget er: 

Skogplanting 

Ungskogpleie 

Tynning 

Gi beskjed til landbrukskontoret så snart som mulig dersom du planlegger slike tiltak 

utover høsten slik at vi får planlagt bruken av en svært begrenset tilskuddspott. 

 
 



 

BU-MIDLER TIL BRUKSUTBYGGING: 
 

Dette er ei ordning det har vært knapphet med midler på de seneste årene, og flere har 

derfor fått sine saker avslått pga av at det har vært for lite midler tilgjengelig.  I løpet 

av 2010 og 2011 har dette etterslepet blitt tatt etter slik at det nå er større samsvar 

mellom tilskuddspotten og antallet søknader. Neste ordinære søknadsomgang vil være 

i januar 2012. 

 

Det er derfor svært viktig at de som har planer om restaurering / utbygging begynner å 

legge konkrete planer for dette i løpet av tidlig-høsten, slik at alle søknadspapirer og 

driftsplanleggingskalkyler er på plass ved årsskiftet (til ordinær søknadsomgang). Til-

skuddsregler for inneværende år har vært at det gis et tilskudd med inntil 35 % av god-

kjent kostnadsoverslag (avgrenset til max 550.000 kr), og i tillegg kan det søkes om 

rentestøtte hvis det er aktuelt med låneopptak (dette var gjeldende regler i 2011, og 

endringer kan komme.). 

 

Vil samtidig minne om mulighetene for ”Tilskudd ved generasjonsskifte”. Dette er et tilskudd 
som kan gis til landbrukseiendommer ved generasjonsskifte som trenger mindre investeringer 
for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift. Øvre kostnadsgrense for denne ordningen er kr 
500.000. Tilskudd kan gis til 40 % av kostnadene (maks 150.000), og for kvinner inntil 60 % av 
kostnadene (max 200.000). 

Ta kontakt med landbrukskontoret for ytterligere informasjon. 

 

 

 

 

 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ ENG: 
Flatanger kommune har gjennom lokal forskrift som tillater spredning av husdyrgjød-

sel på eng fram til og med 15. September uten nedmolding. Ved spesielle værforhold 

eller havari på utstyr kan det søkes om forlengelse av denne fristen. Vi ber om at alle 

husdyrprodusentene prøver å få spredd husdyrgjødsla så tidlig som mulig, både av 

hensyn til gjødselvirkning og av hensyn til forurensingsfaren. 

 

Vil også minne om at husdyrgjødsel kan spres på snø- og frostfri eng fram til 1. 
November under forutsetning av at husdyrgjødsla pløyes ned. 

 



Flatanger kommunestyre gjorde 27.04.2011 vedtak i sak 27/11 med sikte på full  

innføring av eiendomsskatt i Flatanger kommune f.o.m. 2012. Dette medfører at alle eien-

dommer nå skal takseres. 

 

Det er sakkyndig nemnd i kommunen som er ansvarlig for takseringsarbeidet.  

Takseringen skjer med utgangspunkt i rammer og retningslinjer for taksering i  

henhold til lov om eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret,  

og leder i nemnda er Gunnar Kvaløsæter. 

 

I perioden fra slutten av august fram til oktober 2011 vil det bli gjennomført  

besiktigelse av eiendommene. Enkelte eiendommer er, eller kan bli, fritatt for  

eiendomsskatt. Det gjelder blant annet eiendommer som drives aktivt som jord- og skog-

brukseiendommer med obligatorisk fritak for eiendomsskatt. Bygg og driftsmidler som ikke 

kan direkte henføres til eiendommens landbruksverdi, for eksempel våningshus, boligbygg, 

fritidsbygg, garasjer, naust og lignende skal takseres. 

 

Du har mulighet til å komme med innspill til besiktigelsen. I denne brosjyren får du mer in-

formasjon om det praktiske opplegget rundt besiktigelsen, samt din mulighet til medvirk-

ning.  

 

Etter at besiktigelse er gjennomført vil vi sende deg et skjema som viser hvilke  

faktaopplysninger som er registrert på eiendommen. Du kan da komme med innspill til kor-

rigeringer. 

 

Fastsetting av endelig takst og skatt og informasjon om dette vil bli lagt ut til  

offentlig ettersyn tidlig på nyåret i 2012, og samtidig sendt ut til hver enkelt eiendoms eier. 

Da vil du også få en orientering om dine rettigheter til å klage på takst og/eller skatt. 

 

        Flatanger     

10.8.2011 

 

           Med vennlig  

hilsen  

          Rune Strøm (sign.) 

           rådmann 

 
 

Frist for tilbakemelding: 
 10.september 2011 

EIENDOMSSKATT 
 

Flatanger kommune 
 

   - aktivt og åpent 

 



 

Eiendommens verdi er grunnlaget for skatteberegningen 
Takseringen skjer på grunnlag bestemmelsene i byskatteloven § 5 og nærmere retningslinjer: I  

byskatteloven §5 står det at taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedverdi: 

 

("Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin  

beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige  

omsætningsforhold ved frit salg.") 

 

Ved taksering vil det i tillegg til lovverket bli benyttet retningslinjer som tar utgangspunkt i juridiske 

vurderinger og rettsavgjørelser ved taksering.  

 

Eiendomsskattetaksten har ingenting med ligningstaksten å gjøre 
Taksten kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Ligningsmyndighetene har ikke 

hjemmel til å bruke denne taksten når det fastsettes inntekts- og formueskatt til stat eller kommune.  

 

Taksering 
Skattetaksten vil bygge på faktaopplysninger og en del skjønnsmessige vurderinger. Fakta-

opplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre. I de  

tilfeller hvor vi mangler arealstørrelser på bygninger, hentes dette gjennom utvendig innmåling ved 

besiktigelsen. Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold som eiendommens  

verdi og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom  

besiktigelsen av hver enkelt eiendom.  

 

Besiktigelsen 
Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse. Vi vurderer forhold på eller rundt eiendommen som 

kan ha innvirkning på taksten. Det er ikke nødvendig at du er til stede under besiktigelsen. Dersom du 

ønsker å gi oss opplysninger eller innspill i forbindelse med besiktigelsen, kan dette skje på to måter:  

 

1. Opplysninger i forkant av besiktigelsen 
Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen og som 

kan ha betydning for taksten, kan du sende oss en skriftlig henvendelse om dette. Denne  

informasjonen blir da en del av grunnlaget for takseringen.  

 

2. Delta ved besiktigelsen 
Dersom du ønsker det, har du anledning - men ikke plikt - til å delta ved besiktigelsen av  

eiendommen din. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du mener det er spesielle forhold som 

best kan påpekes og forklares når du er til stede. Dersom du ønsker å delta ved besiktigelsen,  

må du gi oss skriftlig melding om dette før 10.09.2011. Husk å oppgi telefonnummer hvor du kan 

treffes på dagtid. Du vil da bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt. 

 

 

               Dersom du har spørsmål eller innspill, kan du kontakte oss:    

  

    Postadresse: Flatanger kommune, 7770 Flatanger  

    Telefon: Servicekontoret, Miljøbygget, 74221100  

    E-post: postmottak@flatanger.kommune.no 

 

Minner også om at du kan finne mer informasjon om eiendomsskatt og taksering  



 

STORFJELLETS VENNER 

 

 
 

Styret for Storfjellets venner, takker musikkforeninga for flott spilling på Storfjellet under 

Storfjellmasjen, det var trivelig. 

Stor takk også til alle som hadde med kaffe og kakefat, folk er virkelig greie til å stille opp.  

Vi telte opp i boka og fant ut at 61 personer har gått over 30 turer, men det var mange som 

ikke skrev seg inn.  

Vi hadde oppholdsvær under hele arrangementet og det var bra.  

Det ble foretatt trekning mellom de med over 30 turer på fjellet de siste året og der vant: 

1. Premie: Arnfinn Pedersen, Kr. 500,- 

2. Premie: Britt Kristiansen,  Kr.300,- 

3. Premie: Inge Havstein,  Kr. 200,- 

 

Vi solgte ut alle loddene og det var mange glade vinnere. Det var i alt 40 premier så det ble 

mange glade vinnere. 

På grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å få smurt benkene og malt opp kikkerthu-

set enda, men vi håper på bedre vær. 

Er det noen som frivillig tar på seg og gjøre noe med stien på Storvatnet siden er det bare å 

melde fra til styret. Det er flere sekker med pukk som kunne vært brukt i den verste gjørma 

og tauene skulle ha vært stramma. 

 

Til orientering: Det er 4850 personer som har gått opp på fjellet fra Tangspræll i fjor til 

Tangspræll i år.  

Vi har planer om oppgradering/renovering av stien fra Storvatnsida, det skal sendes inn 

søknad om midler til dette.  

Stien fra Ilkleiva er under opprusting og vi håper å få den ferdig til vinteren.  

Til slutt kjære brukere av stien, fjellet og hytta, ta med dere tomflasker ned etter bruk ellers 

blir det masse søppel og det ønsker vi ikke.  

Da er det bare å starte på ny frisk, alle som får til over 30 turer innen Storfjellmasjen 2012, 

blir med i trekninga. 

 

 

Det ligger innbetalingsblanketter i hytta og vi takker  

For den støtten vi får. 

 

 

 

På vegne av Storfjellets venner  

v/Kari Olsen   





Kirkekontoret 
 

 
 
 

Gudstjenester   
 
 

SEPTEMBER 

 
04.09: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Presentasjon av nye konfirmanter. Dåp. 
 Offer til prosjekt Mali. Kirkekaffe. 
 
11.09: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av bøker til 6-åringene. 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
18.09: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Utdeling av bøker til 6- åringene. 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 
 

 
OKTOBER 
 
02.10: Høsttakkefest i Vik kirke v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Redd Barna. Kirkekaffe. 
 
09.10: Høsttakkefest i Statland kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Redd Barna. 
 
16.10: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.     
 Offer til Mercy Ships (sykehusskip - prosjekt for øyebehandling i Sierra Leone) 
 Kirkekaffe. 
 
23.10: Gudstjeneste på Nordgaardstua kl.11.00 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og  organist Stein Moe. Offer til TV- 
aksjonen.    
 

 
Velkommen til gudstjenestene! 



 

ANDRE ARRANGEMENT I SEPTEMBER OG OKTOBER 
 
 
Hyggekveld på Nordgaardstua 22.september kl. 17.00. 
Sang, andakt, loddsalg og trekning. Vi spiser kveldsmat sammen. 
Velkommen til hyggekveld! 
 
Formiddagstreff på Nordgaardstua 29.september og 27. oktober. 
fra kl 11.00- 13.00. Sang, andakt, bevertning, loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 
Minnekort for Vik og Løvøy kirker 
Minnekort selges på Servicekontoret på Miljøbygget, Coop Marked Vik, H. Sved, Jøssund og L. Mårvik Skjærgårds-
handel, Småværet. Minnekort selges også på kirkekontoret i kontorets åpningstid tirs og ons kl. 10.00- 14.00. Kor-
tene 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. 
Det er valg på menighetsråd lokalt og til Nidaros bispedømmeråd / Kirkemøtet. 
 
Valgdagen 12.september 
Det blir valglokaler på de samme stedene som kommunevalget er og de samme åpningstidene. 
 
Valglokaler og åpningstider: 
Miljøbygget 09.00 – 17.00 
Vik, Framheim 10.00 – 16.00 
Jøssund grendehus 10.00 – 14.00 
Sørnesset, Hasvåg Fritid 10.00 – 14.00 
Utvorda grendehus 10.00 – 15.00 
 
Møt opp! Bruk stemmeretten din! 
 

 
Takk for gaven! 
Jeg vil takke alle som møtte opp på konserten i Vik kirke i anledning min 30-
årsdag. Takk for pengestøtten som ble gitt til Foreningen for hjertesyke barn i 
Nord-Trøndelag. 
Det kom inn 7771,50. 
Tusen takk! 
Hilsen Kristin Melgård. 

BINGO PÅ NORDGÅRDSSTUA 

Stor bingo på Nordgårdsstua, tirsdag 13.September kl. 16.30 med 

mange flotte gevinster, kveldsmat og kaffesup. 

VELKOMMEN!!!       



 

Informasjon om fysioterapitjenesten i Flatanger 

 
Fysioterapeut Linda Moen Heia er sykemeldt grunnet svangerskap. I hennes 

fravær vil fysioterapeut Heidi Hestmark vikariere for henne. Hun vil være 

tilstede hver dag. Hun starter opp i Flatanger kommune mandag 

22.8.2011. 

Manuellterapeut/Fysioterapeut Runar Jenssen har fått tilbud om annen jobb. 

Han jobber til og med 30.september før han går over i annen stilling. 

Fra og med 1. Oktober vil fysioterapeut Stine Haukø Sjursen være tilbake. 

Hun har fått tilbud og takket ja til 40 % driftsavtale med Flatanger kom-

mune og 10 % stiling som kommunal fysioterapeut. 

 

Helse- og omsorgsetaten 

 

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 

 
 

Søknad sendes kommunen innen 31.oktober 

Kommunen må få melding om avlingssvikten så tidlig som mulig, slik at det 

kan foretas befaring. 

Søknadsskjema kan fås hos kommunen, eller på www.slf.dep.no. Det er også 

mulig å søke elektronisk via Altinn som for søknad om produksjonstilskudd. 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 

Vi vil rette en stor takk til alle som støttet  opp om oss og kjøpte lodd under  

Tangsprælldagan! 

 

 

Flatanger helselag 

http://www.slf.dep.no/


NYTT FRA KULTURKONTORET 
 

BYGDEKINOEN  
 
MANDAG 12. SEPTEMBER 
Kl.18.00 Smurfene 3D (norsk tale) 
Aldersgrense: 7 år 
 
KL. 20.00 Hodejegerne 
Aldersgrense: 15 år 

 

STRIKKEKAFE 
Onsdag 21.september kl. 18-20 på Nordgaardstua. 
Ta med håndarbeidet ditt og kom. 

 
 

HUSK AUDITION BARNE- UNGDOMSTEATER 
Lørdag 3.septmber kl. 10-14 på Miljøbygget. Alle som møter på audition 
får være med. På audition ønsker Terese at dere synger en sang, fortel-
ler en vits eller leser et dikt.(Hvis dere vil ha en sangrolle må dere synge 
på audition). Fordeling av roller og utdeling av manus søndag 
4.september kl. 12.00 på Miljøbygget. 

 
 

FYSAK 
Loset tur til Austvika lørdag 17.september kl.12.00.  
Dessverre har noen har tatt ned båndene på FYSAK-løypa ned til Austvi-
ka flere ganger i sommer. Dette beklager vi. Derfor tilbyr vi en loset tur til 
Austvika for de som ikke har fått tatt turen pga manglende merking. Opp-
møte på merket parkeringsplass for turen.  
 
Husk å levere inn klippekortet til servicekontoret eller kulturkontoret in-
nen 1.oktober. 
 
 
God tur! 



 

TID OG STED FOR VALGTINGET 
 

Valgtinget i Flatanger kommune mandag 12.September 2011 holdes i følgende kretser  

til følgende tider: 

 

LAUVSNES STEMMEKRETS, MILJØBYGGET:   KL. 09.00—17.00 

VIK STEMMEKRETS, FRAMHEIM:     KL. 10.00—16.00 

UTVORDA STEMMEKRETS, GRENDEHUSET:    KL. 10.00—15.00 

JØSSUND STEMMEKRETS, GRENDEHUSET:   KL. 10.00—14.00 

SØRNESST STEMMEKRETS, TIDL. SØRN. SKOLE:   KL. 10.00—14.00 

 

 

 

VI MINNER OGSÅ OM AT FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN  

PÅGÅR VED MILJØBYGGET, SERVICEKONTORET SOM KUNNGJORT, TIL OG MED 

SISTE FREDAG FØR VALGDAGEN!  

 

 

Hør—Her har har eksistert i noen år nå, og med unntak av noen små forand-

ringer har den stort sett vært uforandret. 

Det vi lurer på er om dere synes den er grei som den er, eller er det noe dere vil 

ha forandret., i så fall har dere forslag til hva vi bør forandre på ? 

Tips/ris og ros tas imot med takk. 

 

Send forslag til vårt e-postmottak: 

  postmottak@flatanger.kommune.no  
eller per brev til :Flatanger kommune v/servicekontoret 7770 Flatanger 

 

 

Gi ba r n a  kjæ r l igh e t , m e r  kjæ r l igh e t  o g  e n da  m e r  

kjæ r l igh e t , så  ko m m e r  fo r n u fte n  a v  se g  se lv !  
 

                Astrid Lindgren                                  


