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AKTIVITETER AV ALLE SLAG SOM HAR ALLMENN INTERESSE. 
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 www.flatanger.kommune.no 

 

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE  

AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  20. NOVEMBER 

DET VIL DA GJELDE FOR DESEMBER OG JANUAR. 

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! 

 

HÅKKAHALLAR`N 

NB! 



KOMMUNALE MØTER 

 

Næring– miljø og teknisk:  10.November 

 

 

Oppvekst og omsorg:   22.November 

 

 

Formannskap:    15. og 29.November 

 

TANNPLEIER 

 

   9. OG 23.NOVEMBER 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80  

E-POST ADRESSE: postmottak@flatanger.kommune.no 

 

VEDTAK I KOMMUNESTYRE DEN 12.OKTOBER 

VALGT FOR DEN NESTE  4 ÅRS PERIODEN: 

 

 

ORDFØRER: OLAV JØRGEN BJØRKÅS 

VARAORDFØRER. KNUT STAVEN 
 

FORMANNSKAP:   
KNUT STAVEN 

OLAV JØRGEN BJØRKÅS 

INGUNN E. TORGERSEN 

BIRGITT FOSSVIK 

LARS MÅRVIK 
 

   

VALGKOMITE:   

LARS MÅRVIK 

KNUT STAVEN 

KNUT LASSEMO 

LARS HAAGENSEN 

VI MANGLER REDNINGSVESTER 
 

Har du glemt å levere tilbake redningsvesten du lånte? 

Vær så vennlig å levere den/de på servicekontoret snarest mulig. 

Hilsen  

Lauvsnes helselag 



 

 

Nytt fra ordføreren! 
 

 

 

Tusen takk for tilliten og takk for valget. Det er med stor spenning og ydmykhet 

jeg tar fatt som ordfører for Flatanger, etter en uke i min nye rolle, er det kun en 

bitte liten del av oppgavene jeg har blitt kjent med. Det ble stor utskifting av kom-

munestyret denne gangen, med 7 nye representanter, 4 nye i formannskapet og ny 

ordfører. Kvinneandelen økte og det kom med mange unge aktive representanter, 

som ønsker å bidra til å styre Flatanger kommune.  Alvoret kommer sigende inn-

over oss når vi nå får budsjett for neste år til behandling, her er det utfordringer 

som selv de mest garvede politikere ikke misunner oss.  Vi skal finne løsninger for 

våre innbyggere, i en balanse mellom gode tiltak og upopulære nedskjæringer.  

Flatanger har en positiv utvikling, med stor aktivitet på mange områder, men vi 

klarer ikke å få den samme positive utvikling i den kommunale økonomien, her er 

det mest fokus på å spare kostnader og unngå økt forbruk. Både for meg som ny-

valgt ordfører og de andre kommunestyrerepresentantene skulle vi gjerne hatt 

midler til å imøtekomme mange gode og nødvendige tiltak! 

Men felles for oss alle er ønsket om økt aktivitet, skal vi være blant de beste og 

knytte til oss de beste medarbeiderne, vi må stå på for fortsatt tilflytting, samt at 

færrest mulig flytter herfra, vi må være flinke til å gi ros for den store innsatsen 

våre ansatte utfører, det trenger vi i disse budsjettider, når alt som er kuttet før, 

bare må kuttes mer. 

Etter eget ønske ble ordførers stilling og lønn redusert til 80% fra den 12.oktober. 

Alle er hjertelig velkommen til å besøke ordføreren, da jeg ikke er på kontoret alle 

dager, er det lurt å ringe først, iallfall om du har lang vei! 

Noen av mine viktigste oppgaver fra starten av, blir å besøke de kommunale virk-

somhetene, for å gjøre oss bedre kjent med hverandre. Senere vil jeg få til en be-

søksrunde ut til vårt lokale næringsliv, for å få et bedre bilde av både innhold, 

styrke og utfordringer. 

Jeg ser fram til et godt samarbeid med hele Flatanger og ønsker alle en fin høst! 

 

 

Hilsen  ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

 

 



BÅT OG FISKEUTSTYR VURDERES SOLGT 
 

En to og en halv-romming uten segl vurderes solgt.  
Båten ble bygget på ca 1990 og er pent brukt.  

 
Fiskeutstyret er lite brukt og består av: 

 5-6 gammeldagse krabbeteiner, 1 trollgarn  og 1 småline.  
Pris kr 1000,- 

 
Hvis du er interessert i å se båten eller utstyret, vennligst ta kontakt med 

kulturkontoret på e-post eller telefon: 74221174 eller 41633828 

LYST TIL Å VÆRE MED PÅ  UKM   
OG/ELLER KULTURVERKSTED i 2012? 

 
Sett av helga 21.-22.januar for kulturverkstedet . 

 
UKM går av stabelen lørdag 11.februar 

 
Har du noen ønsker for aktiviteter på kulturverkstedet,  

ta kontakt med Gro eller Kari, send en e-post til 



JULESALGET  2011. 
LØRDAG 19. NOV. I BETANIA, LAUVSNES. 

 
Salg av:  
* Gaveartikler. Bøker, CD-er, kort i mange varianter m.m.   
* Hjemmebakt: Småkaker, formkaker, gjærbakst,        
                        fyrstekaker, kransekaker m.m. 

Åresalg og loddsalg hele dagen 
Gratis kaffe med nystekte vafler 

 
Program for dagen: 
Kl. 10.30: Salget starter 
Kl. 12.00: Ord for dagen  v/områdeleder Endre Stene    
Kl. 12.30: Salg av rømmegrøt/risengrynsgrøt. 
Kl. 14.00: Avslutning m. trekning, kaffe, åresalg. Endre Stene deltar. 

 
Velkommen igjen du som har vært på julesalget før,  
og velkommen til å kikke innom du som ikke har vært  
på julesalget vårt før! 
 
Hilsen misjonsforeningene i Flatanger.                            

Frivillige kurs i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige, 

- stopp i inntak av nye deltakere. 

 

Kommunen mottar øremerka midler for å gi opplæring i norsk og samfunnsfag for 

de fremmedspråklige voksne som i følge sentrale bestemmelser har rett og plikt til å 

få et tilrettelagt tilbud om et visst antall timer undervisning. 

 

Fra høsten 2009 åpnet vi for at alle som ønsket det kunne delta i undervisningen 

sammen med de få som har rett og plikt til opplæring. Dette har vært et  

populært tilbud for innvandrere som for kortere eller lengre tid har kommet til Fla-

tanger for å jobbe. Samtidig har det vært krevende å tilrettelegge et felles tilbud for 

deltakere fra mange forskjellige land, og med helt ulike kunnskaper i norsk, engelsk 

osv. 

 

For å kunne prioritere deltakere med rett og plikt til opplæring slik vi er pålagt i føl-

ge reglene for tilskuddet fra staten, må vi på grunn av stor pågang, 

dessverre si nei til å ta inn nye deltakere på norskkurset. 

 

Oppvekstsjefen   



 

 

 

 

 

 

 

 

Fortau i Fløanskogen 

Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplan for fortau langs fv. 766 forbi bolig-

feltet i Fløanskogen.  

Fortauet skal bygges fra krysset ved Stamnesbrua til ca. 80m sør for oppkjørsel til boligfel-

tet, langs østre side av fylkesvegen, total lengde ca. 360 m.  

 

Fortauet planlegges mellom vegen og tomtene der det er ei forholdsvis brei grøft i dag. For-

di grøftearealet er romslig vil vi ikke berøre de private tomtene mye, men på noen steder er 

det ikke til å unngå. 

 

Når planlegginga er kommet så langt at vi har oversikt over inngrepene vil vi arrangere et 

åpent møte og informere om planene. Der vil vi blant annet informere om planløsning, 

framdrift, hvordan vegvesenet går fram når de gjør inngrep i private tomter og om hvordan 

istandsetting av hager og innretninger skal foregå. Vi vil også ha en “åpen kontordag” på 

Lauvsnes der interesserte kan møte vegvesenets saksbehandler direkte.  Møtet og “åpen 

kontordag” blir annonsert i Namdalsavisa og vil bli lagt ut på nettstedene www.vegvesen.no 

og www.flatanger.kommune.no.  

 

Bakgrunnen for prosjektet er at fortauet er prioritert i trafikksikkerhetsutvalget i Flatanger 

kommune og kom deretter inn i “Fylkesvegplanens Handlingsprogram 2010-2013” med ett 

budsjett på 2,0 mill. kr. Byggestart er planlagt i løpet av 2012. 

 

Nærmere opplysninger om planleggingsarbeidet kan fås ved henvendelse til prosjektleder 

Marit A. Danielsen, tlf. 74 12 26 11 eller på e-post: firmapost-midt@vegvesen.no. 

 

Marit Arnekleiv Danielsen 

 

http://www.vegvesen.no
http://www.flatanger.kommune.no
mailto:firmapost-midt@vegvesen.no


Ullgenser Sigfred Hartvikøy Ullsokker Olga og Bjørnar Engesdal 

Duk m/serviett Evelyn og Kolbjørn Engesdal Ullsokker Rigmor Asbjørn Finnanger 

Skjerf Solveig Flore Ullsokker Stine Aspenes 

Skjerf Helen Myren Ullsokker Emil Flore 

Ullsokker Olga Oksdøl Ullsokker Lillian og Lars Sagvik 

Ullsokker Audhild Oksdøl Ullsokker Eilif Aglen 

Ullsokker Åse og Rolf Haugsbakk Ullsokker Judith og Bjarne Mork 

Selbuvotter Ragnhild og Bjørn Engen Ullsokker Åshild og Vigdis Alte 

Barnejakke Torstein og Agnes Aune Skjærefjel Grete Amundsen 

Klokkestreng Edel Søberg Syskrin Amalie irene Flore 

Forkle Heidi og Petter Hågensen Gave Agnes Og Torstein Aune 

Kjøkkensett Grete Amundsen Lue Randi Skogheim 

Plastikkposeholder Ole Håkon Ødegård Isbitebrett x 2 Idar og Rune Alte 

Håndduk Per Ivar Brumo Glassfigurer Bård Flore 

Trekk til strykebrett Leif Halbostad Glassfigurer Bjørnar Engesdal 

Løper Yngve og Gjertrud Bondø Lykt Amalie Irene Flore 

Håndduk Ingrid Reinås Lykt Eilf Aglen 

Pledd Kjell og Kristine Helgesen Pute Jorunn Øie 

Bamse Judit og Bjarne Mork Sekk Alf og Iren Halbostad 

Bamse Tom Erik Økvik Julepost Aurora S. Aune 

Bilde Åse og Rolf Haugsbakk Korktavle Marianne Søraa 

Gave Agnes og Torstein Aune Dyne og Pute Hans Flore 

Kaffekanne Bjørn Teigmo Vase Fam.Håkon Kaldahl 

Ullsokker Bjørn Flore Julekirke Solveig Flore 

Ullsokker Idar og Rune Alte Lefse Rine og Sofie Alte 

Ullsokker Lisa Fleinstad Bilde (engel) May Kristin/Kjell Hågensen 

Ullsokker Heidi og Petter Hågensen  Ullsokker  Silje Osen Geving 

12 melkeglass Åse og Torbjørn Altin  Ullsokker  Marit Fjeset 

Ullsokker Espen Finnanger  2 bilder  Svein Frisendal m/fam 

Påskebilde Eskil Bendiksen  Bilde (Velkommen)  Ole Lande 

BASAR UTVORDA BEDEHUS  



 

JULEMESSA 2011 

 

Vi vil også i år avholde den tradisjonelle julemessa med salg av 

egenprodusert husflid og håndverk fra Flatanger og omegn. 

    STED: Miljøbygget 

    TID: søndag 27.nov  

    KL. 11-15 

 

BYGDEKINOEN 
 

MANDAG 7.NOVEMBER 
 

Kl.18.00 Ole Brumm (norsk tale) 
Aldersgrense: tillatt for alle 
 
Kl. 20.00 Johnny English Reborn 
Aldersgrense: 11 år 
 

Sted: Lauvsnes samfunnshus 

STRIKKEKAFE 
 

Onsdag 23.november Kl. 18.00 
På Nordgaardstua 

 
Ta med håndarbeidet ditt og kom. 

Salg av kaffe. 
 

                                     Kultursjefen 



Nye regler for utleie av bassenget  
på Lauvsnes skole 

 
Hovedutvalget for oppvekst og omsorg vedtok den 29.09.2011 å endre utleiereglene  
for bassenget av driftsmessige (økonomi) og sikkerhetsmessige årsaker.Det innebærer 
blant annet at utleietiden reduseres (ikke onsdager, lørdager og søndager) og at bas-
senget ikke leies ut til privatpersoner. 
 
Det jobbes med å få på plass et tilbud om folkebading og  
babysvømming dette skoleåret. 
  Kulturkontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER 
 

Skal ditt lag eller forening søke om spillemidler?  
 

Hvis den totale kostnaden på tiltaket er over kr. 80.000, må tiltaket stå på den prioriterte 
lista i kommunens anleggsplan for idrett og friluftsliv. 
 
For å få tiltaket inn på den lista, må dere sende en søknad og be om det innen 
11.november. Søknaden kan sendes på epost: kari.imsgard@flatanger.kommune.no 
 
Selve spillemiddelsøknaden må sendes inn før 1.desember 2011. Det kan kun søkes 
elektronisk, og det gjøres på www.idrettsanlegg.no 
 
Trenger dere hjelp med spillemiddelsøknaden, er det bare å ta kontakt. 

 

            Kulturkontoret 

Varmbading! 

 

Det vil bli oppstart av varmbading mandag 14.november. 

Gruppe 1: Kl.08.45 

Gruppe 2: Kl.09.45 

 

NB! For å delta må du ha rekvisisjon til fysioterapi og være påmeldt! 

 

 Det er også et kriterium at du er selvhjulpen eller har med deg egen assistent ved behov. Vi 

minner om at det er et krav at brukere som ikke allerede er i behandling/trening må inn til under-

søkelse før påbegynt gruppetrening. Dette er i henhold til NFF`s takstreglement. Det er altså 

ikke anledning til å møte opp uten påmelding og samtale med fysioterapeut. 

For spørsmål/påmelding kontakt oss på telefon:  74221134/ 74221122 

Vi gleder oss til oppstart!  
Hilsen fysioterapeutene Heidi og Stine 



 



 



 
 

BU-MIDLER TIL BRUKSUTBYGGING: 
 
 
 

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

for 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 tilskuddspot-

ten 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 driftsplanleg-

gingskalkyler er på plass ved årsskiftet (til ordinær søknadsomgang). Tilskuddsregler for in-

neværende år har vært at det gis et tilskudd med inntil 35 % av godkjent 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 oppretthol-
de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye rådgivere for landbruksbygg på plass i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag 
NLR Nord-Trøndelag har ansatt to nye rådgivere for landbruksbygg, Vegar Brenne og Terje Rygg. Her 
følger en kort presentasjon av de nye rådgiverne: 
Vegar har sine røtter fra Skogn på innherred og er oppvokst på et kombinert melk- og kornbruk. Han 
er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole, med husdyr som fagområde.  I yrkeslivet har 
han jobbet innenfor kommunal sektor som jordbrukssjef og teknisk sjef, nå sist som teknisk sjef i Nam-
dalseid kommune.  En sentral oppgave de siste årene har vært prosjektledelse, byggadministrasjon og 
byggeledelse av kommunale prosjekt. 
Terje er utdannet bygningsingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole og har bakgrunn fra byggebran-
sjen, hovedsakelig innenfor prosjektering av bygg. Han har tidligere bl.a. arbeidet ved et arkitektkon-
tor og har også arbeidet med dimensjonering og produksjon av takstoler. 
Til sammen har de bred erfaring innenfor fagområdet landbruksbygg. Riktig nok har de nokså forskjel-
lig bakgrunn, men dette gjør at de forhåpentligvis vil utfylle hverandre på en god måte.   
Oppgaver som rådgiverne for landbruksbygg kan tilby landbruket vil i hovedsak være: 



 

bistå gårdbrukere med utarbeidelse av forslagstegninger med kostnadsoverslag, noe som vil 

være et godt nok grunnlag for å sende inn søknad om finansiering til innovasjon Norge for 

de som ønsker det.. 

bistå gårdbrukere med utarbeidelse av anbudsgrunnlag (detaljtegninger og øvrig dokumen-

tasjon  som grunnlag for  gjennomføring av  anbudskonkurranse. 

Bistå gårdbrukere med gjennomføring av anbudskonkurranse, kontrahering av tilbud og av-

taleetablering. 

Bistå gårdbrukere med byggeledelse og oppfølging av byggeprosjekt ute på byggeplassen. 

Bistand gårdbrukere med utarbeidelse av byggesøknader, alternativt  gi råd til gårdbrukere 

om hvordan de kan lage en byggesøknad selv. 

byggrådgiverne i Norsk Landbruksrådgivning er også engasjert av Innovasjon Norge til å 

foreta teknisk godkjenning av byggeprosjekt i landbrukssammenheng som grunnlag for å få 

utbetalt innvilget tilskudd. Teknisk godkjenning skal foreligge før byggarbeidene settes i 

gang. 

vi kan også tilby kursing av forskjellig slag knyttet til byggeprosessen 

 

Vi håper at gårdbrukere i Nord-Trøndelag vil benytte seg av tjenestene som vi kan tilby, og at vi får et 

godt samarbeid i tida framover. 

Går du med byggeplaner er det bare å ta kontakt med våre rådgivere: 

Vegar – e-post:  vegar.brenne@lr.no, mob.: 95 46 65 97 

Terje – e-post: terje.rygg@lr.no, mob.: 48 28 44 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staut teaterlag 
Vinner på Stauts loddtrekning på årets molomarked ble: 

Staut t-skjorte: Ida Strand Kjendlie     Staut t-skjorte: Silje Hågensen 

Ryggsekk: Per Helge Monsen      Sammenleggbar veske: Judit Skorstad 

Termos: Judit Skorstad      Termos: Per Helge Monsen 

Sett kortholder og nøkkelring: Bjørn Christian Aune   Sett kortholder og nøkkelring: Jonny Løe 

Kortholder: Elias Aglen      Kortholder: Judit Skorstad 

Grillpinne: Cecilie Skjengen      Grillpinne: Roar Holen 

Caps: Per Helge Monsen      Caps: Silje Hågensen 

Bærenett: Ida Strand Kjendlie 

Penner + nøkkelring: Julius Torvaldsen 

Vi takker alle som kjøpte lodd og dermed støtter Staut teaterlag. 

Tips til julegaver: 

Staut t-skjorte     120 kr     DVD fra revyen 2011   159 kr 

DVD fra revyen 2010   159 kr    Ta kontakt med Monica tlf 97060236 

 

mailto:vegar.brenne@lr.no
mailto:terje.rygg@lr.no


Kirkekon-
toret 

 

 
                                                                    
 

Gudstjenester   
 
NOVEMBER 

 
06.11: Minnegudstjeneste i Statland kirke kl 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 
06.11: Minnegudstjeneste i Vik kirke kl. 19.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. Dåp. 
  
20.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Institutt for kristen oppseding (IKO). Kirkekaffe. 
 
27.11: Lysmesse i Vik kirke kl. 19.00  
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Konfirmantene deltar. Offer til ”Lys til verden”. 

 
 

DESEMBER 
 
11.12: ”Vi synger julen inn” i Statland kirke kl. 18.00. Ulike aktører deltar. 
 Sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe medvirker. 
 Offer til ”Lys til verden”. 
 
18.12: Julekonsert i Vik kirke kl. 18.00. Ulike aktører deltar. 
 Sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe medvirker. 
 Offer til Menighetsbladet. 
 
 
 
Julaften 
 
24.12: Juleandakt på Nordgaardstua kl. 12.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00. 
 
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00. 
 
 Alle gudstjenester julaften er ved v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist  
 Stein Moe. Ofring til Kirkens Nødhjelp i  Statland og Løvøy kirker. 
 
 



1. juledag 
 
25.12: Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til Kirkens Nødhjelp. 
 
2. juledag 
 
26.12: Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Ofring til Prosjekt Mali. 

 
Velkommen til gudstjenestene! 

  
ANDRE ARRANGEMENT I NOVEMBER OG DESEMBER 
 
Formiddagstreff på Nordgaardstua 24.november 
fra kl 11.00- 13.00. Sang, andakt, risgrøt og loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 
 
Julekonsert med Nilsen og Aalberg 
7. desember blir det konsert med Nilsen og Aalberg i Vik kirke kl. 20.00.  
Mer info kommer. 

 

Informasjon om fysioterapitilbudet i Flatanger kommune 

 

 

Grunnet stor pågang på tjenesten har fysioterapeutene utarbeidet en prioriteringsnøkkel for å 

sikre at alle brukere av tjenesten får et mest mulig rettferdig og tilfredsstillende fysioterapitilbud 

etter behov og sykdom/skade. Fysioterapeutene vil referere til dette ved henvendelse. 

For kronikere/brukere, der fysioterapeutene vurderer det til å være vedvarende behov for oppføl-

ging, vil brukerne få tilbud om “bolkebehandling”, det vil si trening/behandling i 5 uker før pa-

sienten igjen blir satt på egen venteliste. 

Vi minner om at fra dags dato må avtalte timer som ikke benyttes betales i sin helhet (pasientdel 

og trygdens andel). Dette gjelder dersom timen ikke er avbestilt senest arbeidsdagen før. Dette 

er i henhold til NFF’s utarbeidede takstplakat. 

 

Hilsen fysioterapeutene Heidi og Stine 



 

TILBRINGERTRANSPORT TIL OG FRA SJØÅSEN 

 

Bestillingsfrist: senest 6 timer 
 
Tilbringertransport:  
Gjelder til/fra enkelte avganger på "timebuss" på Fv 17 mellom Steinkjer 
og Namsos. 
 

Åpningstid tlf 07417: 
0800-2000 hverdager,  
og kl 1000-2000  helg/høytidsdager. 
 
   Nordgående retning 

 
 

   Sørgående retning : 

 

Mandag: 
0710, 0910, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 

2010 

 Tirsdag: 
0710, 0910, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 

2010 

 Onsdag: 
0710, 0910, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 

2010 

 Torsdag: 
0710, 0910, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 

2010 

 Fredag: 
0710, 0910, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 

2010 

 Lørdag: 1410, 1610 

 Søndag: 1410, 1610 

Mandag: 
0705, 0905, 1005, 1205, 1405, 1605, 1805, 

2005 

 Tirsdag: 
0705, 0905, 1005, 1205, 1405, 1605, 1805, 

2005 

 Onsdag: 
0705, 0905, 1005, 1205, 1405, 1605, 1805, 

2005 

 Torsdag: 
0705, 0905, 1005, 1205, 1405, 1605, 1805, 

2005 

 Fredag: 
0705, 0905, 1005, 1205, 1405, 1605, 1805, 
2005 

 Lørdag: 1005, 1205 

 Søndag: 1005, 1205, 2005 


