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ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER” 

  

MÅ  DET LEVERES INNEN  20. Februar 2012 

 

DET VIL DA GJELDE FOR MARS 2012. 

 

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! 

 

 

 



KOMMUNALE MØTER 

 

  

Formannskap: 21. Februar, Miljøbygget, Sal II kl. 16:00 

  

  

  

 

INFO                                 INFO                            INFO                                      
   

TANNPLEIER 

15.Februar 

 

Tlf. 74221164 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

E-POST ADR.  postmottak@flatanger.kommune.no 

VOLLAMYRA 

Det er åpent  følgende dager i februar: 
14. og  2 8. 

 Fra kl. 15.00—18.00   

NB! Utvida  åpningstid! 
 Det er ikke lørdagsåpent. 

NYTT FRA SKATT MIDT– NORGE 

Skattekontoret i Flatanger ble stengt den 31.12.2011 

Du kan nå oss på: 

www.skatteetaten.no                                                               

Skatteopplysningen Tlf. 800 80 000 

Du kan også henvende deg til skattekontoret i Namsos som er åpent  hverdager  mellom  

kl. 09-00—15.00  

Henvendelsen kan og skje på skattekontoret i Lierne som er åpent tirsdager  

og fredag 09.00-15.00 

Lensmannen i Flatanger 

 

Det skjer fortløpende endringer med lensmannskontorene i Nord-Trøndelag. Vi har fortsatt mål om å beholde de 

lensmannskontorene vi har. Ressursene oppleves knappe og det gjøres prioriteringer for å holde tritt med sam-

funnsutviklingen. 

 

I Flatanger er situasjonen ved årsskiftet at Anne Haagensen er blitt pensjonist. Den faste lensmannen, Bertil Ove-

sen fortsetter som UP-mannskap i hele politidistriktet også i 2012. 

 

Det betyr at lensmannskontoret betjenes av Anne Løfsnæs i 50 % stilling og Svein Asklund som også er lensmann i 

Namdalseid. 

 

Anne Løfsnæs vil ha sine faste arbeidsdager hver uke tirsdag og onsdag og enda en dag annenhver uke. Lens-

mannen er det størst sjanse for å treffe torsdager. 

 
Det vil alltid knytte seg noe usikkerhet med så liten bemanning så det kan være lurt å ta en telefon på forhånd og gjøre en avtale med oss. 

 

Svein Asklund 

Lensmann 



Kommunens barneverntjeneste. 
 

Fra og med 1. Januar 2012 har kommunen gått inn i barneverntjenesten i Midtre Namdal 

Samkommune gjennom et vertskommunesamarbeid. 

 

Dette betyr at henvendelser knyttet til barnevern skal rettes til: 

Barneverntjenesten i Midtre Namdal Samkommune 

Familiens hus 

Postboks 333, Sentrum 

7801 Namsos 

Sentralbord: 
 74 21 71 00 
Familiens hus: 
948 03 003 
Ekspedisjon, barnevern: 
476 65 270 

                                                                                                     

Biblioteket 
er stengt i skolens  

høstferie; 

20. – 24. februar. 

 
Biblioteksjefen 

Eiendomsskatt – Eiendomsregistreringene/Matrikkelen 

 

Kommunestyret gjorde vedtak om å innføre eiendomsskatt også for vanlige bolig- og fri-

tidseiendommer i møte 14.12.11. 

Vi ønsker derfor å orientere kortfattet om at arbeidet med besiktigelse og registreringer i 

Matrikkelen pågår for fullt. Målet er å sende dere som eiendomsbesittere resultatet av 

 dette i slutten av februar måned. 

Vi tilføyer at dette er et ”nybrottsarbeid” og vil sikkert inneholde enkelte feil i første fase. 

 Vi ser derfor fram til å få alle data på plass i samarbeid med grunneiere og festere av tomter 

og eiere av de ulike bygninger i løpet av mars og april måneder. 

Ordningen som er bestemt for 2012 kan leses på kommunens hjemmeside på nettet eller et-

terspørres på Servicekontoret. 

 

Flatanger kommune, 20.01.12 

Matrikkelfører/Prosj.leder e-skatt 

http://www.google.no/imgres?q=b%C3%B8ker&hl=nn&biw=1280&bih=827&gbv=2&tbm=isch&tbnid=neJA4YJWqXP3JM:&imgrefurl=http://tittafroskenpersonlig.blogspot.com/2011/02/bker-er-ikke-alt.html&docid=-gJX-glM9jZTgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_XxhM7kYOjhY/TJ28I3ME1P


 

Tilbud om bistand til gründere og etablert næringsliv. 
 
Flatanger kommune har forlenget avtalen med Namdalshagen AS. Tilbudet gjelder alle 
Namdalshagens tjenester, men i første rekke Inkubatordelen med det tilbud som ligger i 
dette. Alle som ønsker å etablere bedrift i Flatanger samt det eksisterende næringsliv 
kan benytte seg av de tjenester Namdalshagen har å tilby. 
 
I første omgang legges det opp til at representant fra Namdalshagen skal ha en be-
søksdag i måneden fram til sommeren. Kontorsted vil være på Miljøbygget, ved siden 
av Marin Konsulent og Aqua Kompetanse AS. Foreløpig er det fastsatt følgende dager i 
Flatanger: 
 

15.februar   15.mars   17.april    15.mai 
 
Det kan avtales spesielt andre møtedatoer utover dette ved behov. Ellers får alle selv-
sagt anledning til å komme til deres lokaler i Namsos dersom det passer. 
 
 
Nedenfor er det opplistet eksempler som inngår i inkubatorvirksomheten både for ny-
etableringer og i etablerte bedrifter i Namdalshagen Gründerlab: 
 

Vurdering av forretningsideer og prosjekter 
Bistand utarbeidelse av forretningsplan 
Faglig bistand til å utvikle forretningsideer 
Mentor/ rådgivning i etablering og kommersialisering 
Råd om søknader, forhandlinger, avtaleinngåelser 
Faglig bistand innen økonomi og markedsføring 
Råd om produktutvikling 
Formidling av juridiske tjenester/ regnskap, revisor 
Nettverk mot FoU miljøer 
Coaching ( motivasjon) 
Kurs og samlinger 

 
 
Da får vi håpe at dette kan gi potensielle gründere og bedrifter litt inspirasjon til å utvikle 
og/ eller videreutvikle sine ideer/ virksomheter. 
 
Ta kontakt med veileder landbruk og næring Øivind Strøm, tlf 74 22 11 42, epost oi-
vind.strom@flatanger.kommune.no dersom noe av dette kan være aktuelt for deg eller 
din bedrift. 
 
 
 
Alternativt ta direkte kontakt med Ingar Strøm i Namdalshagen, tlf 99 39 97 63, 
 epost ingar.strom@namdalshagen.no 
 

mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no
mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no
mailto:ingar.strom@namdalshagen.no


HVA SKAL DU GJØRE VED VILTPÅKJØRSEL? 
 

Meld i fra til politiet:  
Tlf: 02800 eller 741 21000  
(Er døgnkontinuerlig bemannet) 
 
Alternativt, meld i fra til  
Næring, miljø og teknisk i Flatanger kommune: 
Tlf: 74 22 11 42 

 

 

Det er en stor fordel dersom du som kommer ut for et slikt uhell tar og merker stedet der 

påkjørselen skjedde ved å knytte fast en plastpose eller lignende i vegetasjonen eller 

brøytestikke på den siden av veien hvor det påkjørte dyret sist ble observert. 

 

 

Enhver trafikkant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet 

eller lokal viltmyndighet (Næring, miljø og teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Over-

holdes ikke meldeplikten er dette straffbart, og det kan også ha en økonomisk konsekvens om 

påkjørselen ikke er varslet. Flere forsikringsselskap har bortfall eller redusert egenandel ved 

viltpåkjørsel ved kaskoskade. En forutsetning er at ulykken er meldt, og selskapene ber ofte 

viltnemnda om bekreftelse på at meldeplikten er overholdt.  

Fallvilt som påtreffes dødt skal også registreres av viltnemnda. For enkelte arter hevder Di-

rektoratet for naturforvaltning, på vegne av staten, eiendomsrett til viltet. Dette gjelder de fles-

te fredete artene av rovfugler og rovdyr. 

 

 

 

MELD FRA OM GAUPEOBSERVASJONER! 
Vinteren er i anmarsj, og sporsnø gjør det mulig å registrere familiegrupper av gaupe. Statens 

Naturoppsyn (SNO) ønsker at personer som registrerer gaupe eller spor av gaupe i Flatanger 

om straks å ta kontakt med lokal rovviltkontakt. Hvis det gjelder observasjon av familiegruppe 

så skal rovviltkontakten ut for å gjøre registrering. Rovviltkontakten tar også gjerne imot ob-

servasjoner om enkeltdyr. Dette er viktig informasjon som blir brukt ved fastsetting av kvoter 

for jakt på gaupe. 

 

Rovviltkontakt for Flatanger og Namdalseid er Dagfinn Kaldahl, 7750 Namdalseid, som kan 

nås på følgende måte: 

 Tlf: 742 78134    Mobil: 922 59731 
 

 

 



 



PÅMELDING UKM 2012 
 
Har du lyst til å være med på UKM? 
Gå inn på nettsidene på www.ukm.no og meld deg på. Fristen er satt til 2.febaruar 
2012. 
 
Har du lyst til å være konferansier, eller være scenearbeider? Da må du også melde 
deg på via nettet, på www.ukm.no innen 2.februar 2012. 
 

Gro og Kari 
 
 

 

STIPEND TIL UNGE UTØVERE INNEN KULTUR 
 
Flatanger kommune deler hvert år ut stipend til unge utøvere innen kultur. Inneværende budsjettår er 
det avsatt kr 10 000,- til dette.  
 
FORMÅL: 
Å støtte ungdom som ønsker å satse på et høyere nivå innenfor kulturfeltet. 

 
MÅLRGRUPPE: 
Kulturutøvere i aldersgruppen 15-30 år. 

 
1 KRITERIER: 
Det kan gis en pengegave til enkeltpersoner eller samlet gruppe for å ha utført en spesiell innsats for 
kulturlivet. 

 
1 Enkeltpersoner kr   500,- 
2 Gruppe  kr 1500,- 
3  
4 Søknadsfrist: hele året 

5  
Det gis et reisetilskudd til enkeltpersoner eller samlet gruppe til dekning av utgifter i forbindelse med 
deltakelse på arrangement eller aktiviteter av nasjonal eller internasjonal karakter. 

 
Reisetilskuddet utgjør 25% av totale reisekostnader og er beregnet oppad til kr 5000,-. 

 
  Søknadsfrist: 1.desember 2012 
 
For begge tilskuddene gjelder at søker må være bosatt i, eller på annen måte ha tilknytning til Flatang-
er kommune. 
 
Søknaden sendes til kulturkontret.  

http://www.ukm.no
http://www.ukm.no




FLUEFISKEKURS 18.-20.MAI 
 

Kurset er for gutter og jenter fra 9-25 år, og holdes ved gapahuken på Øra ved 
Lauvsneselva. De som skal være med på kurset må ha med egen fluefiskestang.  
Hvis du ikke har fluestang er det mulig å få kjøpt fluestang på kurset.  
 
Instruktør er Arne Saugestad og han selger fluestenger, to forskjellige typer på kur-
set. Pris kr 1000,- eller kr 2500,-  
 
Kurset begynner kl. fredag 18.mai kl. 18.00 (NB!!! Oppmøte kl. 17.30). Overnatting i 
telt fra fredag til søndag. Telt og mat ordner arrangøren. 
 
Max 15 deltakere. 
 
Kurset er gratis og inkluderer mat. 
 
Påmelding til Geir Hanssen 97072661 innen 20.april 
 
Foreldrene kan komme og se på lørdag ca kl. 18.00 
 
Arrangør: Flatanger idrettslag 

 

BARNETEATERPROSJEKTET I  
FLATANGER VISER 

 
 

”Bamsen e’ bort” 
 
 

Lørdag 3.mars i Framheim 
Følg med på plakater på butikkene og  

neste Hør her for mer informasjon om klok-
keslett og lignende. 

 
VELKOMMEN 

 

 



Godt nyttår! 

 

Takk til alle som har bidratt med å betale kontingent til Storfjellets venner i året 

som har gått. Mange bruker stien på begge sider av fjellet og får seg mang en 

flott trimtur. Stien fra Ilkleiva er nå blitt opprustet litt med rekkverkpåler, tau og 

en gangbru. 

Med stor hjelp fra Kari Imsgard ble det laget en søknad til Gjensidigestiftelsen. 

Den var vi veldig heldig med, rundt 20.desember fikk vi melding om at vi hadde 

blitt tildelt 117.000 kroner til opprusting av stien fra Storvatnesida. Dette er 

kjempebra og gir oss som holder på med Storfjellprosjektet et skikkelig løft.  Vi 

skal ha et møte i styret så snart som mulig der vi skal diskutere framgangen. Vi 

har allerede en mann som har sagt seg villig til å utføre prosjektet. Så håper vi at 

fjellet fortsatt vil være til nytte og glede for mange turgåere i framtiden. Er det 

noen som har noe positivt å bidra med så er vi glade for det. 

 

PS! Øksa som skal ligge inne i hytta er kommet bort, hvis det er noen som har 

sett den så si ifra !!! 

 

Storfjellets venner. 

 

 

 

i Einvika ungdomshus,  
lørdag 3. mars kl. 19.00 
Spis så mye skrei, lever og rogn du vil for kr. 295,-. Dessert inkludert. 
Quiz etter middagen. 

Påmelding innen 25. februar  til Roy Hjalmar.  
Tlf. 957 08 957    
 e.post: godpaabunn@hotmail.com 
 

Alle velkommen! 



Misjonsbåten Elieser 6 kommer til Storlavika,  
Flatanger. 
  
Mandag 27. februar kl. 19.00: Møte.  
Kollekt.  Kaffe. 
  
Tirsdag 28. februar kl. 19.00: Basar med åresalg, loddsalg og bevertning. 
Ta gjerne med en gevinst. 
  
Begge kvelder  -  Sang og tale ved båtens mannskap. 
  

   ALLE VELKOMMEN 
       Den indre Sjømannsmisjon 

  

 

GAVE FRA PAULINE VIKAN 

Flatanger menighet har mottatt en storslått pengegave på 50.000 kroner 

fra Pauline Vikan. Hun ønsker at dette skal gå til innkjøp av noe til Vik 

 kirke. Dette er en kjærkommen og flott gave som vi i Flatanger menighets-

råd setter veldig stor pris på. Og sammen med kirkefore-

ningen på Vik skal vi finne et prosjekt som pengene skal gå 

til. 

Flatanger menighetsråd 

Kari Leknes 



TRENINGSVEILEDNING 

 

Flatanger kommune, i samarbeid med ”Helsetrøya”, tilbyr individuell 

veiledning i bruk av treningsapparater på treningsstudioet i Flatang-

erhallen.  

Fysioterapeut Trond Jørstad Larssen fra Spents i Namsos kommer ut-

over hit tirsdag 7. februar 2012 kl. 14.00 – ca. 21.00. Det vil bli satt 

opp timer à 20 minutter på hver enkelt. 

Tilbudet er gratis, og gis til alle som bor i Flatanger kommune. Tre-

ning utover denne ”prøvetimen” betales etter ”Helsetrøyas” egne sat-

ser. 

Påmelding etter ”først til mølla” prinsippet, og påmelding skal skje 

til sentralbordet på tlf. nr. 74 22 11 00 eller pr. e-post til: postmot-

tak@flatanger.kommune.no innen 3. februar 2012. 

Denne første kvelden vil det maksimalt bli gitt et tilbud til 18 stk. 

Dersom det viser seg at interessen er større, vil det bli gitt et tilsva-

rende tilbud på et senere tidspunkt. 

 

Helsetrøya og Flatanger kommune 

Vangan barnehage: 
 
 
Vi  trenger flere bøyler til gamle Tripp-trapp-stoler, disse er 
ikke lenger å få kjøpt.                                     
  Ta kontakt med barnehagen på tlf.nr. 74288125 hvis du har en 
bøyle å avse!  
Vi trenger også flere tilkallingsvikarer. 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no
mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


SYNG MED OSS 
 

Kom og delta på årets første ”Syng med oss” på Nordgårdsstua, 7.Februar kl. 17.00 

Ola kommer og spiller . 

Det blir  loddsalg og servering. 

 

Ta med gevinst. 

 

Alle er hjertelig velkommen.  

Flatanger har fått egen nyhetsavis på nett! 
 
Flatangernytt.no er en uavhengig nyhets- og informasjonskanal om og for Flatanger. 
Her vil du finne små og større nyheter fra Flatanger.  
 
Det er også informasjon om Flatangers næringsliv, tips om aktiviteter og ellers mye in-
teressant stoff for den som bor eller ferierer i kommunen.  
 
Flatangernytt utgis av Aktiv samfunnsutvikling, som 
eies av Hilde Tyldum Stordahl og Ove Magne 
Ribsskog. 
 
Les nyheter og mer om oss på www.flatangernytt.no      

 

BRIDGEKURS 

 
 

 

 

I løpet av februar vil vi starte opp et bridgekurs under  

forutsetning av nok påmeldte. 

Meld din interesse til : 

 

Leif  Johnny Øie på Tlf : 95 41 86 95/48 89 21 14 

http://www.flatangernytt.no


Kirkekontoret 
Gudstjenester   
 
FEBRUAR 

 
05.02:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 

v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
Utdeling av bibler til 11-åringene. Markering av  
Bibeldagen. Offer til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe. 

   
12.02:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Utdeling av bibler til 11-åringene. Nattverd. Offer. 
 
19.02:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  

 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.  

 
MARS 
 
04.03:Gudstjeneste i Vik kirke kl 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Offer til menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe. 
 
11.03:Gudstjeneste i Statland kirke kl 11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 
 Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Offer. 
 
18.03:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Overnattingshelg for 11-åringene.  
Besøk av Anbjørg E. Hesselberg fra Israelsmisjonen. Offer til Den norske Is-
raelsmisjon. Kirkekaffe. 

 

Velkommen til kirken! 
 

  



 
Andre arrangement i februar og mars 
 
 

Møte på Nordgaardstua søndag 18. mars kl. 16.00 
Annbjørg Hesselberg fra Den Norske Israelsmisjon besøker Flatanger. 
Hun holder andakt og informerer om Den Norske Israelsmisjon. På møte blir det i til-
legg sang og musikk, kollekt, kaffe og kaker. 
Alle er hjertelig velkommen!       Arr: Flatanger menighetsråd 
 
 
Formiddagstreff 
Torsdagene 23. februar og 29.mars kl. 11.00 på Nordgaardstua. Sang, andakt, bevert-
ning og loddsalg.  Velkommen! 
 
 
Årsmøte Løvøy kirkeforening 
21. februar kl. 17.00 på Nordgaardstua. Vanlige årsmøtesaker. 
Sosialt samvær med kaffe.  
Velkommen!       Styret 
 
 
Salmekveld Vik kirke onsdag 7.mars kl. 19.00 
Vi synger kjente, gamle salmer, sammen med forsanger og organist.  
Alle er hjertelig velkommen!   Arr: Flatanger menighetsråd 
 
 
Årsmøte Flatanger menighet 
Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag14. mars kl. 18.00 på Nordgaardstua. 
Vanlige årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg m.m. 
Vel møtt! 
 
 
Kirkekontoret er åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00 – 14.00. Ofte kan vi også tref-
fes utover disse tidene, ta en tur innom hvis du er på ”Bygget”. 
 
Telefon: 
Sokneprest Torgeir Liasjø: 90 91 81 02/  74 22 11 50 
Menighetssekretær Anne Ruud Kristiansen: 93 46 51 69/  74 22 11 52 
Kirketjener Aud Høstland: 93 46 51 67 
Organist Stein Moe: 45 60 75 52 

 
Velkommen innom! 



Hvilke muligheter finnes for 

interessante og utfordrende yrker? 

 

Vi ønsker ALLE velkommen til 

Flatangerhallen 
  

Fredag 3. februar kl. 12.00—18.00 

Lørdag 4. februar kl. 10.00—14.00 
  

Det vil bli: 

 Presentasjon av ulike bedrifter i Flatanger 

 Salg av laks, kaffe og vafler 

 Underholdning av skoleelevene 

 Quiz med spørsmål fra messeområdet 

           - flott premie til vinneren  
  

  

Arrangør: Flatanger Næringsforum 

Flatanger Kommune 

og skolene i Flatanger 

 

Erfaring er det du får når du ikke får det du håper på.  
                                                                       Dan Stanford 


