
 

Vi oppfordrer alle til å bruke  

aktivitetskalender på vår hjemmeside. 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  JUNI 2012  
UTGIVELSE 204   
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 www.flatanger.kommune.no 

E r det noe du ønsker å ha med i neste utgave av ” HØR— HER”  

Må det leveres innen:  20. JUNI 2012 

NB!!!Det vil da gjelde for Juli/August 2012. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med! 

 

 

 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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



KOMMUNALE MØTER 
Oppvekst og omsorg: 

 

Næring, miljø og teknisk:   28. Juni 

  

Formannskap:    05. Juni 

  

Kommunestyre:    13.Juni  

  

  

 

INFO               INFO          INFO                INFO 

VOLLAMYRA 
 

Fra og med 1.April til og med 30.September er det åpent hver 

tirsdag kl. 15.00—18.00 i tillegg til siste lørdag i måneden kl. 

11.0—13.00.  

DETTE KAN DU FÅ KJØPT PÅ SERVICEKONTORET PÅ MILJØBYGGET 
  

 Kalender ” Flatanger i gammeldasgan” :  Kr. 100,- 

  Eldre utgaver:     Kr. 50,- 

 Bøker: Historielagets årbøker:  Nr. 1—6  Kr. 50,- per stk. 

     Nr. 7—17  Kr. 100,- per stk. 

     Nr. 18  Kr. 150,- per stk. 

 Krus (Historielaget):     Kr. 75,- 

 Fat   ( Historielaget):     Kr 75,- 

 Bok: Klas Henriksen Bøle:     Kr. 300,- 

 Bok: Ole Konrad Ribsskog:    Kr. 150,- 

 Videoer: Staut`s Jubileumsrevy 2012:  Kr. 100,- 

      

 Krus, Villa fyr :     Kr. 75,- 

 T– skjorte, Villa fyr:     Kr. 150,- 

  

  

I TILLEGG KAN DU PÅ KOMMUNEKASSEN FÅ KJØPE: 
 Flatangerboka     Kr. 170,- 

 Landre– bøkene:      

 Øyfolket     Kr. 520,- 

 Fastlandsfolket nord for Jøssundfjorden Kr. 550,- 

 Fastlandsfolket sør for Jøssundfjorden Kr. 500,- 

Tannpleier 
Onsdag 6. Juni 

Hvis det er noen som har behov for tann-

lege utenom dette må de ringe tannklinikken i 

Namsos på tlf: 74 27 24 44 

 

BÅNDTVANG 
 

Informasjon fra lensmannen i Flatanger. 

I tiden fra og med 1.april til og med 20.august er det båndtvang for hund. Det betyr at 

hunden skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. 

I denne perioden er det altså ikke tillatt å la hunden løpe løs selv om den er under 

kontroll av eier/besitter. 

Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder og hunder som brukes i eller 

trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste. 



       
Lauvsnes skole ønsker å takke alle samarbeidspartnere,  
private og offentlige, som har bidratt til et vellykket skoleår. 
Takk til 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  mandag 20. august. 

     GOD SOMMER 

     Hilsen Rektor 

 

Åpningstider på Flatanger bygde-

museum  
 

juni 2012 
Hver søndag klokken 12-17 

 
Søndag 3.juni blir det kåseri og samtale med Øyvind Mårvik i skolestua 

 

Det serveres kaffe og vaffel 

 

For å besøke museet utenom disse tidene, kontakt Geir (976 63 577), eller Jan (959 60 

970) 

Ta også kontakt hvis du har ei historie eller noe annet å bidra med! 

 

 
Styret i Museets Venner 

 
Dugnad på bygdemuseet 

 
Det blir dugnadsarbeid på museet på Hilstad mandager, tirsdager og onsdager kl.17.00 

hele juni. For dugnad på dagtid, kontakt Geir (976 63 577) eller Jan (959 60 970). 

Museet skal skrapes, vaskes og males utvendig. Vi håper at så mange som mulig har anled-

ning til å hjelpe til! Ta gjerne med egen skrape og malekost. 

 
Styret i Museets Venner 

 



Terminliste 2012 

FLATANGER SKYTTERLAG 
Dato   Arrangement      

 

Fredag 11. mai Premieskyting   

 

Mandag 14. mai Premieskyting. Rekrutt/Junior  

 

Fredag 25. mai Flatangermedaljer  

 

Søndag 3. juni Skytingens dag 

 

Fredag 15. juni Pokalskyting. Rekrutt/Junior                                      

 

Søndag 17. juni Dugleiksmerke 

 

Fredag 22. juni Pokalskyting. Senior    

 

Fredag 17. aug. Dahlekruset      

 

Søndag 2. sept    Høstskyting      

 

 

TRENINGSKVELDER OG STORVILTPRØVE 

 

Faste treningskvelder er mandager. Første kveld er 4/6. 

I juli avholdes det ikke treningskvelder  2/7, 9/7, 16/7, 23/7 og 30/7. 

Siste mandagskveld er 3. sept. 

 

På treningskvelder blir det anledning til å skyte treningsskudd for storviltprøven og å avlegge storviltprøven.  

I tillegg til mandagskveldene blir det arrangert storviltprøve lørdag 8. sept. 

Storviltjegere oppfordres til å delta på terminfestede skytinger. 

Det blir godkjent som avlagte 30 skudd. (gevær kan evt. lånes) 

      

NB! Fast tid for alle skytinger er klokka 18.00. 

Unntak: Høstskytinga(16.00) og storviltprøve lørdag 8/9(påmelding 11.00-14.00) 
 

Flatanger skytterlag 

Utskrift fra styremøte 16. april 2012-04-17 

 

 

Sak 8/08 Premieutdeling 

  Premieutdeling blir 19.april klokka 15.00 

 

Sak 9/08 Terminliste 

  Se eget skriv 

 

Sak 10/08 Jubileum 

  Det arrangeres skytterfest til høsten. Forslag på dato: 8. nov. 

  Jubileumsskyting 22.06. 

Innbudte: Sørflatanger, Jøa, Vemundvik og Namdalseid 

Innskudd: 110 kr + medaljer, R/J: 60 kr. + medalje 

Medalje til alle. Medaljene graveres. 

 

Sak 11/08 Innskudd 

  Innskudd på egne skytinger: 

  Voksne: 100 kr 

  R/J:         50 kr 

  Elgprøver: Laget justerer prisene etter Namdalseid. 

 

Sak 12/08 Utleie 

  Hus og bane leies ut for jegerprøvekurs. 

 

Sak 13/08 Godkjenning av bane 

  Det er tid for godkjenning. 

  Sjekkliste gjennomgås og Samlagets banekontakt må komme utover. 

  Møtet slutt. 



Innbydelse 
 

Flatanger skytterlag feirer 125 år! 

Laget ble stiftet i 1883. 
 

 

 

I den anledning har laget gleden av å innby Jøa, Sørflatanger, Namdalseid og 

Vemundvik skytterlag til Jubileumsskyting  

 

22. juni 2012. 

All skyting blir på 100 meter(60cm skiver, skivetrekk) 

 

Innskudd: Voksne 160 kr., R/J 110 kr. 
I tillegg til vanlig premiering tildeles gravert jubileumsmedalje til halvparten av skytterne 

i hver klasse.  

 

Skytingen starter klokka 11.00. 
PROGRAM 

Alle: Prøveskudd: 3+1+1 

Klasse 2-5:  3 skudd stående 1 ½ min 

                 5 skudd kne med venstre albue i kneet 2 min. 

     5 skudd kne. Fri arm   2 min  

                  7 skudd liggende   2 min 

                   10 skudd omgang. 60 sek. Geværet i ”klar” stilling 

Klasse 1 og V55: Stående erstattes med kne, ellers samme. 

Klasse V65/73: Kun liggende 

Klasse R: 30 skudd liggende(3+5+5+7+10) 

Klasse J:  30 skudd. Serie 2, 5 skudd kne. 
            

Påmelding(lagvis) innen 19. juni klokka 20.00. 

Påmelding til: Alf Ole Staven eller Reidar Lindseth 

(74289733, 971 29 510, 74288259, 951 50 746) 

 

VELKOMMEN 

MED JUBILEUMSHILSEN 

FLATANGER SKYTTERLAG 

Flatanger  folkebibliotek har sommerstengt i perioden 

 

 

 3.Juli—17. August 

 

Biblioteksjefen 



Kirkekontoret 
 

 
 

Gudstjenester   
 
 

JUNI 
 
03.06:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
 Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 
 
10.06:Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00 
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
 Besøk av Jon Amundal. Nattverd. Offer til Samemisjonen. 
 
17.06:Gudstjeneste på Utvorda Kystfort kl. 13.00  
 v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  
 Flatanger musikkforening spiller. Offer til Blå kors. Salg av mat ved  
 Solglimt Bedehusforening i Paviljongen etter gudstjenesten. Båtskyss fra 
 Utvorda havn til Hamnavika kl. 12.00 ved behov.  
 

JULI 
 

01.07: Gudstjeneste på Tangsprelldagan, Lauvsnes kl.11.00 
 v/ prest Anders Hammer og organist Stein Moe. 
 Offer til Kirkens SOS, Trøndelag. 
 
08.07: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00  
 v/ prest Irja Lipsonen Foss og organist Asbjørg Sellæg. 
 Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 
 
15.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00  
 v/ prestevikar Øyvind Foss og organist Marianne Søraa. 
 Offer menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
29.07:Olsokgudstjeneste på Halmøya gamle kirkested kl. 13.00. 
 v/ sokneprest Torgeir Liasjø. Båtskyss fra Einvika kl.11.30 (pris kr 100,- t/rt)    
 Offer til menighetsarbeidet. Vi oppfordrer alle til å ta med kaffe/ te selv. 
 Følg med i neste «Hør Her», på plakater og annonse om videre info. 
  
 
 
 

Velkommen til gudstjeneste ! 



 
Menighetens sommertur 
 

Sommerturen blir  tirsdag den 5. juni. I år drar vi til Sørnesset og får servert buffé med både norsk og 
asiatisk mat (vårrull, ris,  kylling, laks, biff, potet, fiskesuppe, kaffe og dessert på Hårnesmoen. Maten 
er mild og lages av Agnes Hårstad. Vi tar i tillegg en rundtur til Småværet og Håstad. Avreise 
kl.10.00 fra Kvaløysæter. Skyss for rullestolbrukere også. Påmelding til kirkekontoret tlf. 93 46 51 69. 
Egenandel kr. 150,- Håper mange har lyst til å være med ! 
 

Takk 
 
Hjertelig takk til alle som gav oss gevinster til basaren den 12. april! Likeså takk til alle som kjøpte 
lodd! 

Hilsen styret i Løvøy kirkeforening. 

 
Info fra kirkekontoret 
 

Det kan bli endringer i gudstjenestelista i forbindelse med ferieavvikling. Følg med på plakater og i 
Namdalsavisa. 
 
Kirkekontoret er stengt fra 9. juli – 23. juli på grunn av ferie.  
Henvendelser kan gjøres til Namsos kirkekontor tlf.742 14 440 
eller til Aud Høstland tlf. 93 46 51 67. 
 

 

 

 

Kort orientering fra eiendomsskattekontoret 
 

Da har vi gjennomført all nødvendig saksbehandling og vi er i gang med å informere om det endelige resultatet 

av de siste klagene på aktuelle eiendommer. 

 

Anketakstnemnda har befart alle eiendommer som var med i klagebehandlingen og gjort endelig vedtak. Vi kan 

her nevne for ordens skyld at det ikke var krav om verken varsling eller tilstedeværelse fra grunneierne da Anke-

takstnemnda var rundt på befaring. Men befaring var helt nødvendig.  

 

Senere vil takstnemnda evaluere eiendomsskatteordningen. I denne sammenhengen har det kommet innspill fra 

Anketakstnemnda og Formannskapet.  

 

Det er fortsatt mulig med feilretting for inneværende skatteår så vi vil absolutt anmode om at man kontrollerer 

om innholdet i takstrapportene dere har fått er riktig. 

 

Takk for samarbeidet så langt. 

 

 

 



Sjøvettreglene 

1. Tenk sikkerhet Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen 

2. Ta med nødvendig utstyr Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig 

3. Respekter vær og farvann Båten må bare benyttes under egnede forhold 

4. Følg sjøveisreglene Bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes 

5. Bruk flyteplagg Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord 

6. Vær uthvilt og edru Promillegrensen er 0,8 når du fører båt 

7. Vis hensyn Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar 

Badevettreglene 

1. Bruk godkjent redningsvest. 

2. Lær å svømme. 

3. Bad aldri alene. 

4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er. 

5. Dytt ikke andre ut i vannet. 

6. Dukk aldri noen under vann. 

7. Gå på land hvis du føler deg kald eller uvel. 

8. Svøm langs land. Svøm ikke under brygge eller stupebrett. 

9. Rop på hjelpbare hvis du er i fare – aldri ellers. 

10. Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist eller hvis du er påvirket av rusmidler. 

Miljøvettreglene 

1. Vern om allemannsretten. Husk både rettigheter og plikter. 

2. Vern om dyre- og fuglelivet. Respekter verneområder. 

3. Ha alltid husdyr under tilsyn og i band ved landligge. 

4. Vær varsom – vis hensyn ved bruk av åpen ild. Bruk tilrettelagte bålplasser. 

5. Respekter andre menneskers privatliv og rett på ro. Ingen unødvendig trafikk eller tomgangskjøring. 

6. Bruk båttoalett med tank i havn. Tøm tanken i sanitæranlegg eller på dypt åpent vann. 

7. Bruk fortrinnsvis eksisterende toaletter når du går i land. Grav i andre tilfeller ned avføringen ordentlig.  

8. Rydd opp etter deg – og andre. Anvend utplasserte søppelbeholdere, eller ta med søppel hjem. Miljøfarlig avfall leveres på 

spesialmottak 

9. Vis aktsomhet for fiskeredskap og fiskeoppdrettsanlegg. 

10. Rapporter om oljeutslipp, drivgods eller andre farer for miljøet eller skipsfarten 


