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

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. februar 2013 

DET VIL DA GJELDE FOR  MARS 2013. 

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! 

 

 

 



KOMMUNALE MØTER 

 Oppvekst og omsorg:     

 

 Næring, miljø og teknisk: 

  

 Formannskap:   5. Februar  

  

 Kommunestyre:   13. februar 

  

 

INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER 

13.februar 

27.februar 

 

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: 12. og 26. 

  Fra kl. 15.00—18.00   

Det er ikke lørdagsåpent. 

Årsmøte i Løvøy kirkeforening. 

Sted: Nordgaardstua 

Tid: Tirsdag 19.februar kl. 17.00 

Vanlige årsmøtesaker. 

Andakt, kaffeservering.  

Velkommen 

Styret v/Ragnhild  

Årsmøte Vik kirkeforening 

 

Sted: Vik kirke 

Tid: Torsdag 21.februar kl. 18.00 

 

Velkommen 

Bertil Ovesen har fått innvilget permisjon fra stillingen som lensmann i ytterligere ett år 

for å tjenestegjøre i UP.  I denne perioden er Nils Roger Duna ansatt som lensmann i Flat-
anger.  Duna er 56 år gammel og kommer fra jobben som miljøkoordinator og sjøtjenes-

teansvarlig for Nord-Trøndelag politidistrikt.  Han vil ha 50% av arbeidstiden i Flatanger, 
og resterende tid ved kontoret i Namsos.  Anne vil som tidligere arbeide 50% stilling ved 

lensmannskontoret.  Det tas sikte på å holde åpent 4 dager i uka, primært mandag - tors-
dag.  Dvs at det normalt er stengt på fredager.  Grunnet utdanning, møter, kurs, deltakel-

se i vakt- og beredskapstjeneste og at Duna innehar stillingen som miljøkoordinator og 
sjøtjenesteansvarlig i tillegg til lensmannsjobben fram til 1. mars i år, kan det påregnes at 

kontoret også vil bli stengt enkelte dager i tillegg til fredager.  Det vil da bli hengt opp in-
formasjon om dette på døra til kontoret.  Dersom man ønsker kontakt med politiet når 

lensmannskontoret er stengt kan man ringe 02800.  Ved nødsituasjoner ringes 112.   
 

Vennlig hilsen 
Nils Roger Duna 

Lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig 
Nord-Trøndelag politidistrikt 

Flatanger lensmannskontor 

Telefon: (+47)74 22 1220 

Mobil: 952 87 9 34  

E-post: nils.roger.duna@politiet.no 

www.politi.no 
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Boligetablering i Flatanger 
 

Flatanger kommune er, som en av 12 kommuner i landet, blitt med i et landsomfattende 3-årig prosjekt med for-

mål å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt boligtilbud; ”Boligetablering i 

distriktene”. Vi er nå inne i andre prosjektår. 

Mer informasjon om satsningen, tilskudds- og søknadsordninger finnes på www.husbanken.no. 

 

Flatanger kommunes hovedmålsetning i prosjektet er å øke tilbudet av utleie- boliger/leiligheter til fast-

boende. 

 

I prosjektet ligger det bl.a. tilskuddsmuligheter i forbindelse med etablering av utleieboliger/leiligheter til fast-

boende med inntil 15% av prosjektkostnad. Her må kommunen stå som søker, men kommunen kan videretildele 

tilskuddet til private utbyggere. 

Vi minner også om at kommunen formidler startlån gjennom husbanken. 

 

Vår deltakelse i prosjektet vil gjøre det mer økonomisk interessant å etablere:  

Utleie- boliger/leiligheter/hybler 

Bygging av privatbolig der en/flere utleieenhet(er) integreres  

Ombygging av eksisterende bygg som medfører at det etableres utleieenheter. 

 

Det er viktig at kommunen blir involvert tidlig i evt. planer som måtte foreligge, dette bl.a. for å kunne bistå i 

prosessen med å foreta nødvendige avklaringer slik at tilskuddsøknad kan fremmes i god tid før planlagt realise-

ring av prosjektet.  

 

Interesserte bes kontakte kommunen ved teknisk sjef eller rådmann. 

 

Rådmann 

  

 
Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer  

GODT NYTT ÅR og Hjertelig Velkommen til ny sesong! 

  

Vi gleder oss til oppstart så fort Statland Svømmehall åpner nå i januar,  
og vi vil sende ut nærmere info.så fort vi har fått tildelt bassengtid! 

  
  

MVH Instruktører og styret i Statland IL-svømming(Svømmegruppa) 

v/ Annette Skjengen (skjengen82@hotmail.com) 

 

Hjertelig  takk for minnegaven i anledning Viktor Meland`s bortgang. 

 

Hilsen Løvøy kirkeforening v/styret. 

 

Hjertelig  takk for minnegaven i anledning Sivert Sivertsen`s bortgang. 

 

Hilsen Løvøy kirkeforening v/styret. 
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VARME ARBEIDER 

 

 
             Det blir avholdt sertifisering—og resertifiseringskurs i ”varme arbei-

der” våren 2013 på Øra brannstasjon. 

 

SERTIFISERINGSKURS: 

Kurset har varighet på 7,5 timer inkludert slokkeøvelse og eksamen. 

Kursavgift: Kr.1800,- (inkludert godkjent håndbok, lunsj og sertifikat fra Norsk Brannvernforening.) 

 

RESERTIFISERINGSKURS: 

Kursvarighet 3-4 timer inkludert slokkeøvelse. 

Kursavgift: Kr. 900,- (inkludert kursmateriell og sertifikat.) 

 

REGLER FOR RESETIFISERING VED UTGÅTT SERTIFIKAT. 
Sertifikat utgått med inntil to måneder: Resertifisering kan gjennomføres som normalt. 

Sertifikat utløpt med inntil seks måneder. Resertifisering gjennomføres med eksamen. 

Sertifikat utløpt med mer enn seks måneder: Nytt grunnkurs med eksamen skal gjennomføres. 

 

Sertifiseringskurs (grunnkurs) og resertifiseringskurs er to separate kurs og kan ikke 

kombineres. 

 

For påmelding og nærmere informasjon ring tlf. 95 05 92 24. 

 

Hilsen flatanger brannvesen. 

 

 

 

 

 

 

8. klasse skal arrangere UKM!  

 

Det er forestilling lørdag 9. Februar, klokka 15.00.  

 

Forestillingen holdes i Lauvsnes samfunnshus.  

 

Inngang for voksne: 100kr og gratis for alle under 20 år. 

 

8. klasse ved Lauvsnes skole arrangerer UKM gjennom valgfaget sal og scene,  

som er noe nytt i år. Det vil si at ungdommene har stor påvirkning på  

arrangementet. Vi oppfordrer alle til å komme, for vi har tenkt å få rekordmange  

deltakere og en kveld full av herlige opplevelser. 
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KULTURMIDLER 2013  
 

Søknadsskjemaene for årets kulturmidler kan fås i resepsjonen på Miljøbygget. 
 
Søknadsfristen er 1.april. 
 
BEHANDLING AV SØKNADENE: 
 

 Alle leverer sin søknad på servicekontoret, selv om søknaden senere skal behandles lo-
kalt av grendelaget. 

 Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i 
sine kretser.  

 Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommu-
nen. 

 
Det er i år kr 35 000,- til fordeling. I tillegg til disse midlene, er det mulig å søke om tilskudd til 
ekstraordinære kulturtiltak. Det gjelder lag og foreninger som har  
prosjekter som går utenom den vanlige driften. De ekstraordinære kulturmidlene kan det søkes 
om hele året.                                                                  
 
FORMÅL MED KULTURMIDLENE 
 
Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og  
organisasjoner. 
 
PRIORITERINGER 

 Tiltak som direkte vil styrke kulturlivet og kulturaktivitetene i boområdene/grendene/
kommunen. 

 Tiltak av/for tenåringer 

 Fellestiltak for barn/unge og eldre      
 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER 

 
Det finnes mange forskjellige private og offentlige tilskuddsordninger som kanskje kan hjelpe din 
forening med økonomiske midler. 
Har dere et prosjekt på gang, men mangler penger? 
 
Ta kontakt med kultursjef Kari Imsgard på tlf.nr. 74 22 11 74, på e-post: ka-
ri.imsgard@flatanger.kommune.no eller kom innom kontoret, så skal vi  
prøve å finne alternative steder å søke midler. 
 

TUSEN TAKK 
Flatanger pleie- og omsorgstun 
vil takke for pengegaver vi har fått i 2012. 

Pengene blir brukt til det beste for beboerne. 

Det er nå planlagt innkjøp av nye møbler til hall’n. 

Vi vil også rette en stor takk til besøkende, lag og foreninger 

som har vært her og skapt god trivsel for oss alle. 

Vi ønsker dere alle sammen et riktig godt nyttår, 

og ser gjerne at besøk og aktiviteter fortsetter som i 2012. 
 

Hilsen fra beboere og betjening ved pleie- og omsorgstun  
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MANDAG 18.FEBRUAR 

 

 Kl. 18.00 Rive-Rolf 
  Rive-Rolf lengter etter å bli like elsket som den Snille Fyren i  
 spillet hans Fikser’n Felix. Problemet er at ingen elsker en  
       Skurk. 
 
 
 
 
 
 

KL. 20.00 Beautiful Creatures 
  I en by uten overraskelser kan en hemmelighet forandre alt. 
       En dag dukker Lena Duchannes opp på skolen, og Ethan Wate 
       kjenner henne igjen fra drømmene sine—bokstavelig talt. Men 
     Lena har skremmende krefter. Sammen må de to kjempe mot  
       en forbannelse som har herjet Duchannesfamilien i  
       Generasjoner, og innen lena fyller 16 år må hun velge mellom 
        det gode eller det onde. 
 
 Følg oss gjerne på facebook Bygdekinoen i Flatanger. 

BYGDEKINOEN I FLATANGER 

 

 

Onsdag 6.februar kl. 18-20 på Nordgaardstua 

Onsdag 6.mars     kl. 18-20 på Nordgaardstua 

Onsdag 3.april      kl. 18-20 på Nordgaardstua 
 

 

Ta med deg håndarbeidet ditt og kom 
 

Alle er hjertelig velkommen 

Kaffe kr 5,- 

STRIKKEKAFE VINTEREN 2013 



Tilbud om bistand til gründere og etablert næringsliv. 
Flatanger kommune har forlenget avtalen med Namdalshagen AS. Tilbudet gjelder alle Namdals-
hagens 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 Nam-
dalshagen har å tilby. 
 
Representant fra Namdalshagen skal ha minst en besøksdag i Flatanger i måneden. Kontorsted vil 
være på Miljøbygget, ved siden av servicekontoret. Foreløpig er det fastsatt følgende dager i Flatang-
er: 
28.januar 25.februar 19.mars   23.april 27.mai 
 
Det kan avtales spesielt andre møtedatoer utover dette ved behov. Ellers får alle selvsagt anledning til 
å komme til deres lokaler i Namsos dersom det passer. 
 
Nedenfor er det opplistet eksempler som inngår i inkubatorvirksomheten både for nyetableringer 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 vide-
reutvikle 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 ing-
ar.strom@namdalshagen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 5. november jobbet elevene på ungdomstrinnet ved Lauvsnes skole hos ulike kommunale og private virksomheter for å tjene 
penger til den årlige aksjonen til Operasjon Dagsverk. 
 
Pengene fra Operasjon Dagsverk 2012 skal gi 25.000 kasteløse ungdommer i Nepal en ettårig utdanning som gir deltakerne lese- og 
skriveferdigheter, kunnskap om helse, likestilling og seksualitet, kunnskap om egne rettigheter og muligheter, samt yrkesopplæring. 
 

Til sammen tjente elevene på Lauvsnes skole 9800 kroner som går til ODs aksjon i Nepal.  
På vegne av elevene på ungdomstrinnet på Lauvsnes skole sier vi derfor: 

Tusen takk til arbeidsgivere som 
gav oss jobb på OD-dagen! 

 
Fredrik Dahle Klocke     Turid Kjendlie 
OD-leder på Lauvsnes skole    Kontaktlærer for elevrådet og OD-dagen 
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Kirkekontoret 
               

Gudstjenester   
 

FEBRUAR 

 
03.02:Gudstjeneste i Klubbhuset på Oppland kl. 11.00. 

Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
   
10.02:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 Utdeling av bibler til 11-åringene. Nattverd. 
 Offer til Bibelselskapet. 
 
17.02:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  

 Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe.  
MARS 
 
03.03:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Utdeling av bibler til 11-åringene.  
 Offer til Bibelselskapet. Kirkekaffe. 
 
10.03:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00. 
 Utdeling av Påskebok til 9-åringene.  
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
17.03:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

Utdeling av Påskebok til 9-åringene. Overnattingshelg for 11-åringene.  
Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

 
28.03:Skjærtorsdag. Andakt m/ nattverd på Nordgaardstua kl.11.00. 
 
28.03:Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste i Statland kirke kl. 19.00 
 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 
29.03:Langfredag. Kveldsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 19.00. 
  
31.03:Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Nattverd. Offer til prosjekt Mali. 
 
01.04:2. påskedag. Høytidsgudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 Offer til Menighetsbladet. 
 

Velkommen til kirken! 
Andre arrangement i februar og mars 
 
Formiddagstreff 
Torsdagene 28. februar og 21.mars kl. 11.00 på Nordgaardstua. Sang, andakt, bevertning og loddsalg. På for-
middagstreffet den 28. februar kommer «gammelpresten» Eiliv A. Larssen på besøk. Velkommen! 
 
Salmekveld i Løvøy kirke torsdag 7.mars kl. 19.00 
Vi synger salmer sammen.  
Alle er hjertelig velkommen!   Arr: Flatanger menighetsråd 
 
Årsmøte Flatanger menighet 
Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag13. mars kl. 18.00 på Vik. Besøk av misjonsrådgiver Olav D. 
Svanholm. Vanlige årsmøtesaker, andakt, kveldsmat, loddsalg m.m. 
Vel møtt! 
Kirkekontoret er åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00 – 14.00. Ofte kan vi også treffes utover disse tidene, ta 
en tur innom hvis du er på ”Bygget”. 

Velkommen innom! 


