
 

 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  MAI 2013  
UTGIVELSE 213  
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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  15. MAI 2013 

DET VIL DA GJELDE FOR JUNI 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:   22.mai. Kl. 16:00 

 

 Næring, miljø og teknisk:  30.mai. 

  

 Formannskap:    14.mai. Kl. 16:00 

  

 Kommunestyre:    19.Juni. Kl. 16:00 
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INFO               INFO          INFO                INFO 
 

TANNPLEIER 

8. og 22.mai 

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 april: 

Hver tirsdag fra kl. 15.00—18.00   

Siste lørdag i måneden fra kl. 11-00—13.00 

PÅRØRENDE/VENNEFORENING 

Vi har sett over lengere tid at det er mange frivillige som har gjort en kjempefin innsats for beboerne ved pleie 

og omsorgstunet, ved å stille opp og hjelpe til ved ulike arrangementer ved pleie og omsorgstunet/Norgårdstua. 

Dette er blitt satt stor pris på både av beboerne og de ansatte! 

Nå blir det tatt initiativ til oppstart av en pårørende/venneforening for beboerne på sykeheimen og de tilhørende 

omsorgsleilighetene. 

Dersom DU har lyst til å bidra til å skape aktivitet og glede for våre beboere her, inviteres det med 

dette til oppstartsmøte av en pårørende/venneforening på Nordgårdstua TIRSDAG 7. Mai kl. 19.00 

Hilsen Tove H. Aagård og Nina Strømsnes, fagsykepleiere i Flatanger Kommune 

 

PRISER PÅ ANNONSER I HØR-HER 

 
1/4 side kr. 250,-+ mva 

1/2 side kr. 500,- + mva 

Hel side kr. 1000,- +mva 

Lag og foreninger gratis 

Vi har ryddet i hyllene på biblioteket, og nå er det mulig 

å gjøre en god handel på vårens store  

BOKSALGBOKSALG  
Hundrevis av gode bøker i stort sett utmerket stand selges til en 

svært lav pris. Dessuten legges de gamle VHS-filmene ut. 

Ei bok :   kr 10,- 

Ti bøker:   kr 50,- 

En VHS-film:   kr   5,- 

Ti VHS-filmer :  kr 20,- 

Boksalget starter torsdag 16.mai. Bøkene er lagt fram på Miljøbyggets kafeteria. Det vil være ”sjølbetjent” i 

kommunehusets åpningstid. Bøkene betales i skranken, sentralbordet. 

 

Velkommen! 

 

Regler om fiske, ferdsel, båndtvang og eggsanking i kystnaturen. 

Oppdatert informasjon ligger nå på kommunens hjemmeside; 

 http://www.flatanger.kommune.no/fiske-og-ferdselsregler.287586.no.html 

Servicekontoret. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=p%C3%A5r%C3%B8rende&source=images&cd=&docid=BzXD_ZzB24-ChM&tbnid=7DqBZkr1OBQevM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sykepleien.no%2Fgo%2Ftarget%2F281273%2F&ei=sctjUfXrOI6T0QWJ-4GAAQ&psig=AFQjCNFSymVsNGOmnw6s4W-kDWlDk
http://www.flatanger.kommune.no/fiske-og-ferdselsregler.287586.no.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A5ndtvang&source=images&cd=&docid=pJzov7pz_CELcM&tbnid=aJKyE2TxzGpzGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bymiljoetaten.oslo.kommune.no%2Fidrett_og_fritid%2Fturtips%2Fhund%2Fbandtvang%2F&ei=LPhjUZv8BNSX0AXK3IDIB
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=innsamling*&source=images&cd=&docid=ejGJ-h2iXTGyWM&tbnid=2k9e04s0_o3wJM:&ved=&url=https%3A%2F%2Foskommune.no%2Fartikkel.aspx%3FMId1%3D109%26AId%3D2131%26Back%3D1&ei=SatrUfX9CdD14QSiqYDoDQ&psig=AFQjCNFFdrm2djFWz49YaN


Terminliste 2013 
FLATANGER SKYTTERLAG 

 
Dato   Arrangement    Ansvarlig  

  

 

Fredag 10. mai Premieskyting   Bjørn, Stig W  

 

Søndag 19. mai Premieskyting. Rekrutt/Junior Odd Arve, Knut, Arnfinn  

 

Fredag 24. mai Flatangermedaljer   Reidar, Alf Ole 

 

Søndag 2. juni Skytingens dag   Anja,  Jan Arne 

 

Lørdag 8. juni Jaktfelt    Øystein Daniel, Odd Arve 

 

Fredag 14. juni Pokalskyting. Rekrutt/Junior  Øystein Daniel, Anita                                     

 

Søndag 16. juni Dugleiksmerke   Joar, Odd Arve.      

Fredag 21. juni Pokalskyting. Senior   Joar B., Reidar   

 

Fredag 16. aug. Dahlekruset    Arnfinn, Knut     

Søndag 1. sept    Høstskyting    Bjørn, Alf Ole     

 

TRENINGSKVELDER OG STORVILTPRØVE 

 

Faste treningskvelder er mandager. Første kveld er 3/6. 

I juli avholdes det ikke treningskvelder  1/7, 8/7, 15/7, 22/7 og 29/7. 

Siste mandagskveld er 2. 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 7. 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 7/9(påmelding 11.00-14.00) 
Flatanger skytterlag 

SOMMERJOBBFOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2013 

Flatanger kommune kan også i 2013 tilby sommerjobb til ungdom. 

 Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking, maling m.m.  

 

Ungdom født mellom 01.01.1991 og 31.12.1996 vil bli prioritert. 

Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 

  

Søknad kan leveres på følgende måte: 

Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger. 

Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no 

Søknad må inneholde følgende opplysninger: 

Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom. 

Søknadsfrist: 25.mai 2013 

BÅTSESONGEN NÆRMER SEG 

 
Og vi minner om at servicekontoret har gratis utleie av redningsvester i  

alle størrelser. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=elgjakt&source=images&cd=&docid=ZsVsa5FtLRG30M&tbnid=gIEnQXmlIxr8fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Felgjakt2010.blogspot.com%2F&ei=v85jUbqlNMfD0QXMk4HIAg&psig=AFQjCNECQRaThw5-3UmICyxEJHmipyawcw&ust=1365581794323410
mailto:postmottak@flatanger.kommune.no
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=dugnad*&source=images&cd=&docid=KW6z3tL5qjbjfM&tbnid=w9vn4_eFqZJ7LM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fbarnashus.modum.kommune.no%2Finformasjon-om-dugnad-og-sommerfest-.5059834-124087.html&ei=_6lrUauCCaWl4ATSy4DQDA&bvm=bv.45175


 

 

Vi i 9.klasse ved Lauvsnes Skole samler inn penger til  klasse-tur i 10.klasse. 

For å hjelpe oss, kan DU legge gamle og tomme flasker i flaskehuset ved Spar.  

Du hjelper ikke bare oss, men deg selv å rydde også.  

 

Hilsen 9.Klasse  

FELLES DUGNAD 
Til næringslivet/lag og foreninger. 

  
Takk for den store givergleden ved 

Lauvsnes helselags innsamlingsaksjon for 
innkjøp av blærescanner til Pleie og omsorgstjenesten. 

Blærescanneren, til vel kr. 60.000.-, er innkjøpt og 
overlevert Pleie og omsorgstunet. 

                                                                                              Hilsen     
                                                                                              styret i Lauvsnes helselag 

Stamnes Gartneri 
 
Da er sesongen i gang igjen og vi går en ny sommer imøte.  

I den anledning åpner vi gartneriet med et utvalg av blomster og tilbehør. 

Første åpningsdag blir den 8. mai 

Åpningstidene blir de samme som i fjor :  

Mandag til Fredag Kl. 11.00 – 14.00 og  18.00 – 19.00 

Lørdag Kl. 11.00 – 14.00  

NB! Kun kontanter. 

Hvis dere ønsker noe utenom åpningstidene, er det mulig å    

ta kontakt på telefon: 90623436 eller 97157419. 

Vi bringer ved behov. 

PARKERING VED VANGAN BARNEHAGE 
 

I forbindelse med utbygging av barnehagen, settes det opp sperring slik at parkeringsplassen inntil barnehagen 

ikke lenger kan benyttes. 

Vi må derfor be om at all parkering i tilknytning til skole/SFO foregår på parkeringsplassen mot Kleppan. 

Endringen  gjelder fra og med mandag 22.april.  

 

 

Oppvekstsjef 

Gurid Halsvik 
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Til velforeninger og borettslag. 
 

Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inviterer velforeninger og borettslag 
til å delta i årets våraksjon – hold Namdalen ren! Har dere lyst til å ta i et 
tak i kampen mot forsøpling på uteområder og fellesarealer i nærområdet 
– er sjansen her NÅ! 
 

I år foregår våraksjonen i mai måned. I hele mai kan hver abonnent levere 
inntil 1m

3
 restavfall på våre miljøtorg. Næringslivskunder må betale på vanlig måte. 

 

Velforeninger og borettslag inviteres i år spesielt til å delta i våraksjonen med formål å holde 
Namdalen ren. Den praktiske gjennomføringen av dette er at velforeninger og borettslag får 1-
døgns fritt lån av container. Det betyr at både lån av container, transport og behandling av avfal-
let er kostnadsfri. Forutsetningen er at farlig avfall og miljøskadelig avfall ikke havner i containe-
ren.  Eksempler på farlig avfall er; gassflasker, brannsluknings-apparater, motorolje, kjølevæske, 
brannfarlige eller etsende stoffer. Bildekk skal leveres til dekkforhandler, og skal IKKE i containe-
ren. Låntaker vil være ansvarlig for at slike avfallstyper ikke havner der. 
 

Måten dette organiseres på er at en representant for velforeningen/borettslaget tar kontakt med 
MNA på telefon 74 28 17 60 eller på e-post firmapost@mna.no og oppgir navn, telefonnummer 
og e-post adresse, samt ønsket tidspunkt og sted for containerutplassering. Containeren blir ut-
plassert på angitt sted, og blir hentet inn igjen neste dag. Det er mulig med lunsj til lunsj, eller et-
termiddag til ettermiddag. Av transportmessige hensyn vil det bli satt opp en liste over ut- og inn-
kjøringsdager. Det er dermed ikke sikkert at ditt førsteønske om ryddedag kan imøtekommes, 
men det lønner seg å være tidlig ute siden lista settes opp etter “først til mølla”-prinsippet. 
 

Det er viktig at den foreningen som låner containeren, påser at det ikke oppstår forsøpling rundt 
denne i den korte tiden den blir stående. 
 

Er det ikke behov for container, men dere har likevel lyst til å ta en liten kamp mot forsøpling på 
fellesarealer og uteområder? Ta kontakt på samme måte som ovenfor, så får dere utlevert sek-
ker/utstyr til å samle avfallet i. Vi henter sekkene på avtalt sted til avtalt tid med renovasjonsbil i 
rute. Denne ordningen har ikke noen ett-døgns begrensning så det er en fin mulighet for de som 
ønsker å rydde litt, men ikke har anledning til å gjennomføre det på en spesiell dag. Det er fint 
om slike lokale ryddeaksjoner legges til tidspunkt som medfører at sekkene kan hentes på rest-
avfallsuken i henhold til tømmekalenderen. 
 

Med vennlig hilsen Midtre Namdal Avfallsselska 

    Årets konfirmanter 
Løvøy kirke lørdag 27. april  
Vegard Høstland 

Viktor Svendsen Meland 

Mikael André Dahle Strand 

Benedikte Aune 

Ronja Irene Estensen 

Connie Meland Aakervik  
Vik kirke lørdag 4. mai 
Reidar Julian Estensen 

Marius Hanssen 

Fredrik André Søraa 

Mariann Jeanette Hårstadstrand 

Randi Lovise Olsen 

Statland kirke lørdag 11. mai 

 

Espen Marius Duklæt Finnanger 

Maria Belen Martinsen Dominguez 

Andrea Oksdøl Lervik 

Inga Eline Myren  
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SMIL-midlene og miljømidlene i skogbruket 2013: 
Kommunen minner om søknadsfrist for SMIL-midlene i jordbruket som er 1. mai!!  

Aktuelle tiltak det kan søkes tilskudd til er: 

-Bevaring og fremming av biologisk mangfold 

-Rydding og inngjerding av gammel kulturmark 

-Fremme tilgjengelighet og opplevelser i landskapet 

-Bevare kulturminner og kulturmiljøer 

-Hydrotekniske anlegg og avskjæringsgrøfter 

 
Ta kontakt hvis du har aktuelle prosjekter så avtaler vi ei befaring. 
 
Skogmidlene er det ikke søknadsfrist for slik at søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan 
blant annet søkes om tilskudd til: 
-Ungskogpleie 
-Grøfting av etablerte skogreisningsfelt 
-Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt 
-Tynning 
-Planting 
 
Gå inn på følgende nettadresse for informasjon og inspirasjon: http://fylkesmannen.no/
fagom.aspx?m=27915&amid=1090169 
 
Her finner du også link til søknadsskjema, men skjema kan og fås ved henvendelse til land-
brukskontoret 

Flatanger kommune - ledig stilling som vaktmester 
 
Flatanger kommune har følgende ledige stillinger i vaktmesterkorpset; 
 Vaktmester i 100% fast stilling på bygg 

 Vaktmester i 50% med mulig fast ansettelse etter 1 år 
Søknadsfrist 6. mai 2013. 
Fullstendig stillingsannonse finnes på vårt nettsted flatanger.kommune.no. 
Spørsmål til stillingene kan rettes til teknisk sjef på tlf 74221140 eller 91693825. 
Teknisk sjef" 
Vår ref. 2013/3239–1 bes oppgitt ved henvendelse 
Med hilsen 
Hans Petter Haukø Teknisk sjef 

Elever og lærere  
ved Flatanger musikk– og kulturskole  

inviterer til  
Konsert og kunstutstilling 

 
ONSDAG 5. JUNI 

I FRAMHEIM 
Se oppslag. 
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FLATANGER IDRETTSLAG (FIL) 
 

Det er igjen tid for innbetaling av kontingent til FIL.  

 Enkeltmedlem kr. 250,-.   

Familie 400,- (inkluderer alle i fam. under 18 år, som ikke har flyttet hei-

mefra).   

Konto: 0539.65-94015.   

Du kan gjerne betale direkte på nettbank – oppgi bare hvilken aktivitetsgruppe du tilhører 

– vi trenger det til den sentrale registreringen.   Kontingenten dekker alle aktiviteter i FIL`s 

regi, i og utenfor Flatangerhallen. 

 

Vi vil gjerne informere Flatangers innbyggere om lagets aktiviteter og hva bl.a. kontingent-

pengene går til.  To av lagets idrettsgrupper er innmeldt i sine representative særidrettsfor-

bund, nemlig fotball- og klatregruppa.  I år er tre fotballag påmeldt; Jenter 13 (7-er), Gutter 

12 og Senior (11-er), så det blir anledning til å oppleve mange fine hjemmekamper. 

Ellers har FIL organiserte aktiviteter innen følgende disipliner: Zumba, Volleyball, Hånd-

ball, Turn og Badminton.  Ei tennisgruppe er visstnok også under oppseiling.  I Flatanger 

betaler vi ikke halleie.  Det er derfor ønskelig at alle som driver aktiviteter i hallen betaler 

medlemskontingent til FIL.  Kontingenten brukes til innkjøp av utstyr, sponsing av trans-

port til utenbygdes arrangementer, oppkjøring av skiløyper (om det er snø nok – lenge 

nok), interne tilstelninger, støtte til sportslige aktiviteter arrangert av andre og godtgjørelse 

til egne trenere/instruktører. 

 
 
    

Vi har den store glede av å invitere gamle og nye kjenninger til 
Molomarkedet på Statland lørdag 24.august kl 11.00-16.00. 

 
Vi beholder mye av den gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samtidig med å ta med 
oss nye momenter for å få til et enda bedre marked for dere utstillere, og ikke minst alle store og 

små besøkende! 
 

Leie av bod for salg av produkter eller stand for reklame av produkter, politiske partier m.m., her-
under også bryggestand og plass for salgshengere, koster 400 kr. 

 
Ved interesse for leie, kontakt Grete Selbo – greteselbo@hotmail.com  

For ytterligere opplysninger, ring Grete (95238588) eller Bjørn(45601716)  
 
 

Hjertelig velkommen til ett flott Molomarked 
 

Arr. Statland Vekst 
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Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 

MAI 
01.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00. 
 Offer til Kirkens fengselsarbeid. 
 
04.05: Lørdag. Konfirmasjon i Vik kirke kl.11.00 
 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
09.05: Kristi himmelfartsdag gudstjeneste på Utvorda kystfort kl.13.00 
 Salg av mat ved vaktbua. Musikkinnslag. Offer til Blå kors. 
 
11.05. Lørdag. Konfirmasjon i Statland kirke kl.11.00 
 Offer til menighetsarbeidet. 
 
17.05: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 09.30. Offer til Kirkens Nødhjelp 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.30. Offer til Redd Barna. 
 
19.05: Pinsedag. Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00.  
 Nattverd. Offer til Samemisjonen. 
 
20.05: 2. pinsedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 

JUNI 
02.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.  
 Besøk av Annbjørg E. Hesselberg fra Den Norske Israelsmisjon. 
 Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 
 
09.06: Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00. 
 Offer til diakoniarbeidet. 
 
16.06:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 Offer til menighetsarbeidet. 
 
30.06: Gudstjeneste på Tangsprelldagan på Lauvsnes kl.11.00. 
 Offer til Frelsesarmeen. 
 
 
 
 

Andre arrangement  i mai og juni 
 
Møtested – for tro og tvil 
Neste samling blir 2. pinsedag (20. mai) kl.19.00-21.00 hos Arne Halmøy. 
Bibelfortellinger/ samtale.  Velkommen! 

 
Sommertur 
Tirsdag 4. juni er du velkommen til å være med på sommertur til Solhaug grendehus i Namdalseid. Vi får servert sodd, 
kaffe, kake/ dessert. Egenandel kr 200,-. 
Buss fra Kvaløysæter kl.10.30. Skyss for rullestolbrukere også. Påmelding til kirkekontoret  
innen torsdag 30. mai til tlf.93 46 51 69. Kom og bli med! 
 
Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2013 
ble gjennomført 19. mars i Flatanger og på Statland. Nærmere 30 personer, både barn, konfirmanter og voksne, deltok 
som bøssebærere, sjåfører, mottaksansvarlige og opptellingskorps. Tusen takk for innsatsen til alle sam-
men!  Resultatet for Statland var 3768 kr og for Flatanger 17 070 kr. Samla sett var resultatet omtrent som i 
fjor. Tusen takk til alle som ga penger til aksjonen! 

 

 

Velkommen til kirken! 


