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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. JUNI 2013 

NB!!DET VIL DA GJELDE FOR JULI OG AUGUST 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:   Ingen møter i Juni    

 

 Næring, miljø og teknisk:  27.06.2013 

  

 Formannskap:    11.06.2013    KL.16:00 

  

 Kommunestyre:    19.06.2013    Kl. 16:00 

 

Nikolai Astrup 

http://nikolai-astrup.no/en


INFO               INFO          INFO                INFO 
TANNPLEIER 

5.juni 

Har du behov for tannlege kan du 

ringe tannklinikken i Namsos 

på tlf: 74272444 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

 

 

 

En orientering 

 

 
Den 7. mai ble det igjen etablert pårørendeforening i Flatanger 

etter ca 10 års opphold. 

Denne er en kombinert pårørende- og venneforening, men vil nok vanligvis bli ansett 

som en pårørendeforening. Det møtte ca. 20 personer til stiftelsesmøtet og det var stor 

enighet om at en slik forening må vi ha. Den vil ha jevnlig kontakt med pleie og om-

sorgstjenesten ut i fra behovet for 

å være både samordnet og enige om veien videre. Foreningen skal arbeide for alle som 

har plass ved pleie og omsorgstunet og som bor i leilighetene i eller ovenfor tunet. 

Det er utpekt noen personer som skal danne styre for foreningen. Vi vil komme tilbake 

til dette senere med hvilke personer som er valgt til hvilke verv. 

Gode forslag til hva vi skal ta opp og prioritere tas selvsagt imot allerede nå. Vi går jo 

inn i en 

tid med forhåpentligvis bedre vær og større muligheter for å være ute. Det passer der-

for godt bl.a. å prioritere dette nå.  

Inntil videre er Gunnar Einvik foreløpig kontaktperson til styre er konstituert. 

 

VOLLAMYRA 

 

Det er åpent  hver tirsdag fra kl.15:00—18:00 og siste  

lørdag i måneden fra kl. 11:00—13:0 



 

KVALØYSÆTER CAMPING OG  FRITID 
  

74 28 92 00 
  

7770 FLATANGER 
  

5 UTLEIEHYTTER 
  

OPPSTILLINGSPLASSER FOR CAMPINGVOGNER OG BOBILER. 
TELTPLASSER 

  
SANITÆRANLEGG 

  
KIOSK / KAFETERIA 

LEKEPLASS 

 
 
       

Lauvsnes skole ønsker å takke alle samarbeids-
partnere,  
private og offentlige, som har bidratt til et vellyk-
ket skoleår. 
Takk til FAU som har vært aktive med egne arrang-
ementer ved skolen og med pengestøtte til  
velferdstiltak for elevene. 
Vi takker elever og foresatte for året som har gått,  og ønsker velkom-

men til nytt skoleår  mandag 19. august. 

      

      

                                                    Hilsen Rektor 
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"SYNG MED OSS" 
 

 

på Nordgaardstua 
 

TIRSDAG 4. JUNI KL. 17.00 
 

Ola spiller  
 

Det blir loddsalg og servering 
 

Ta med gevinst 
 

 

VELKOMMEN 

INFORMASJON OM LEIE AV FRAMHEIM 
  
Utleiepriser: 

Møter liten sal (2-3-timer med minimal bruk av kjøkken)   

 kr. 500,- 

Liten sal (opp til 1 døgn)        Kr. 1000,- 

Liten sal helg (fredag-søndag)       Kr. 2000,- 

Stor sal (opp til 1 døgn)        Kr. 1500,- 

Hele huser (opp til et døgn)       Kr. 2000,- 

Hele huset, helg (fredag– søndag)       Kr. 

3000,- 

Bryllup og lignende (torsdag– søndag)      Kr. 4000,- 

  

Til ukentlig møter eller øvelser til kulturarrangementer kan andre priser avtales 

med styret.  

Alle avtaler bør inngås skriftlig.  

 Kontaktperson: Ingebjørg Friksen mob.nr.91560317 



Slik stemmer du på valgdagen ved årets Stor-
tingsvalg 

 
Husk at du MÅ ha legitimasjon for å stemme! 

På valgdagen 9. september (og 8. september i kommu-
ner der det er todagers valg) må du stemme i den kom-

munen du er manntallsført. Du er manntallsført i den 
kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli i 
2013. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor 
lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et 
hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødven-
dig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonære-
nes arbeid dersom du tar det med og det går raskere 
for deg å stemme. 

Har du flyttet etter 1. juli 2013? 

Dersom du har flyttet etter 1. juli, står du innført i 
manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om 

du har meldt flytting. Du er manntallført i den kommu-

nen du er registert i folkeregisteret som bosatt den 1. 
juli 2013.  

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen 
der du er manntallsført. Hvis du ikke har anledning til å 
avgi stemme der på valgdagen, kan du forhåndsstem-
me i den kommunen du befinner deg i. Stemmen blir da 

sendt til din hjemkommune. 

Flatanger Valgstyre, 14.5.13 
Olav J Bjørkås 

leder 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/stortingsvalg/forhandsstemme.html?id=457115
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/stortingsvalg/forhandsstemme.html?id=457115


BADEANDLOTTERI 
 
Tangsprællstyret arrangerer i år Badeandlotteri! vi har 1000 stk nummererte 
badeender som vil bli solgt til 100 kr stykket, og det vil bli en happening rundt 
hvordan 3 av disse skal trekkes ut som vinnere.  
 
1.premie: reisegavekort. verdi kr 15.000 
2.premie: nettbrett. verdi kr 3000 
3.premie: gavekort på SPAR Flatanger. verdi kr 2000 
 
Badeendene kommer i salg i månedsskiftet april/mai og oppslag med nærmere 
info henges opp på Spar Flatanger! 
 
Hilsen Tangsprællstyret. 

GRENDAPRISEN 
 
 
 
 

Det deles også i år ut en Grendapris, og vi i Tangsprællstyret ønsker 
forslag til kandidater. 
Prisen deles ut til en person som har utmerket seg i lokalmiljøet, og 
gjort en innsats i en lag eller forening, 
eller annet frivillighetsarbeid. Alle forslag vil bli tatt i betraktning! 
Forslag kan sendes til Kine Sivertsen, epostadresse: kine@aqs.no 

mailto:kine@aqs.no


TANGSPRÆLLROCK 2013 

 
Klubben arrangerer tradisjonen tro Tangsprællrock fredagskvelden i  

Tangsprællhelga, dvs 28.juni.  

Det er et rusfritt arrangement for ungdommer fra og med årets 7.kl og 

oppover. Mer informasjon om arrangementet blir annonsert på plakater  

på butikkene og  på facebook i tiden som kommer. 

 

 

VRIMMEL 2013 

 
Uke 44 og 45 blir det arrangert en stor kulturfestival i Midtre Namdal. I Flatanger 

blir det også en rekke arrangement. I tillegg håper vi at lag og foreninger vil være 

med å   bidra med revy, konsert, volleyballcup eller lignende. Ta kontakt med kultur-

kontoret hvis dere har lyst til å bidra med noe. Tlf.nr . 74221174 

10 på topp og 10 rundt i Flatanger 2013 

 
Nå er alle turene merket og vi håper at snøen på Jøssundfjellet også har smeltet, slik 

at turen til Storbakken og Storbakkpynten kan gås uten at en vasser i snø. 

 
 

Årets fellestur blir til Hanshallaren lørdag 17.august kl. 12.00. Da arrangerer også                      

Flatanger idrettslag en familiedag med klatring på Strøm. Arrangementet er gratis 

og åpent for alle. 

 
 

Salg av startpakker med klippekort er kun på COOP Sørflatanger og SPAR-

butikken i år. 

 
 

Vi ber om at alle som går disse turene skriver seg inn i bøkene i trimkassene hver 

gang de går turen. Dette fordi vi ønsker å få registrert hvor mange det er som benyt-

ter sge av tilbudet enten de har klippekort eller ei. 

Det blir premier og diplomer i år også;) 

 

 

GOD TUR! 

 



Årsmøte 
Velkommen til årsmøte i 

Museets Venner kl.18.00 

på museet den 03.06.  

Alle som er interessert i å 

gi tanker og innspill om 

drift av museet er velkommen. Ordfører, hovedut-

valgsleder og kultursjef deltar. 

 

 

Det er åpent på Flatanger  

bygdemuseum  
 

 

Lørdag 22.juni fra kl.14.00 – ca.18.00 
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! 

 

 
 

Styrets i Museets Venner 

 



KYSTDAG PÅ VIK I FLAT-

ANGER 

8-juni 2013 kl.10,00—16,00 

Aktiviteter for små og store, Salg 

av mat i mange varianter: bla 

GRAUT, GRILLA 

Konkurranser og mye moro for barn og 

voksne: bla. triatlon (påmelding)     

Trampoline, kapproing, fiskekonkuran-

BODER, 

UTSTILLERE  

   Festlig samvær over 

en kopp kaffe 

Kaifest på kvel-

den  med ”UFO” 

Se egen plakat 
 BODPLASS: Kontaktperson ALF OLE 

tlf: 97129510 



Kirkekontoret 
 

 
 

Gudstjenester   
 
JUNI 
 

02.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.  
 Besøk av Annbjørg E. Hesselberg. 
 Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. 
 Kirkekaffe med informasjon og samtale om Israelsmisjonen sitt arbeid. 
 
09.06: Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00. 
 Offer til diakoniarbeidet. 
 
16.06:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00 
 Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
30.06: Gudstjeneste på Tangsprelldagan på Lauvsnes kl.11.00. 
 Offer til Frelsesarmeen. 
 
JULI 
 

07.07: Konfirmantjubileum i Vik kirke k. 11.00. 
 Offer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 
 
14.07: Gudstjeneste Statland kirke kl.11.00. 
 Nattverd. Offer til diakoniarbeidet. 
 
21.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Offer til menighetsarbeidet. 
 

 
Velkommen til kirken! 

 
 

Andre arrangement  i juni 

 
Møtested – for tro og tvil 
 

Neste samling blir 16. juni på museet på Hilstad kl. 18.00. Bibelfortellinger/ samtale.  Servering av 
rømmegrøt. 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, bussen går om Bakkan, Haugen, PO- tunet. Avgang fra Spar kl.11.15. 
Skyss for rullestolbrukere også. Påmelding til kirkekontoret innen torsdag 30. mai til tlf. 93 46 51 69. 
 
Kom og bli med! 
 

                                                                                                

 



 

Hei igjen! Det er fantastiske dager vi lever midt oppi, disse ukene med forsommer i! 

Jeg ber om at vi alle tar oss tid til å leve og lar naturens små og store under virke inn på oss, det spirer og gror, både 
i eng og skog. Det er nå vi virkelig opplever hvor vakkert og godt vi har det i vår gode hjemkommune.  

Først vil jeg Gratulere våre konfirmanter, med vel overstått konfirmasjon, det er en stor begivenhet som limer seg i 
minnet til hver og en.  
Flatanger er preget av mye positivt, vi har nettopp hatt besøk av Fylkesrådet, Ingvild Kjerkol, Anne Marit Mevassvik, 
Terje Sørvik og Tor Erik Jensen, sammen med sin administrasjon. Vi valgte å bruke et våre flotte utstillingsvinduer,” 
Landbasen til Namdal Akvasenter”, som arena for møtet.  

Tema var selvfølgelig lakseopprettets enorme betydning for spesielt Flatanger, men også generelt for norskekysten.  
Det er med stolthet vi kan vise fram ei næring preget av moderne teknologi, som aktivt bruker ressurser til forskning 
og utvikling, samtidig som vi klart ser et framtidspotensiale for stadig økning av produksjonen. Norges kystområder 
har de beste forutsetninger for å mangedoble dagens lakseproduksjon. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Fylkesrådslederen, og spesielt møtet med de 2 “Trainee” ansatte, med arbeids-
ted i Flatanger, som viser at det finnes gode muligheter for høyt utdannede ungdommer, å komme inn å bidra til ny 
kunnskap både for havbruksnæringa og for utvikling av sin egen kompetanse. Håpet er at vi kan spinne videre på 
denne muligheten, det vil bringe oss videre i fremste rekke! 

Jeg glemte selvfølgelig ikke å vise fram de mulighetene som “Kyststamvei på Fosen” vil åpne for, både Sitter – 
Lauvsnes og Osen  - Jøssund vil gi oss nye og store utviklingsmuligheter. Men det ser litt vanskelig ut med finansie-
ring av nye Fylkesveier i Flatanger, Fylkeskommunen sliter med stort etterslep på vedlikehold og Fylkesrådet kunne 
ikke love oss noe i denne omgang.  

Fylkesveiplanen skal behandles av Fylkestinget den 11. – 13. juni. Vi arbeider for å finne svar på hva en eventuell 
vindkraftetablering på Innvordfjellet, kan bety for Flatanger kommune, i denne sammenhengen er viktig å få avklart 
om en vindkraftetablering kan bidra til å realisere Sitter – Lauvsnes. 

Av store og viktige politiske områder, er det først og fremst hvordan vi skal organisere samarbeidet med nabokom-
munene som skal avklares i løpet av ettersommeren. Trøndelag forskning og utvikling har levert en rapport til Flat-
anger kommune, for å gi oss råd om vi skal søke medlemskap i samkommunen eller om det fortsatt vil være best for 
Flatangers utvikling å kjøpe tjenester gjennom et vertskommunesamarbeid, dersom det er mulig. 

Kommuneplanens arealdel er en annen stor oppgave som blir påstartet, i år. 

Jeg ber om at innbyggerne engasjerer seg i disse sakene, jo flere jo bedre resultat får vi. 

Rydding i strandsonen og andre fellesområder, Fiskeoppdrettsfirmaene Salmar, Marine Harvest og Bjørøya i samar-
beid med MNA vil også i år gjøre en storaksjon med rydding i strandsonen, dette er 3 året. I år vil det bli avgrensede 
områder først og fremst Villa og sannsynligvis Jøssundfjorden, men også nærområdene rundt anlegga vil bli tatt 
med.  

Jeg vil oppfordre alle som har mulighet, både faste innbyggere og fritidsbeboere til å bidra der det er behov. Søppel 
og skrot passer best i pose og sekk.  

Jeg farter mye omkring og ønsker å få mest mulig innsikt og kunnskap om hele Flatanger, om noen eventuelt ønsker 
besøk av ordfører eller noen fra kommunen for felles oppgaver og muligheter, er det både hyggelig og nødvendig 
om jeg får en liten påminnelse om det.  

Flatanger kjennetegnes med stor aktivitet og mange gode krefter, dette bringer oss framover. I neste runde har jeg 
et sterkt ønske, at vårt næringsliv og våre grundere skal lykkes med enda flere vellykkede etableringer og utvidelser. 
Det kan gi oss nye arbeidsplasser og sikre mange av de arbeidsplassene vi har!  

Jeg vil ønske alle sammen riktig gode sommerdager, både i arbeid og fritid! 

Til lands og til vanns, i skog og i fjell! 

 

Hilsen                                                                                                                                 

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

Sommertid! 




