
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  JULI/AUGUST 2013  
UTGIVELSE NR 215  

 

A 
K 
T 
I 
V 
 
O 
G   
 
Å 
P 
E 
N 

 

 

 

 

 

Vedtak i Flatanger Valgstyret - 
11.06.2013 
Avskrift av manntallet legges ut 
kretsvis på følgende steder: 
H Sveds butikk på Jøssund, 
 L. Mårvik Eftf. butikk på Småvæ-
ret, Coop Marked på Vik  
Og Spar Flatanger på Lauvsnes. 
Hovedmanntallet og kretsmann-
tallet for Utvorda krets legges ut 
på Miljøbygget, Hall 
servicekontoret på Lauvsnes. 
Manntallet legges ut så snart det 
lar seg gjøre etter skjæringsda-
toen 30. juni 2013 og til og 
med fredag 6. september 2013. 

Vedtak i Flatanger Valgstyret - 11.06.2013 
Valgtinget i Flatanger kommune mandag 9. september 2013 holdes i 
følgende kretser til 
følgende tider: 
Lauvsnes stemmekrets, Miljøbygget kl 09.00 – kl 17.00 
Vik stemmekrets, Framheim kl 13.00 – kl 17.00 
Utvorda stemmekrets, grendehuset kl 13.00 – kl 17.00 
Jøssund stemmekrets, grendehuset kl.13.00 – kl 17.00 
Sørnesset stemmekrets, tidl. Sørnesset skole kl 13.00 - kl 17.00 

Vedtak i Flatanger Valgstyret - 11.06.2013 
Tidligstemme- og forhåndsstemmegivning kan skje på Miljøbygget, 
Servicekontoret på 
Lauvsnes, mandag - fredag fra kl. 08.30 – kl. 15.00. 
- Tidligstemmegivning i perioden 1. juli til 9. august 
- Forhåndsstemmegivning i perioden 12. august til og med 6. september. 
Forhåndsstemmegivningen skal foregå ved kommunens servicekontor på 
Miljøbygget, Lauvsnes. Denne ordnes slik stemmemottakerne finner det 
praktisk og under hensyn til formålet i valgforskriften. Stemmemottakere er 
de som vanligvis betjener servicekontoret. 
Det avholdes institusjonsvalg ved Pleie- og omsorgstunet etter avtale med 
stedlig ledelse. 
Adgangen til stemmegivning her skal samsvare med valgreglene. 
Frist for å søke om å avgi stemme for velgere som er hjemme med 
funksjonshemming eller lignende, settes til torsdag 5. september kl. 12.00. 
Valgstyrets leder og sekretær har fullmakt til å oppnevne stemmemottakerne 
som skal fungere samt flere mottakere ved behov og også å ordne alle 
nødvendige forhold knyttet til gjennomføringen av valget. 
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POST: 7770 FLATANGER                        TELEFON: 74 22 11 00                                       TELEFAX: 74 22 11 80  

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

VOLLAMYRA 

Det er åpent hver tirsdag fra kl. 15.00-18.00 

Siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—13.00 

Tusen takk til Lauvsnes Helselag for penges-

tøtten til innkjøp av katafalkteppe,  

til bårerommet ved Pleie og Omsorgstunet. 

Det er et teppe der, men behovet for to var 

svært tiltrengt. 

Det er nå på plass og allerede tatt i bruk. 

Aud Høstland 

 
Byggeskikkpris i Flatanger. 
Kommunestyret i Flatanger har fattet vedtak om å opprette en byggeskikkpris i Flatanger. 
Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin 
utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmene byggeskikk. 
Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig 
begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet. Begrunnede 
forslag til byggeskikkprisen kan fritt fremmes til Flatanger kommune innen en offentlig 
kunngjort tidsfrist. Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg 
villig til å delta, og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres. 
 
Flatanger kommuner ber derfor om forslag til kandidater innen 10.august. 
 
Vedtektene i sin helhet finnes på kommunens hjemmeside, kan også fås ved henvendelse servicekontoret.  
 
Forslag kan sendes som e-post til kommunens postmottak eller per post til:  
Flatanger kommune 
 Miljøbygget 
7770 Flatanger 

TUSEN TAKK 

Til Lauvsnes helselag, FAU ved Lauvsnes skole og elevrådet på ung-

domstrinnet for bevilget pengestøtte til skoleturen vår til Gdansk.  

Like stor takk til….. 

 Kulturkontoret som har gitt oss dugnadsoppdrag i forbindelse 

med teateroppsetning. 

 Alle som har kjøpt kaffe, vafler og godis av oss på familiebadinga. 

 Alle som har investert i div.kjeks, karameller, brente mandler og 

fastelavensris som vi har solgt. 

 Medelever og ansatte som har benytta seg av kantina vår. 

 Alle som kom på konserten vi arrangerte i høst. 

Og til slutt: foreldrene våre som har hjulpet oss med dugnadsarbeid :-) 

Til sammen har dere hjulpet oss å samle inn nesten 60 000 kroner– og vi 

fikk et fantastisk punktum på ti års skolegang i Flatanger! 

Hilsen Toay, Fredrik L H, Fredrik D K, Mari, Anders, Martin, Sigurd, 

Henriette og kontaktlærer  Turid. 

FLATANGER BYGDEMUSEUM PÅ HILSTAD 

 

holder åpent fra kl. 14 til kl. 18 følgende lør-

dager i sommer: 

22.6, 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. og 10.8. 

  

Museets venner avholdt årsmøte 3.6.2013.  

Jan Vedvik ble gjenvalgt som leder for ett år.  

 

VILLADAG 

Søndag 28.juli arrangeres Villadagen 2013                Klokka 11.00 – 15.00 

Guiding                                 Natursti                        Salg av mat 

Båtplass             

 Båt fra Einvika klokka 10.00 med retur fra Villa ved slutt 

KOMMUNALE MØTER 

  Det er ingen møter i juli 

 Næring– miljø og teknisk: 29.august 

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UT-

GAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. AUGUST2013 

DET VIL DA GJELDE FOR  SEPTEMBER  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! 
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KULTURSKOLEN 

Konserten 

Tusen takk til alle frivillige og ansatte som bidro til gjennomføringen av årets kulturskolekonsert i Framheim 5.mai   

En ekstra takk til elevene for flott konsert og kunstutstilling  

Neste skoleår 

Vi har omtrent like mange søkere til elevplassene i kulturskolen også neste skoleår. 

Alle elevene som har søkt om opptak på musikk eller sang får plass.  Vi har nå satt inntaksstopp. Søkere som kommer heretter, 

vil bli satt på venteliste. 

Kulturskoletilbud i SFO 

Vi arbeider med å få på plass en frivillig gratis kulturskoletime i SFO fra høsten av. Dette tilbudet vil bli gitt i stor gruppe, og i 

perioder av året. Informasjon vil komme etter hvert. 

Fortsatt god sommer til alle! 

Hilsen 

Oppvekstsjef/kulturskolerektor 

SOMMERHILSEN TIL ALLE STORFJELLGÅERE 

Hei igjen, nå er det endelig sommer igjen. 

Stien opp til Storfjellet er lett og fin å gå, mye arbeid ble utført i 2012. 

Vi har nå hatt dugnad der bord og benker ble impregnert, kikkerthuset ble reparert og malt og løv ble raket bort. Vær så snill og 

lukk igjen døra på kikkerthuset den blir ødelagt av å stå oppe.  

Har fått litt klager på at kikkerten ikke er klar nok, grunnen til dette er at dette er en kikkert med autofokus, det vil si at man må 

ta seg tid så øynene får venne seg til å se. Er det disig/tåke vil den bli forstørret i kikkerten, det er best å se ved klart vær. 

Ellers vil vi på nytt oppfordre flere til å betale kontingent. Mange giroer er påskrevet og lagt opp i hytta, men svært få har betalt. 

Det er mye arbeid med å skrive ut giroer så vær så snill å betal hvis dere tar med dere en giro ned. 

Vi har en del utgifter som forsikring på hytta og kikkerthuset med kikkert, maling, beis, koster tennvæske, stearinlys m.m.  

Det etterlyses ulike tiltak som skulle vært gjort, vi er bare noen få i styret som ordner det meste. Det hadde vært oppløftende om 

flere enn elleve som betalte i 2012 betaler, «itjnå bli tå sæ sjøl.»   

Vær så snill å ta med dere tomgods ned, det er vel lettere å bære ned enn opp for dere som legger igjen sånt 

Vennlig hilsen Storfjellets venner. 
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Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 

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 august 

Formiddagstreff 

på Nordgårdstua torsdag 29. august kl.11.00. Sang og musikk, andakt, bevertning og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
Spør på Servicekontoret ang ferieavvikling på kirkekontoret.  
Ring Namsos kirkekontor hvis vi ikke er tilstede 742 16 440 (tirs – fre). 

 
Vi på kirkekontoret vil ønske alle en riktig god sommer! 

AUGUST 
 
04.08: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.  
 Prestevikar Petter Dille. 
 Nattverd. Offer til Kirkens SOS. Kirke-
kaffe. 
 
18.08: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00  
 Prestevikar Tore Samuelsen. 
 Offer til Søndagsskolen. Kirkekaffe. 

Sommer + bok  Sommer + bok    
Det blir i år, som tidligere år, arrangert en lesekonkurranse, som går ut på å lese fem bøker i løpet av sommeren. Barn mellom 6 

– 13 år kan delta.  

Konkurransen starter den 1. juni og avsluttes den 1. september. 

Leseskjemaene må leveres til biblioteket innen 1. september. 

Hvis mange i en klasse blir med og leser, kan det komme en overraskelse til klassen. 

Leseaksjonen er et samarbeid mellom Namdalsbibliotekene. 

 

Alle som deltar får diplom. I tillegg har kommunene premiering.  

 

Flatanger folkebibliotek og Namdalsbibliotekene   

 

 

Biblioteket 

er sommerstengt i perioden 4.juli-15.august 

 

 

 

 
New in Norway?           

If you have come to Norway from a country outside the EU, you are obliged to undertake  

at least 300 hours learning the Norwegian language. 

Of these, 50 hours, shall consist of Social Studies. 

If you have no right, but want to join parts of this education, contact  

Gurid Halsvik 74 22 11 20. 

Ingeborg Hagerup 98 04 17 45 

 


