
 
Gjør oppmerksom på at  åpningstidene i valglokalene på valgdagen på Vik, 

Utvorda, Jøssund og Sørnesset  som står på valgkortet er feil.  

Riktig tid skal være:  

VIK STEMMEKRETS, FRAMHEIM    KL. 13.00—17.00 

UTVORDA STEMMEKRETS, GRENDEHUSET   KL. 13.00—17.00 

JØSSUND STEMMEKRETS, GRENDEHUSET   KL. 13.00—17.00 

SØRNESSET STEMMEKRETS, TIDL. SØRNESSET SKOLE KL. 13.00—17.00 

LAUVSNES STEMMEKRETS, MILJØBYGGET   KL. 09.00—17.00 

AMBULERENDE STEMMEGIVNING 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemmer der 

det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi 

forhåndsstemme der de oppholder seg.                                                                          

Frist for å søke om å avgi stemme hjemme er satt til Torsdag, 5.september 

kl. 12.00 

  INSTITUSJONSVALG VED PLEIE– OG OMSORGSTUNET:  

            TORSDAG 5.SEPTEMBER KL. 11.00—12.30 

KOMMUNEBLOMSTEN 

Østersurt Mertensia maritima 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

VOLLAMYRA 

Det er åpent hver tirsdag 

fra kl. 15.00-18.00 

Siste lørdag i måneden 

fra kl. 11.00—13.00 

 

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

HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN 15. september2013 

DET VIL DA GJELDE FOR  Oktober  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! 

FLATANGER KOMMUNE 

AKTIV OG ÅPEN    September 2013 

UTGIVELSE NR. 216 

KOMMUNALE MØTER 

Hovedutvalg for opp-

vekst og omsorg:  

 04.09.13—kl.16:00 

Formannskap:  

 10.09.13—kl.16:00 

Kommunestyr:  

 18.09.13—kl.16:00 

 

 

 

VALG 2013 



 

LEILIGHET TIL SALGS 

Selger leilighet i Fjærasteinan Borettslag, Lauvsnes 

Boareal, ca. 70 km 2. 

Ligger i 1. etasje. 

Henvendelser til: Geir Kristiansen 

på  

Tlf. 950 655 02 

 

 

 

Innlevering av kjever/kjønnsorganer fra elg og hjort for kontroll etter endt jakt: 

Innlevering av kjever/kjønnsorganer fra elg og hjort for kontroll kan i år skje på følgende datoer: 

Onsdag 2. oktober kl. 09.00-11.00 – Brannstasjonen på Øra 

Tirsdag 5. november kl. 09.00-11.00 – Brannstasjonen på Øra 

 

 

Kontrollørene ber om at jegere/valdansvarlige er nøye med håndtering av materialet som skal inn-
leveres. Hvis det ikke kan leveres ferskt, SKAL det fryses ned! Mer detaljert informasjon sendes til 
valdansvarlige i første halvdel av september. 

 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ ENG: 

Flatanger kommune har gjennom lokal forskrift tillatt spredning av husdyrgjødsel på eng fram til 
og med 15. September uten nedmolding. Ved spesielle værforhold eller havari på utstyr kan det 
søkes om forlengelse av denne fristen. Vi ber om at alle husdyrprodusentene prøver å få spredd 
husdyrgjødsla så tidlig som mulig, både av hensyn til gjødselvirkning og av hensyn til foruren-
singsfaren. 

Vil også minne om at husdyrgjødsel kan spres på snø- og frostfri eng fram til  

1. November under forutsetning av at husdyrgjødsla pløyes ned. 
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Tannpleier på Lauvsnes 

11. og 24. september 

 

Har du behov for tannlege kan du 

ringe tannklinikken i Namsos på  

tlf: 74 27 24 44 

 

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I 
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HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I 

FLATANGER 

JAKTTIDER FOR HJORTEVILT I FLATANGER: 

Elg: F.o.m. 25.09 – t.o.m. 31.10 (sammenhengende 
periode uten pause) 

Hjort: F.o.m. 01.09 – t.o.m. 23.12. 

Rådyr: Voksen rådyrbukk f.o.m. 10.08 – t.o.m. 23.12 

 Rådyr for øvrig f.o.m. 25.09 – t.o.m. 23.12 

 Minner om at i perioden 10.08 – t.o.m. 24.09 er 
det kun tillatt å benytte rifle, og ikke tillatt å benytte 
løs på drevet, halsende hund i forbindelse med buk-
kejakt. 

TILDELTE FELLINGSLØYVER PÅ HJOR-
TEVILT  

I FLATANGER 2013: 

Elg:  142 dyr 

Hjort:      28 dyr 

Rådyr:  190 dyr 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u3IRgSiRu-Y4hM&tbnid=J3fQ4wW7FU3mYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fforraporten.no%2F&ei=NA4SUor6JKWl4ASfnoGYCA&psig=AFQjCNHrI67DBKiioISxpUhr6URr7NwDrg&ust=137700132943327


VRIMMEL 2013 
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HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I 

FLATANGER 

I uke 44 og 45 (28.okt-10.nov) blir det kulturfestival i Flatanger og i de fire andre 

kommunene i Midtre Namdal.  

 

Det er Nord-Trøndelag fylke som står bak satsinga, og det blir en rekke  

arrangement på skolene i regi av den kulturelle skolesekken.  

 

Det blir flere konserter på kveldstid i Flatanger som er åpne for alle.   

Programmet er foreløpig ikke helt fastlagt, men vil bli offentliggjort så fort alt er 

klart. 

 

Festivalen åpner med barne– og ungdomsteaterforestillinga  

Rockulven  

i Framheim lørdag 26.oktober. 

Velkommen til Vrimmel 2013 

 

Flatangerhallen - høsten 2013 

 

Når skolen nå har startet opp igjen kan ordinære treninger i hallen starte opp.  

Dette gjelden kun de som har søkt om treningstid i hallen i høst.  

 

Til dere som ikke har søkt om halltid for i høst, ta kontakt med kulturkontoret  

snarest. Det er ikke slik at en automatisk får samme tid som en hadde sist sesong, 

så dere må søke på nytt hvert år. 
 

Til orientering: i år vil familiebadinga være på onsdager. Det kan være greit å ta 

hensyn til dette når det settes opp aktiviteter for barn. 

 

Kultursjefen 
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JULEMESSA 2013?  

Julemessa i Flatanger har i mange år vært arrangert etter samme mal,  

men etter tilbakemeldinger over flere år om at konseptet ikke fungerer så godt   

lenger, vurderes det å ikke avholde ordinær julemesse i år.  

Det skyldes også at vi ikke har tilgang til  rimelige lokaler med et godt kjøkken nå i 

høst/vinter.  

Hvis noen har gode forslag til hva vi kan gjøre for å fornye oss,                      

 vennligst ta kontakt med kulturkontoret  

så fort som mulig. 

 

 

      Kultursjefen tlf 74221174   

Det nærmer seg slutten for årets FYSAK-turer. Løypene er merket til og med den 

15.september. Etter den datoen blir de tatt ned. 

 

Husk å levere inn klippekortet til kulturkontoret  

innen 15.oktober for å få bli med i trekking av premier. 

 

Dato for trekking av premier og utdeling av diplomer er fortsatt ikke bestemt.  

Følg med i neste hør her for mer informasjon. 

10 på TOPP og 10 RUNDT i Flatanger 2013 
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 Nå er det dessverre ikke lenger mulig å sikre 
seg gode bøker helt gratis. Bøkene som var 
utlagt på Miljøbygget er nå ryddet bort. 
  

Biblioteksjefen 

 

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I 

FLATANGER 

UTGIVELSE NR.216 SIDE 5 

 

KLUBBEN 
Ungdomsklubben i kjelleren i Samfunnshuset på Lauvsnes er et tilbud til 

alle fra 8.klasse og oppover.  Det er klubb en gang i uka (torsdager fra  

kl. 18.30-22.00)og klubbåret følger i hovedsak skoleruta. Det er alltid en 

voksne klubbleder     tilstede. Klubbkveldene annonseres under Hva skjer i Flatanger? på 

Flatanger kommune sin hjemmeside www.flatanger.kommune.no. 

 

Inngang koster kr 20,- per kveld, men hvis en kjøper medlemskap, som koster kr 150,- per år, 

så får en gratis inngang resten av det klubbåret.  

 

På klubben er det ulike aktiviteter de kan holde på med blant annet biljard,  

bordtennis, rockeverksted med mer. Det er også salg av kioskvarer og pizza. 

 

Hvis dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Kari Imsgard          på tlf. 

74221174 eller på e-post: kari.imsgard@flatanger.kommune.no 

 

SPILLEMIDLER 2013 

Har du/dere tenkt å søke om spillemidler i 2013? 

 

Da må du melde i fra til kommunen innen 15.oktober 2013. Dette fordi anlegget må være oppført i tiltaks-

delen i Kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv i Flatanger for å kunne bli tildelt spillemidler.    

Planen rulleres i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i november. Søknadsfrist for selve spillemiddel-

søknaden er den 1.desember 2013. 

Vær oppmerksom på at det kan være inntil 5 år ventetid på å få innvilget søknaden.  

Alle henvendelser om spillemidler rettes til kulturkontoret på  

e-post kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller på tlf. 74 22 11 74. 

 

Kultursjefen 

mailto:kari.imsgard@flatanger.kommune.no


  

Gudstjenester  
 

SEPTEMBER  

 

01.09: Gudstjeneste kl. 12.00 i «Fjøset» på Hasvåg hos Birgit og Åge. 

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 

 Offer til Sjømannskirken. Salg av kaffe og vafler etter gudstjenesten. 

 Rett etter kirkekaffen har Vik kirkeforening basar i «Fjøset». 

 

08.09: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00  

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 

 Presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av bøker til 6-åringene. 

 Dåp. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. 

 

15.09: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.  

 Presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av bøker til 6-åringene. 

 Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

 

  

OKTOBER  

 

06.10: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 

  Nattverd. Offer til Israelsmisjonens prosjekt «Brobyggere». Kirkekaffe. 

 

13.10: Høsttakkefest i Statland kirke kl. 19.00  

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe. 

 Offer til Menighetsbladet. Kveldsmat etter gudstjenesten. 

 

20.10: Høsttakkefest i Løvøy kirke kl. 11.00 

 v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.     

 Offer til TV- aksjonen. Kirkekaffe. 

 

Velkommen til gudstjenestene! 

Kirkekontoret 
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ANDRE ARRANGEMENT I SEPTEMBER OG OKTOBER 

 

 

Basar  

i «Fjøset» på Hasvåg rett etter kirkekaffen den 1. september. Mange flotte 
gevinster. Salg av rømmegrøt, spekemat, kaffe og kaker. Åresalg, tombola og 
loddsalg på bok.  

Alle hjertelig velkommen! 

       Arr: Vik kirkeforening   

        

Møtested- for tro og tvil 

Første samling etter ferien blir 15. september kl. 18.00-20.00 

i presteboligen på Lauvsnes. Bibelfortellinger og samtale. Velkommen! 

 

 

Formiddagstreff på Nordgårdstua 26. september og 31. oktober. 

fra kl 11.00- 13.00. Sang, andakt, bevertning, loddsalg. 

Du er hjertelig velkommen! 

 

 

Vaffelkveld på Nordgårdstua tirsdag 15. oktober kl. 17.00. 

Sang, andakt, loddsalg og trekning. Vi spiser kveldsmat sammen. 

Velkommen til vaffelkveld ! 

      Arr: Flatanger menighetsråd 
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Skolerute 2013-2014 

 


