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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.AUGUST  

DET VIL DA GJELDE FOR SEPTEMBER 

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 juli/august 

   

 Næring, miljø og teknisk: 28.08.2014 

  

 Formannskap:   Ingen møter i juli/august 

     

 Kommunestyre:   Ingen møter i juli/august     
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INFO               INFO          INFO                INFO 
TANNPLEIER 

Ved behov for tannlege/tannpleier i juli/

august må dere kontakte tannklinikken i 

Namsos på Tlf: 74 27 24 44 

VOLLAMYRA 

 
Det er åpent hver tirsdag fra kl. 15.00 —18.00 

og siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—13.00  

REDUSERT ÅPNINGSTID PÅ NAV FLATANGER I SOMMER 
  

 
I juli og august vil det bli stengt som vanlig på tirsdager men også på 

torsdager. 
Ordinær åpningstid er 10-15. 

  
Benytt NAV kontaktsenter for henvendelser  Tlf. 55 55 33 33 

Spørsmål om pensjon kan rettes til Tlf. 55 55 33 34 

Informasjon fra lensmannskontoret 
 

Sommertid er også tid for festivaler og utearrangementer.  I den forbindel-

se kan det forekomme uheldige (og ulovlige) hendelser.  Eksempler på dette kan 

være drikking på offentlig sted og urinering på offentlig sted og andre steder til 

sjenanse for barn og beboere.    

Det er grunn til å tenke over at konsekvensene av slike tilsynelatende 

”uskyldige” forseelser kan få følger for den enkelte.  Drikking på offentlig sted 

er ikke tillatt, og de som blir ”tatt” for dette må påregne at politiet slår ned på 

forholdet, med påfølgende bøtelegging. Dette kan senere få konsekvenser for  

utdanning og yrkesvalg.  Ingen ønsker vel heller at uvedkommende urinerer i 

innkjørsler og hager.  Slik oppførsel er derfor ikke på noe vis akseptabel.   

BÅTSESONGEN ER HER 

Og vi minner om at servicekontoret har gratis utleie av  

redningsvester i alle størrelser. 

Flatanger  folkebibliotek har sommerstengt i perioden 
 

 1.Juli—14. August 
 

Biblioteksjefen 
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8. klasse ved Lauvsnes skole vil takke Lauvsnes helselag for støtte til 

klassetur på Kvaløya.  

Vi takker også FAU ved Lauvsnes skole for støtte til kinotur i Namsos.  

Vi har nå tatt over flaskecontaineren som står ved Spar-butikken på 

Lauvsnes. Flasker som leveres her vil være med å finansiere vår av-

slutningstur i 10. klasse, våren 2016.                                                     

På forhånd takk til alle som leverer flasker og hjelper oss  

LEIE AV FLATANGERHALLEN I SOMMER 

 
Hallen er stengt for utleie i hele juli (Det gjelder ikke Helsetrøya). Årsaken til at hal-
len er stengt skyldes at det ikke utføres vanlig renhold i hallen i denne perioden.  
 
Skulle noen ha behov for å leie hallen er det andre utleieregler som gjelder i denne 
perioden. Ta kontakt med servicekontoret  
på 74 22 11 00 for nærmere informasjon. 
       
 
Hallstyret 

                Hjertelig takk for 
 
        minnegaven i forbindelse med 
          Elsa Hårstads begravelse. 
           
          Hilsen 
          Lauvsnes helselag 



LYST TIL Å LEIE HALLEN NESTE SKOLEÅR? 
 
Da må du/dere sende inn søknad innen 20.august til kulturkontoret. Søknader som 
kommer inn etter dette vil bli fordelt etter at alle som har søkt innenfor søknadsfris-
ten har fått tildelt sin halltid. 
 
Ønsker du/dere å opprettholde søknadene fra i fjor skriver dere det i søknaden. 
 
Søknad sendes til kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller på papir til Flatanger 
kommune, v/Kulturkontoret, 7770 Flatanger. 
 
        Kulturkontoret 

KLUBBEN ER STENGT I HELE JULI 
 
Det er ikke klubbkvelder eller utleie av klubben til andre formål i juli måned og de to 
første ukene i august. Klubben starter opp igjen torsdag 14.august. Følg med på 
kommunens hjemmeside www.flatanger.komune.no eller på plakater på butikken 
for informasjon om klubbkvelder i august. 
 
        Kulturkontoret 

Flatanger bygdemuseum på Hilstad  
 

Holder åpent følgende søndager fra  
kl. 14—17 i sommer: 
29. juni , 6. juli, 13. juli, 2o.juli og 27. juli.  
Servering av kaffe og vafler. 
                    Velkommen! 
 

Til INFO 
 

Vi har nå lagt Lauvsneselva ut med kortsalg på Nett på adresse www.inatur.no. 

 

Vi tror det blir en god løsning for både norske og utenlandske fiskere. 

 

Vh 

Knut Berger 

Daglig leder/skogsjef 

Namdalens Træsliberi AS 

7892 Trones, 004794146010 

www.namdalbruk.no 
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FRILUFTLIVETS ÅR 2015 
 

I 2015 er det Friluftslivets år i Norge, og det vil ha fokus på: 

 

friluftsliv i nærmiljøet,  

fritidsfiske,  

kulturminner i naturen,  

folkehelse og 

allemannsretten. 

 

Målet er å få lag og forening lokalt til å sette i gang tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene. 

Kulturkontoret inviterer derfor alle grendelag, velforeninger, skytterlag, helselag, 4H, Røde Kors, FYSAK-

gjengen og idrettslag til et møte tirsdag den 16.september for å diskutere hvordan vi kan markere Friluftlivets 

år 2015(FÅ15) i Flatanger. Lag og foreninger vil få tilsendt et eget brev om dette. 

 

For mer informasjon, se www.frifo.no eller www.miljodirektoratet.no 

  

Kultursjefen 

 
 

    
Vi har den store glede av å invitere gamle og nye kjenninger til 
Molomarkedet på Statland lørdag 23.august kl 11.00-16.00. 

 
2013 hadde vi ca 1500 besøkende. 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 Molomarked i 2014! 
 

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

Om man ønsker strøm, øker prisen til kr 450. 
 

Ved interesse for leie, kontakt Svein Lervik på slervik@online.no  
For ytterligere opplysninger, ring Bjørn(45601716) eller Dagrun(91306545). 

 

Hjertelig velkommen til et flott Molomarked 
 

Arr. Statland Vekst 

FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJNER KAN NÅ SØKE OM MOMSKOMPENSASJON. 

 

 Frist for å søke til Lotteri– og stiftelsestilsynet er 1. september 2014. 

 

Lotteri– og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige 

lag og organisasjoner i 2014. Det er viktig å merke seg at underledd skal søke via sitt sentral-

ledd. I år vil derfor søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri– og stiftelsestilsynet 

bli avvist. Tidligere har vi lagt disse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikke gjort fra og 

med i år.  

 

Se lotteri– og stiftelsestilsynet sine hjemmesider for flere opplysninger på side: 

https://lottstift.no/  
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Har du gamle bilder vi kan bruke i  
Kalenderen Flatanger i gammeldagan 2015? 

Bildet/bildene bør være fra Flatanger og være tatt før 1970. Bildet/ene kan sen-

des digitalt, i papirform eller du kan komme innom kultur-kontoret, så skanner 

jeg bildet/ene mens du venter. 

 

Bildet/ene sendes til: Flatanger kommune, v/kultursjef, 7770 FLATANGER 

 

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

 

Frist 1.oktober 2014. 

          Kultursjefen 

 

FLATANGER KOMMUNE OPPRETTER EGEN FACEBOOK-SIDE 
 

  

 

 

 I løpet av sommeren får kommunen en 

 egen Facebook-side. Følg med på     

 hjemmesiden vår for mer informasjon 

 om når  Facebook-siden åpner og hva 

 dere kan bruke vår Facebook-side til. 

 

                                            

 Kultursjefen 

 



 

Rådet for eldre og funksjonshemmede vil takke  

Lauvsnes Helselag, kommunen og Regnskapskontoret Økonor for støtte til 

anskaffelse av benker til utplassering ved pleie og omsorgstunet og ellers i 

sentrumsområdet. Benkene vil bli utplassert etter hvert nå. 

Takk også til Pårørendeforeningen for praktisk hjelp. 

Takk til kommunens kultursjef for velvillig bruk av kom-

munalt fond til dette. Det står igjen litt til en mer  

tilpasset benk med bord 

for rullestolbrukere, men dette bør også la seg gjøre 

snarlig. 

Ledig stilling som daglig leder for  Frivilligsentral i Flatanger  
 

Med forbehold om statlig støtte, lyser vi med dette ut ledig stilling som daglig leder 

for Frivilligsentralen i Flatanger.  

 

Søkere med høyere, relevant utdanning og evt praksis fra lignende tiltak vil bli foret-

rukket. 

 

Det vil naturlig nok bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, deriblant evne til å 

engasjere, motivere, koordinere aktivitet og samarbeide med folk flest, lag og fore-

ninger, private og offentlige organisasjoner. 

 

Videre er det ønskelig med søkere med lokal kunnskap om kystkultur og interesse 

for å ta i bruk muligheter og møte utfordringer. 

 

For nærmere opplysninger kan styrets leder ringes på tlf. 74221106 eller 99323508.  

 

Se også kommunens hjemmeside på nettet. 

 

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: 

 Frivillig i Flatanger v/styret, Miljøbygget, 7770 Flatanger innen 7. juli 2014. 
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Design og redesign 
På Lauvsnes skole skal vi skoleåret 2014/2015 ha valgfaget “design  

og redesign”. 

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at ele-
vene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og 
at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en 
designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig 
produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, 
designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i 
samarbeid med andre.  

Vi ønsker oss følgende materialer om noen har noe å avse: 

Knapper i alle stør-
relser og farger 
Avlagte duker, gardi-
ner, strikkeklær og 
pledd 

Lampeskjermer 
Restebiter av 
stoff, bånd og 
snorer 
Pinnstoler og 
kommoder 

Speil 
Gamle flasker og 
glass 
Korte og lange bi-
ter av listverk 

Ta kontakt med faglærer Turid Kjendlie på 915 99 142  

om du har noe vi kan få.  

På forhånd takk  



 
Hei!  

Har du lyst til å spille i korps? 

Til høsten har vi tenkt å starte opp med opplæring for de som har 

lyst til å spille, men som ikke kan spille på et blåseinstrument. 

Dersom du har lyst til å være med må du ta kontakt med  

kulturkontoret og melder deg på.  

Her er det viktig at du oppgir adresse der du kan treffes enten på  

e-post eller telefon eller begge deler. 

Vi vil gi opplæring på de fleste korpsinstrumenter.  

Her vil være plass for alle fra 3. klasse og til «senioralder». 

 

Tilbudet gjelder både for de av dere som ikke kan noe fra før og 

de av dere som har spilt et korpsinstrument for lenge siden og som  

føler at de kunne trenge et oppfriskningskurs for å kunne delta 

som musiker i musikkforeningen. 

Alle som melder seg på vil bli kontaktet til høsten. 

 

Vi ønsker all velkommen til å være med på dette. 

 

Hilsen 

Turid Kjendlie,  Liv Unni Fløan   Per Bårdsen 
 

 







 
 

 

Et nytt skoleår er over og Lauvsnes skole vil med dette takke alle for samarbeidet i året som har 

gått.  Skolen har mye igjen for at det er positiv støtte i lokalmiljøet.  

Av begivenheter i året som gikk, utenom det tradisjonelle skolearbeidet, vil vi nevne to ting. En 

meget innholdsrik ”Vrimmeluke” der elevene ble bedre kjent med mange ulike kulturformer. Det 

andre var Grunnlovsjubileet. En periode med temaarbeid ble avsluttet med en storstilt og flott fes-

taften.  

Til neste skoleår er valgfag på plass i alle tre trinn på ungdomsskolen. Valgene blir friluftsliv og 

design/redesign. For 10. klasse er vi også så heldige at vi kan tilby trafikk valgfag. Det gir eleve-

ne mulighet til å ta trafikalt grunnkurs uten at det koster dem noe. 

Første skoledag for elvene til høsten blir mandag 18. august. Uka før har pedagogisk personale tre 

kursdager.  

Til høsten er det 50 år siden skoleanlegget ble tatt i bruk. Kanskje blir det bursdagsselskap. Følg 

med.  

 

Takk for året som gikk og velkommen til høsten! 

 

Lauvsnes skole 

Sveinung Aagård 

Rektor 

 

Flatanger kommune 

Lauvsnes skole 

 

Flatanger kommune har 

fått laget en ny  

kommunal brosjyre som 

vil bli lagt ut på butikker,      

servicekontoret og noen 

større reiselivsbedrifter. 







                               
 
   JULI 
 
06.07: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 ved  
 prestevikar Petter N. Dille. Dåp.  
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
13.07:Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00 
 vikarprest Irja L. Foss.Dåp.  
 Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet.  
         
       
       
       
       
       
       
       
       
    
 

 

 
 

         AUGUST 
 
03.08: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl. 11.00  
 Nattverd. Takkoffer til diakoniarbeidet.  
 Kirkekaffe. 
 
10.08: Gudstjeneste ved Statlandstorvatnet  
 kl. 11.00. 
 Ta gjerne med niste og campingstol. Bilvei. 
 
17.08: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 Kirkekaffe. 
 
24.08: Gudstjeneste på Sørnesset kl. 12.00. 
  (sted ikke fastsatt, følg med i avisa).  
 Takkoffer til Sjømannskirken.  
 

 

Vi på kirkekontoret vil ønske alle en god sommer!  

Andre arrangement i august 
 

Formiddagstreffet starter opp igjen torsdag 21. august kl. 11.00  
på Nordgårdstua. 

Kirkekontoret 

Gudstjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vangan barnehage vil takke Namdal Akvasenter for flott visningstur med 6-åringene!   

Lakseglade små og store takker også Marine Harvest for laks til mange gode måltid!   

Laks er sunt året rundt!  

Vi vil også takke kirkekontoret for invitasjonen til “Kirkebursdag” og ønsker samtidig  

barn, foreldre og samarbeidspartnere en riktig god sommer!  
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Hei igjen!  
 
Vi lener oss litt tilbake og opplever nærmest normal situasjon også i Flatanger igjen, selv om både aske, sot og 
brunsvidd lyng og vegetasjon minner oss om, den meget spesielle vinteren vi opplevde. Mange er i full gang 
med oppbygging etter brannkatastrofen og vi gleder oss til å se utviklinga både på Hasvåg og Småværet.  
 
Jeg benytter også anledninga til å Gratulere våre konfirmanter, med vel overstått konfirmasjon, det er en stor 
begivenhet som legges til våre minner.  
 
Flatanger opplever positiv utvikling i næringslivet, også dette året har oppdrettsnæringa gode vilkår og dette pre-
ger også de serviceytende bedriftene som leverer og lever i takt med oppdrettsnæringa. Ikke minst den positive 
utviklinga for både AQS, Folla Maritime Service og Nesset Sjømat, er meget betydningsfull. Det er også spen-
nende utvikling på gang i Storlavika, det er de geografiske og naturgitte forutsetningene som gir oss det beste og 
sterkeste næringsgrunnlaget. Flatanger har bevist satset på turisme og fritidsbebyggelse det gir oss svært mye 
tilbake, ikke minst innen varehandel, men også mangfold i service og håndtverk. Med «verdens» beste forutset-
ninger for laksoppdrett, da er det vårt naturlige valg at vi også videre framover ønsker at våre sjøarealer i størst 
mulig grad benyttes til aktiv produksjon og spennende arbeidsplasser.  
 
Bedriftsbesøk, jeg er avhengig av tett kontakt med næringslivet, for best mulig oversikt, både utfordringer og mu-
ligheter, om noen ønsker besøk, så gi meg et lite hint!  
 
Vårens landbruksoppgjør inneholdt dramatiske signaler for distriktslandbruket, at også Nord-Trønderske politike-
re fra regjeringspartiet Høyre, ønsket Venstres og Krfs endringer velkommen, sier nok sitt om hvor alvorlig situa-
sjonen var, jeg håper at vi også videre framover opplever at landbruket har ei framtid som gjør det interessant å 
være bonde. 
 
Kommunereform er et av de store prosjektene, som regjeringa legger meget stor tyngde bak. Når stortinget har 
sagt sitt, er det forventet at vi starter oppgaven med å finne hva som blir den beste løsninga for oss i den enkelte 
kommune. Med de økonomiske virkemidlene som legges til grunn, for de som er raske, vil det bety en rask av-
klaring også for Flatanger sin del, i løpet av første halvår 2016, skal kommunene ha fattet sine vedtak og refor-
men være gjennomført innen 2020. Dette vil bli et omfattende arbeid, der vår oppgave blir å finne de beste løs-
ninger for innbyggerne i Flatanger. Jeg tror det vil lønne seg å delta høyt på banen der spillet foregår, eller vi kan 
velge å bare stå i mål for å se hvor lenge vi kan berge oss! De kommunale oppgavene skal videreføres og utvik-
les, i en ny organisasjon, mye står på spill og mange baller vil være i lufta på samme tid! Noe er i alle fall sikkert, 
at endringer kommer!  
 
De nærmeste 2 åra framover, vil legge grunnlaget for framtidas kommunale innhold. Vi har feiret 
«Grunnlovsjubileum» i år! Den prosessen som startes nå, vil nok ha betydning og omfang av en størrelse som vi 
ikke har tatt innover oss! Det blir ekstra viktig at våre dyktige medarbeidere aktivt blir med på mulighetene, for 
det vil utvilsomt bli både nye og kanskje enda mer interessante offentlige oppgaver, i de framtidige kommunale 
tjenestene og oppgavene! 
 
Oppdrettsnæringa kjører ny satsing på «strandrydding» de 2 foregående åra følges opp og enorme mengder 
med flytende «herreløs» søppel blir samlet og tatt hånd om! Dette gir oss en enda vakrere skjærgård og gode 
sommerjobber til arbeidsvillige ungdommer. Men det viser også at mange overlater søpla si til andre! I denne 
sammenhengen vil jeg også utfordre og oppfordre oss alle andre til å ta en ekstra 
innsats, både næringsliv og private bør kunne avsette 3-4 timer til ekstra ryddeinn-
sats, det vil gi et enda vakrere Flatanger!  
 
Jeg vil ønske alle en flott Sommer, sjø og land, fjord og fjell, du verden her har vi det 
godt!  
 
 
God Sommer 
Hilsen                                                                                                                                

 Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

Sommertid! 


