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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. SEPTEMBER 

DET VIL DA GJELDE FOR OKTOBER  

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:  01.09.2014 kl. 16:00   

 

 Næring, miljø og teknisk: Ingen i september  

  

 Formannskap:   09.09.2014 kl. 16:00   

  

 Kommunestyre:   18.09.2014 kl. 16:00      

 

        POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

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

  

Har du behov for  tannpleier, kontakt  

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  

Fam. Amundsens Legat for ungdom i Flatanger.  

Tildeling av økonomisk støtte 
 

Ungdom hjemmehørende i Flatanger som kommende skoleår søker praktisk og teoretisk utdanning innen 

Jord-, skog- og gartneribruk, fiskeri og havbruk, kan søke om støtte fra legatet. 

 

Søkere må være mellom 16 og 26 år og ha bodd i Flatanger de siste 3 år. 

 

Under ellers like vilkår har søkere som tilhører familien Amundsens arvinger fortrinnsrett. 

Dette bes evt. opplyst i søknad om støtte. 

 

Det kan påregnes økt støttenivå og vi oppfordrer til å søke om støtte også ved tvil ift vedtektene. 

Vedtektene kan evt. tilsendes.  
 

Søknadsfrist 1. oktober 2014. 
 

Søknad vedlagt bekreftelse for skole-/studieperiode og økonomi sendes: Styret for Fam Amundsens legat, Miljøbygget, 7770 

Flatanger 

   KLESSALG PÅ 

               NORDGAARDSTUA 

 
Torsdag 25. september  

10:00 – 13:00 
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Til alle som leier idrettshallen. 
 

Ved skolestart (uke 33) ble det gjort en rutinemessig kontroll ved skole-

bygningen, for å sikre at alt er i orden til elevene kommer. Skuffelsen var 

stor da vi kom til idrettshallen. Dette var det vi dessverre fant: 

”Tjukkasen” lå nede og festet i murveggen var slitt løs, badmingtonballer 

og racket slengt utover golvet, skilleveggen var nede(skal heises opp når 

lokalet forlates), ”bukken” sto midt på hallgolvet, ”kasse” var delt, det lå 

potetgull på golvet, treningsvester var kastet på golvet, ”mat og drikke” - 

skiltet var kastet på golvet, svarte sølemerker på golvet, døra til lagerrom 

sto oppe og lyset var på, blodig plaster på golvet, baller var kastet hulter 

til bulter og noen var ødelagte, benkene sto på kryss og tvers.  

 

Det ble dessverre en lang liste. Leder i hallstyret ble informert umiddel-

bart.   

 

Alle som leier hallen har ansvar for at alt er i orden når lokalet forlates.  

Lokalene leies gratis, og hele systemet bygger på tillit. Er ikke tilliten til 

stede må et annet regime innføres. Tilsyn må innføres og leietakerne må 

betale tilsynet. Hvem som har vært sist i hallen før skolestart er vanskelig 

for oss å finne ut av. Noen kan melde seg og beklage, men det viktigste er 

hva som skjer framover. Alle som leier må være seg sitt ansvar bevisst, så 

den gode ordningen vi har i dag kan fortsette. Det gjelder å være ekstra 

nøye hvis den som har kvittert ut nøkkel, gir den videre. Det kan også 

være barn, ungdom som har kommet seg inn. Det er sterkt å beklage. 

Men, den som har kvittert ut nøkkel til hele eller deler av anlegget har li-

kevel et ansvar for å sjekke at alt er i orden. 

 

Håper dette følges opp av alle leietakere. 

 

Hilsen 

Lauvsnes skole                                                    Hallstyret 

             Adm                                       Leder 



TILDELTE FELLINGSLØYVER PÅ HJORTEVILT  
I FLATANGER 2014: 

 
  Elg:  150 dyr 
Hjort:        32 dyr 

  Rådyr: 190 dyr 
 

 
 

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 bukkejakt. 

 
 
 

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: 
Fredag 3. oktober kl. 09.00-11.00 – Brannstasjonen på Øra 

Mandag 3. november kl. 09.00-11.00 – Brannstasjonen på Øra 
 

Kontrollørene ber om at jegere/valdansvarlige er nøye med håndtering av materialet 
som skal innleveres. 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 forurensingsfaren. 

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

1. November under forutsetning av at husdyrgjødsla pløyes ned. 



 

TEMAMØTE OM DOP OG RUS 
 

Torsdag 11.sept kl. 17.30 

i Lauvsnes samfunnshus 
 

Foredrag ved: 

 Jan de Lange fra Antidoping Norge 

 Anita Lindsethmo Vold, Politiet 
 

Gratis inngang 

Salg av kaffe og kaker 
 

Arrangør:  

Flatanger Ungdomsråd,  

skolene i Flatanger  

og Flatanger kommune 

SPILLEMIDLER 2014 
Har du/dere tenkt å søke om spillemidler i 2014? 

 

Da må du melde ifra til kommunen innen 15.oktober 2014. Dette fordi an-

legget må være oppført i tiltaksdelen i kommunedelplan for anlegg for id-

rett og friluftsliv i Flatanger for å kunne bli tildelt spillemidler. 

Planen rulleres i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i november.  

Søknadsfrist for selve spillemiddelsøknaden er den 1.desember 2014. 

 

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

 

Alle henvendelser om spillemidler rettes til kulturkontoret på e-post: ka-

ri.imsgard@flatanger.kommune.no eller på tlf. 74 22 11 74. 

 

                                                Kultursjefen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er et nasjonalt markeringsår  

med visjonen «Flere ut – oftere».  
 

Fokus er på hele befolkningen, men spesielt på barn, ungdom 

og barnefamilier. Målet er at flere skal bruke naturen oftere og 

gjennom hele året, og at alle skal kjenne til allemannsretten. 
 

Alle lag og foreninger inviteres med dette til et møte for å  

diskutere hvordan vi kan markere Friluftslivets år i Flatanger: 
 

tirsdag 23.september  

kl. 18.00 
 

På Miljøbygget sal I 

Enkel servering - Velkommen 
 

Folkehelsekoordinator og kultursjef Kari Imsgard 



FLATANGERHALLEN—HØSTEN 2014 
 

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

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

 

Til dere som ikke har søkt om halltid 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. 

 

10 på topp og 10 rundt i Flatanger 2014 
 

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 klippekort til kulturkontoret innen 15.oktober for å bli med 

på trekking av premie.  

 

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

Følg med i neste hør her for mer informasjon. 

 

                                          

 

 

 

KLUBBEN 
 

Ungdomsklubben i kjelleren i samfunnshuset på Lauvsnes er et tilbud til alle fra 8.klasse og 

oppover. Det er klubb en dag i uka (torsdager fra kl. 18.30—22.00) og klubbåret følger i ho-

vedsak skoleruta. 

Det er alltid en voksen klubbleder tilstede. Klubbkveldene annonseres under ”Hva skjer i 

Flatanger ?” på Flatanger kommunes hjemmeside: www.flatanger.kommune.no 

 

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

år, så får en gratis inngang resten av det klubbåret.  

 

På klubben er det ulike aktiviteter de kan holde på med bl.a biljard, bordtennis, rockeverk-

sted m.m. Der er også salg av kioskvarer og pizza. 

 

Hvis dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Kari  

Imsgard på tlf. 74 22 11 74 eller på e-post:  

kari.imsgard@flatanger.kommune.no  

 

                                        Kultursjefen 



Kirkekontoret 
 

 
 

                                                                   Gudstjenester 
  
 

                  SEPTEMBER  
 
07.09: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.00 
 Presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av 6- års bok. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
14.09: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00  
 Presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av 6- års bok. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
21.09: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  
 Takkoffer til Kirkelig pedagogisk senter (IKO). Kirkekaffe. 
 

  
                   OKTOBER  
 
05.10: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  
 v/ vikarprest Irja L. Foss 
 Nattverd. Takkoffer til Israelsmisjonens prosjekt «Brobyggere». Kirkekaffe. 
 
12.10: Høsttakkefest i Statland kirke kl. 19.00  
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kveldsmat etter gudstjenesten. 
 
19.10: Høsttakkefest i Løvøy kirke kl. 11.00 
  Takkoffer til TV- aksjonen. Kirkekaffe. 
 

 
Velkommen til gudstjenestene! 

 
 

ANDRE ARRANGEMENT I SEPTEMBER OG OKTOBER 
 
 
Møtested- for tro og tvil 
Første samling i høst blir 21. september kl. 18.00-20.00 
i presteboligen på Lauvsnes. Bibelfortellinger og samtale. Velkommen! 
 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua NB! ny dato 18. september, 30. oktober og 27. november fra kl. 11.00- 13.00. Sang, 
andakt, bevertning, loddsalg. 
Du er hjertelig velkommen! 
 
 
Vaffelkveld på Nordgårdstua tirsdag 16. september kl. 17.00. 
Sang, andakt, loddsalg og trekning. Vi spiser kveldsmat sammen. 
Velkommen til vaffelkveld ! 
       Arr: Flatanger menighetsråd 
 

 


