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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. MAI.  

DET VIL DA GJELDE FOR JUNI.  

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 mai.  

   

 Næring, miljø og teknisk: Ingen møter i mai.   

  

 Formannskap:   12. Mai kl. 16:00   

   

 Kommunestyre:   Ingen møter i mai.       

 

        POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

E-POST ADR.  postmottak@flatanger.kommune.no 
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VOLLAMYRA 
Det er åpent hver  

tirsdag  kl. 15:00 - 

18:00 
 

og siste lørdag i måned  

kl. 11:00 - 13:00 

 

 

  

 

 

FLATANGER FYSIKALSKE VIL RETTE EN 

STOR TAKK TIL LAUVSNES HELSELAG 

FOR STØTTE TIL NY BEHANDLINGSBENK! 

 

LINDA MOEN HEIA OG STINE HAUKØ 

SJURSEN 

 

Vik kirke 2. mai 2015 
 

Tommy Fossvik Hasvåg 

 

Ludvik Elnan Jacobsen 
 

Teodor Strand 
 

Johannes Hanssen Waldersløff 
 

Sara Mathilde Lein Fuglår 
 

Ann-Mari Bolkan Hatland 
 

Iben Mathea Estensen 
 

Matilde Hanssen 

 

Løvøy kirke 24. mai 2015 
 

Benjamin Havstein Sæther 
 

Tina Anita Sæther Hårstadstrand 
 

Robin Niklas Søraa 
 

Simon Stamnes Hågensen 
 

Amalie Stamnes Hågensen 
 

Rakel Sofie Estensen 
 

 

 

 

 

Statland 9. mai 2015. 
 

Anna Thorvaldsen 
 
Eirin Madelen Kvam 
 
Ingeborg Brørs Skorstad 
 
Johnny Aune 
 
Jorun Myren Snilstveit 
 
Nora Frisendal 
 
Rine Hatland 
 
Sofie Hatland 

KONFIRMANTER 2O15 

Leirvikacup 2015 

Lørdag 30. mai kl. 10.30 arrangeres årets  

Leievikacup. 

Det vil bli herre-, dame- og barnekamper.  

Meld på lag til Joar 47653690 eller Stein 

45607552. 

Tradisjonelt opplegg med grilling og kaffesalg. 

 

Velkommen store og små! 
Arr: Kvaløyseter og omegn velforening  

   Misjonsfest på Solberg bedehus  

 2.mai kl.1900  

Misjonær A. Røyland deltar. 

 

 Pinsestevne på Solberg  

     1.pinsedag kl. 15.00 

Tale av Oddmund Sørli. 

Innkalling til årsmøte 2015 i 

Utvorda og Sitter Grendelag 

 
Dato: Mandag, 4. mai 2015 

Tid: kl. 19.00 

Sted: Utvorda grendehus 

Forslag og saker som skal behandles på årsmøtet, må være 

sendt til styret senest en uke før møtet! 
Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta på 

årsmøtet. 

Vel møtt! 

Styret i Utvorda og Sitter grendelag 

    Årsmøte  
Alle interesserte ønskes velkommen til årsmøte i Museets Ven-

ner på Flatanger bygdemuseum på Hilstad mandag 11. mai  

klokka 18.00 -20. 

 

Saker som ønskes tatt opp, sendes leder  
Jan Vedvik innen 4. mai.  

TANNPLEIER 

6. og 20. Mai 
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Vår, sommer og valgår! 
 

Hei da er vi inne i siste del av valgperioden, valglistene er levert og det er meget tilfredsstil-

lende at engasjementet og mangfoldet fortsatt er meget stort i Flatanger, 7 partier har levert 

lister, mange representanter tar gjenvalg, noen nye kommer til, det blir spennende å se hvem 

velgerne gir sin stemme til! 

Flatanger sin viktigste sak blir uten tvil å velge framtidas kommunestruktur, vi har kommet 

godt i gang med statusarbeidet, innbyggerundersøkelsen, folkemøter, stormøte i Osen, masse 

møter med kommunereform som tema! Følg med på kommunens hjemmeside, der referat og 

informasjon blir videreformidlet.  

Flatangers innbyggere og politikere synes å ha samme syn på hovedutfordringene og godt er 

det ! Innbyggerundersøkelsen ga klare signaler, et sterkt ønske om å bli involvert og et stort 

flertall som er negative til kommunereformen. De valgte alternativer skal det jobbes videre 

med og det vil ha stor betydning hva våre naboer Osen og Midtre Namdal velger for framti-

da! Det samme vil utredning om fortsatt å bestå som egen kommune, i tilfelle det endelige 

valg blir fortsatt egen kommune evt. med grensejusteringer, må det utarbeides en plan for 

hvordan vi skal løse de oppgavene som vi ikke klarer på egen hånd. Men det er klare signa-

ler at innbyggerne i de minste kommunene og de som bor lengst unna store sentrum, er mest 

fornøyd med dagens løsninger og mest bekymret for hva en storkommune vil gi av utford-

ringer og dårligere tjenester der folk bor! 

 Men det er helt klart mange usikkerhetsmomenter uansett hva vi velger, både økonomi, næ-

ringsutvikling, bosetning og hvilke oppgaver som blir lagt til kommunene vil være ukjente 

faktorer når valget skal tas? 

 Det viktigste vil likevel være at politikere og innbyggere fortsetter med sitt store engasje-

ment, da vil sjansene øke for at valget blir tatt etter de beste forutsetninger. 

Det vil uansett bli Flatangersamfunnets innbyggere og politikere som må ta det den endelige 

beslutning.  

Uansett kommunesammenslåing eller ikke, Flatangersamfunnet har en positiv utvikling in-

nen mange områder og næringslivets utvikling er det som betyr aller mest. Samspillet mel-

lom næring, kunnskap og utvikling er med og gir oss både kompetanse, nye arbeidsplasser 

og større  sikkerhet for ønsket resultat.  

Det farligste med kommunereformen er etter mitt syn, den usikkerhet som kan spre seg både 

for kommunens ansatte men også for de som vurderer  å etablere seg i Flatanger med familie 

og framtidstro. Jeg håper vi fortsatt skal være attraktive både for arbeid og fritid, samt at 

barnefamilier fortsatt finner det attraktivt å sette sitt framtidige bo her i Flatanger, det vil 

styrke både kommunale og private tjenester. 

Jeg ønsker alle tar seg tid til å lytte til naturens mangfold i disse fantastiske vårdagene, fug-

ler, dyr og planter, ja hele naturens samspill går aldri ut på dato men kom-

mer tilbake hvert eneste år med samme styrke! 

God Sommer på sjø og land! 

 

Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås  

 



HASVÅG 

 

Jobonesset 

Krona 

Sandvika 

Eldvika   

  

 

                    

JØSSUND/

OPPLAND 

Eidbyggskardet 

Hundavasspyn-

ten 

Krokvatnet 

Liafjellet 

 

 

VIK 

 

Vedvika 

Skjømta 

Kilfjellneset 

Hånessetran 

 

 

LAUVSNES 

 

Kvernavatnet 

Skjeldehatten 

Eianfjellet

(brufjellet) 

Eian  

 

 

UTVORDA/

SITTER 

Rendalsvatnet 

Futdalsfjellet 

Kammen 

Botnklumpen 

 

ÅRETS FYSAKTURER 2015 

Alle turene er merket som rundturer, eller fram og tilbake med to klipp. 

Kulturskolen  

 

Årets konsert arrangeres  i Samfunnshuset torsdag 4.juni. (Se egne oppslag). 

 

Det har meldt seg ca. 20 søkere til kulturskolen neste skoleår.  

Alle søkerne vil få plass. Greier vi ikke å oppfylle førsteønsket, vil vi ta kontakt med de det 

gjelder, slik at de gis mulighet til å velge et annet tilbud. 

 

Vi ønsker flere søkere, og tar inn nye elever helt til timeplanene legges i midten av mai. 

 

Hilsen Oppvekstsjef/ kulturskolerektor 

SOMMERJOBB 

FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2015 

 

  
  

Flatanger kommune kan også i 2015 tilby sommerjobb til ungdom. 

 Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking, maling m.m.  

 

Ungdom født mellom 01.01.1993 og 31.12.1998 vil bli prioritert. 

Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 

  

  

Søknad kan leveres på følgende måte: 

Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger. 

Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no 

  

Søknad må inneholde følgende opplysninger: 

Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom. 

Søknadsfrist: 25.mai 2015 
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   Dato    Ansvarlige 
 

   18. Mai  Oppskyting   Odd Arve, Knut, Bjørn 

   25. Mai  Oppskyting   Reidar, Jan Arne, Jon Ivar 

   1. Juni  Oppskyting   Alf Ole, Øystein Daniel, Anja 

   7.Juni  Dalekruset   Joar, Odd Arve 

   8. Juni  Oppskyting   Bjørn, Narve, Anita  

   15. Juni  Oppskyting   Reidar, Geir B., Morten Strøm 

   22. Juni  Oppskyting   Alf Ole, Tor Roald 

   5.Juli  Dugleiksmerket   Arnfinn, Stig W. 

   3.August  Oppskyting   Knut, Jan Arne, Anja 

   10.August Oppskyting   Bjørn, Anita, Hans Øistein 

   17. August Oppskyting   Alf Ole, Øisten Daniel, Marius O. 

   24. August Oppskyting   Joar, Helge, Solveig 

   30.August Høstskyting   Jon Ivar, Knut 

   31. August Oppskyting   Odd Arve, Reidar, Tor Roald, Anita 
 

Oppskyting starter 1800 på listede dager. Det blir ikke avholdt oppskyting i Juli måned. 

Baneskyting starter 1100, deltakelse vil telle som 30 obligatoriske treningsskudd ved oppskyting. 

Terminliste skyting 2015 

SMIL-midlene og miljømidlene i skogbruket 2015: 
Kommunen minner om søknadsfrist for SMIL-midlene i jordbruket som er 15.mai!!  

Aktuelle tiltak det kan søkes tilskudd til er: 

-Bevaring og fremming av biologisk mangfold 

-Rydding og inngjerding av gammel kulturmark 

-Fremme tilgjengelighet og opplevelser i landskapet 

-Bevare kulturminner og kulturmiljøer 

-Hydrotekniske anlegg og avskjæringsgrøfter 

Ta kontakt hvis du har aktuelle prosjekter så avtaler vi ei befaring. 
 
Skogmidlene er det ikke søknadsfrist for slik at søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan 
blant annet søkes om tilskudd til: 
-Ungskogpleie 
-Grøfting av etablerte skogreisningsfelt 
-Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt 
-Tynning 
-Planting 
 
Gå inn på følgende nettadresse for informasjon og inspirasjon: http://fylkesmannen.no/
fagom.aspx?m=27915&amid=1090169 
Her finner du også link til søknadsskjema, men skjema kan og fås ved henvendelse til landbruks-
kontoret 
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i har i år igjen den store glede av å invitere til Molomarked på Statland, 

lørdag 22.august kl 11.00-16.00! 

 

Vi beholder mye av den gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samti-

dig videre med nye ideer for at Molomarkedet 2015 skal bli enda bedre! 

 

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. 

 

Ved ønske om informasjon, eller interesse for leie, kontakt Svein eller Dagrun:  

 

Svein Lervik (95804965) / slervik@online.no (info.) 

 

Dagrun Claassen (91306545)/ dagrun@kristensenstransport.no (bod/

standleie) 

 

Hjertelig velkommen til ett flott Molomarked! 

 

Arr. Statland Vekst 
 

 

 

Foto: Svein Tore Kolstad 
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Flatanger Røde Kors vil i mai gjennomføre 2 kurs og 1 prøve, som siste del for at hjelpe-

korpset skal få de første godkjente førstehjelperne.  

 

6. mai gjennomfører vi hjelpekorpsprøven, både den teoretisk og den praktisk prøven.  

Her kan alle som har gjennomført 'kvalifisert førstehjelp' delta for å få godkjent kurset.  

De som skal fornye godkjenningen sin kan også melde seg på. 

Påmelding gjøres på ressurssystemet til Røde Kors, eller du kan melde fra til: 

Nils strand på tlf. 90793654. 

 

29.-30. mai kjører vi 'grunnkurs samband' og 'grunnkurs søk og redning' samlet. 

Her kan alle som ønsker å bli med i hjelpekorpset delta, både de som har startet på  

kursrekken sin og de som ønsker å starte en kursrekke for å bli godkjent. 

For påmelding: 

 Nils Strand (90793654) eller  

Otto Sandnes (90943943)  

Respekter bålforbudet 
 
Selv om vinteren stedvis ennå ikke har sluppet taket, er sesongen for gress- og lyngbranner i gang i 

deler av Sør-Norge. Norsk brannvernforening minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 

15. april til 15. september.  

 

-Med økende brannfare i skog og mark er det viktig at folk respekterer det generelle bålforbudet, sier ad-

ministrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.   

 

Den økende brannfaren skyldes at skogbunnen mange steder er i ferd med å tørke opp etter vinteren. Sam-

tidig er ikke våren kommet langt nok til at vegetasjonen har rukket å bli grønn.  

 

-På denne tiden av året skal det ofte ikke mer enn en liten gnist eller sigarettglo til for å antenne gammelt 

gress, planterester og kvister som ligger på bakken, understreker Kalheim.  

 

For å unngå unødig travle tider for landets brannvesen ber han folk opptre forsiktig ved bråtebrenning og 

unngå bruk av åpen ild i skog og skogmark. Uforsiktig omgang med ild, som for eksempel bålbrenning og 

grilling, er den hyppigste årsaken til branner i skog og mark. Så mange som ni av ti skogbranner skyldes 

menneskelig aktivitet. Andre årsaker er gnister fra jernbane og lynnedslag.  

 

-Lynnedslag får vi ikke gjort så mye med, men det bør være mulig å få redusert antall gress- lyng og skog-

branner som følge av menneskelig aktivitet. Det forutsetter at folk som ferdes i naturen viser respekt både 

for bålforbud og brannlovgivningen generelt, fremholder Kalheim.    

 

 

Kontaktperson for media: 

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening 

Mobiltelefon: 977 59 029 



Kirkekontoret 
 

Gudstjenester   
 
MAI 
 
01.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Dåp. Takkoffer til Kirkens Bymisjon Trondheim. 
 
02.05: Konfirmasjonsgudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
14.05: Kristi himmelfarts dag. Gudstjeneste på Utvorda kystfort kl. 13.00. 
 Følg med i gudstjenestelista i Namdalsavisa for mer info. 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.30. 
 Takkoffer til Sjømannskirken. 
 
24.05: Pinsedag. Konfirmasjonsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 

JUNI 
 
07.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
28.06: Gudstjeneste på Tangsprelldagan, Lauvsnes kl. 11.00. 
 Takkoffer til Frelsesarmeen. 
 

Velkommen til kirken! 
 

Andre arrangement i mai 
 
Menighetens sommertur  

går i år til Tinos i Namsos torsdag 21. mai. Vi får servert middag, dessert og kaffe. Program for dagen: Andakt, 
sang, loddsalg m.m. Bussen går fra Kvaløysæter  
kl. 10. 30. og kjører om Coop Marked Vik, Bakkan, Haugen, P.O – tunet og Spar. Det er plass for rullestoler. Egen-
andel kr 200,-.  
Påmelding til kirkekontoret tlf. 93 46 51 69 innen onsdag 13. mai. Bli med!  

 

 
Fasteaksjonen.  

Det ble samlet inn nesten 18 000,- i Flatanger den 8. april. Tusen takk både til konfirmanter, foreldre, givere 

og andre som hjalp til! Et flott resultat! 

 

 

                              Stamnes Gartneri 

    Sesongåpning torsdag 7. mai 

  Åpningstider: 

  Mandag - fredag:  18-21 

  Lørdag:    16-19 

  Tlf:  90 62 34 36  

    95 89 86 73 


