
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

MAI-2018 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste 
utgave av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15.Mai 2018 
Det vil gjelde for Juni 2018. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår          
e-post. 

Tannlegekontoret 
 

Tannpleier: 8. og 22.mai 
Tannlege:  23.mai 

VOLLAMYRA 
 
Åpent hver tirsdag fra kl.   14:00—18:00 
Siste lørdag i måneden kl. 11:00—13:00 
 

Post:   Lauvsneshaugen 25  
  7770 Flatanger 
Telefon: 74 22 11 00 
E-post:  
postmottak@flatanger.kommune.no 

Kommunale møter i mai 
 
Kommunestyre:       Ingen møter i mai  
Formannskap:       15.mai    
HU Næring– miljø og teknisk:   24.mai 

POLITIET 
INFORMASJON OM  POSTADRESSER IFM STENGING AV LENSMANNSKONTORER 
Lensmannskontorene i Bindal, Bjørnør, Flatanger, Frosta, Leka, Leksvik og Inderøy, Meråker, 
Overhalla, Snåsa, Namdalseid, Verran, Klæbu, Holtålen, Meldal og på Frøya er stengt. 
Kontorene ble besluttet nedlagt som en del av Nærpolitireformen. 
Postadressene til disse kontorene er derfor ikke lenger gyldige og brevpost som omhandler 
sivil rettspleie eller annet, må adresseres til andre enheter i lensmanns- eller politistasjonsdistriktet.  
Politistasjonen i 
Namdal: 
Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla,     
Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen. 
Postadresse: Postboks 23, 7801 Namsos 
Postmottak: post.trondelag@politiet.no                                                                               



SOMMERJOBB FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE 2018 
 
Flatanger kommune kan også i 2018 tilby sommerjobb til ungdom. 
Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking,  
maling  m.m. 
 
Ungdom født mellom 01.01.1996 og 31.12.2001 vil bli prioritert. 
Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres. 
 
Søknad kan leveres på følgende måte: 
Send søknad per post til; Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25 7770 Flatanger eller 
Per e-post til; postmottak@flatanger.kommune.no  
 
Søknad må inneholde følgende opplysninger: 
Navn, fødselsdato og ønsket tidsrom. 
 
Søknadsfrist: 15.Mai 

SKRIFTHUGGER  KOMMER 
I siste halvdel av mai  kommer skrifthugger til Flatanger. 

skrifttilføyelser og oppussing av gravminner m.m. utføres. 

Ta kontakt  for bestilling snarest til:  

Dagfinn Lein tlf. 45606957 

STYRET I SØRFLATANGER GRENDELAG 
 
Leder:         Tone Merete Eian     mob 47 07 84 94 
Nestleder:  Anja Iselin Pedersen mob 92 69 52 61 
Kasserer:    Øyvind Fuglår            mob  95 24 72 40 
Sekretær:    Ingvild Olsen            mob   93 02 66 82   
 

vara Dagfinn Lein 
vara Rigmor Moe 

 
 

Kontaktperson for utleie av Framheim: Ragnfrid Holberg Lindseth mob 45 60 76 69 
 

Styret i Sør-Flatanger Grendelag har tatt en avgjørelse på at ryddeaksjon, blir annet hvert år. Det 
vil si at det i år ikke blir ryddeaksjon i regi av Grendelaget. Neste ryddeaksjon blir da i 2019.  
Grendelaget takker alle som har stått på og ryddet, og håper vi fortsetter å rydde. 
 
God vår og sommer! 

Råd for eldre og funksjonshemmede 
Nytt styre består av: 
Leder: Per Bårdsen 
Nestleder: Kari Leknes 
Medlem: Arnhild Heimdal 
1.vara: Marit Hustad Dølvik 
2.vara. Inger Morken 

 
Representanter fra kommunestyret: 
1. Ingunn Torgersen 
2. Geir Tore Olsen 
Vara: 
1. Gry Hanssen 
2. Arne Skorstad 



Stamnes Gartneri 
Da er sesongen i gang igjen og vi går en ny sommer imøte. I den anledning åpner vi gartneriet med et  
utvalg av blomster og tilbehør. 
Første åpningsdag blir  
 

fredag 4. mai 
 
Åpningstidene blir:  
Mandag til Fredag  
Kl. 11.00 – 14.00 og  
18.00 – 19.00 
Lørdag Kl. 11.00 – 14.00  
 
Hvis dere ønsker noe utenom åpningstidene, er det mulig å ta kontakt på telefon: 90623436  

 HEI TIL STORFJELLETS VENNER  
Nå er det på`n igjen, en ny sesong er i gang. Håper at mange finner veien opp på Storfjellet dette året også. 
Vi hadde årsmøte i Storfjellets venner i mars som ble annonsert men dessverre var det kun vi i styret som 
møtte opp. 
Gledelig har vi fått et nytt medlem i styret: Siri Mette Røstvoll. 
Vi fattet vedtak i dette møtet at stien fra toppen med nedgang til Ilkleiva/Fløanskogen må rustes opp. 
I den forbindelse må vi skaffe materialer fra Kjeminor for å lage nye trinn som det skal fylles pukk i. 
Det ligger en storsekk med pukk på toppen. 
Så folkens, når dere ser at det kommer materialer oppe ved Storfjellstien ved Storvatnet håper vi at dere 
som går tur på fjellet tar med dere litt materialer og legger dem ved sekken med pukk som ligger der. 
Når dette blir gjort kan vi gjøre i stand trinnene nedover i bratta som igjen gjør at vi får en tryggere sti. 
Nå er det også planer om å få lys opp stien til fjellet fra Storvatnet. 
Får vi til dette blir det en trygg og opplyst sti vi kan gå når det blir mørk utover høsten og vinteren også. 
Gi oss tilbakemelding hvis du synes dette er en god ide, er det mange nok som er positive blir resultatet 
veldig bra.  
Så en liten påminnelse: 
Veldig mange går tur på fjellet, men få som betaler. Denne støtten kunne vi godt trenge så vi håper at så 
mange som mulig vil betale inn dette året. 
Nytt for året er at det er kommet en bok i Gapahuken nederst i stien ved Storvatnet hvor de av dere som 
ikke kommer seg helt til toppen kan skrive seg inn i. Premiering blir en pose twist.  
 
På vegne av Storfjellets venner 

KULTURKONTORET 
E-postliste for lag og organisasjoner 
For å sikre en god informasjonsflyt med aktive lag og organisasjoner i Flatanger ønsker kulturkontoret og 
opprette en epostliste. For å bli satt på listen sender dere en e-post til jeh@flatanger.kommune.no. Inkluder 
gjerne litt informasjon om hva slags type aktivitet laget eller organisasjonen driver med, hvem som er leder 
og telefonnummer.  

Bygdekino 7.Mai 
 
 
 
Kl 18:00, Operasjon Mørkemann  
Aldersgrense: 9 år  
 
 
 
Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta i løpet av natta og 
fører til at sykkelen til Oliver blir ødelagt. Hvem har laget   
hullene og hvorfor? Ledetrådene fører barnedetektivene Tiril 
og Oliver til Mørkemannen. For å komme til bunns i mysteriet 
må de grave i fortiden og ta i bruk sin aller beste triks og knep, 
og benytte snarrådighet og teknologi. Operasjon Mørkemann er 
som en spennende "Sherlock Holmes"-historie for hele        
familien.  

 
 
 
 
Kl 20:00, Avengers: Infinity War 2D  
Aldersgrense:   
 
 
 
Etter en ti år lang og unik filmatisk reise i hele                    
Marvel-universet kommer nå Marvel Studios med Avengers: 
Infinity War, tidenes ultimate og dødeligste konfrontasjon. 
Våre Avengers-helter må nå være villige til å ofre alt i kampen 
mot den mektige Thanos, før hans totale ondskap ødelegger 
hele vårt univers  

mailto:jeh@flatanger.kommune.no


 Fra og med skoleåret 2018/2019 er det AtB som har hovedansvar for å organisere   
skoleskyssen  
 
Dette vil bla medføre en innskjerping av regelverket. 
En må særlig merke seg følgende; 
1. Elever som har fått innvilget skoleskyss iht regelverket må alltid ha med seg buss/reisekortet.  
 Har du rett til skyss får du utlevert reisekort ved din skole.  
 Reisekortet er et bevis på at den aktuelle eleven har rett til fri skoleskyss.  
 Reisekortet har bilde og navn på eleven, distansen eleven kan reise, stempel og underskrift fra     
 skolen. 
 Reisekortet skal ikke brukes av andre. 
 Retten til fri skoleskyss kan inndras ved misbruk eller forsøk på misbruk av reisekortet. 
2. Elever som ikke har rett til skoleskyss, må betale dersom du skal være med skolebussen. 
3.Hvem som helst får være med skolebussen så fremt det er plass, mot at de betaler billett. 
 
Har du rett på skoleskyss? 
Sjekk dette: 
 
Informasjon om gjeldende regler for skoleskyss 
 
Skoleskyss er hjemlet i opplæringslova § 7-1 som lyder: 
”Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss. For elevar i 1. 
årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gra-
tis skyss utan omsyn til veglengda.” 
Skolebussen skal i utgangspunktet kjøre ”hovedveien” og elevene må innenfor avstandsgrensene nedenfor 
ta seg fram til holdeplass ved ”hovedvei” på egen hånd. 
Avstandsgrensene er: 
· 1,0 km for 1. klasse 
· 1,5 km for 2.-3. klasse 
· 1,7 km for 4. klasse 
· 2,0 km for 5.-6. klasse 
· 2,5 km for 7. klasse 
· 3,0 km for 8.- 10. Klasse 
Gangavstanden er ikke absolutt og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak, 03.05.2006, sak nr. 18/06: 
”Veileder til skyssreglement. Kommunal skoleskyss for grunnskoleelever på grunn av farlig eller vanskelig 
skoleveg – Flatanger kommune 
Gjeldende f.o.m. 03.05.06 
1. Elevene fra Stamnes, 2.-4. årstrinn, har rett til daglig skyss 
2. Elevene fra Trefjorden, 2.-4. årstrinn, har rett til daglig skyss til Vik 
3. Før det blir holdeplass i Leithe, ved Ribsskogskrysset, Bjørgankrysset og på Gladsøya, har elevene rett 
til daglig skyss også på sideveiene. 
Det gjennomføres en samlet gjennomgang av behov for leskur og trafikksikkerhetstiltak langs 
skoleveier.” 
 
I tillegg til dette så har det blitt innvilget kommunal skyss for elever  på mellomtrinnet  fra Stamnes. 
 
Dersom ditt barn kommer inn under gjeldende regler, trenger du ikke foreta deg noe da dette blir  
ordnet av oppvekstkontoret.  
 
Dersom du mener at det er spesielle årsaker til at ditt barn bør få skoleskyss må du søke kommunen 

innen 1.juni for å få en politisk behandling innen skolestart. 

 
 



Strandrydding 2018 
 

HOLD MIDT-NORGE RENT 1. MAI-20. JUNI 2018 

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge 
kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger 
deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele 
landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Hvis dere rydder og gir oss beskjed, 
så henter vi avfallet. 

Norske strender og havbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, 
tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Fortsetter forsøplingen slik framover, vil det i 2050 
være mer søppel enn fisk i havet. Funnet av Gåsnebbhvalen utenfor norskekysten med over 30 
plastposer i magen var en brutal påminnelse om hvor alvorlig det står til. Nå kan DU bidra til å      
redusere problemet – bli med å rydde midtnorske strender for søppel! 

Alle kan ta del i en strandryddeaksjon! Turfolk, miljøentusiaster, skoleklasser, idrettsklubber,       
bygdelag, bedriftslag, speidere, padleklubber, dykkere, båtfolk, og alle andre med et engasjement og 
ønske om å bidra til et renere og triveligere nærmiljø. 

Du kan rydde langs strender, elvebredder og innsjøer. Mye av avfallet i elvene våre havner til slutt i 
havet og er en stor del av problemet. 

Hvordan rydde? 

Registrer din aksjon her: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 
 
1. Hent gratis sekker hos MNA, på våre gjenvinngsstasjoner eller hos kommunen der du bor.       
De lysegule sekkene til strandrydding vil bli kjørt ut til kommunene og gjenvinningsstasjonene i     
uke 16 og 17. 

2. Avtal henting av avfallet med oss i MNA. Ring oss på 74 28 17 60 eller send en epost til:           
firmapost@mna.no med opplysninger om hvor dere tenker å plassere avfallet.                               
NB! Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå dere på. Ring eller skriv til oss i god tid før du skal       
rydde. Dette punktet er svært viktig for at vi skal bli klar over at det er strandavfall som snart 
trenger henting. 

3. Rydd stranda! 

Når skal vi rydde? 
Strandryddeaksjonen arrangeres fra 1.5. – 20.6. Ønsker du å rydde før/etter er det også selvfølgelig 
greit, men da må vi ha en tydelig avtale med dere om det på grunn av tilgjengelighet på biler og    
utstyr som skal kjøre avfallet inn til anleggene. For å bli med i konkurransene må du rydde før       
20. juni. 

Konkurranser – vinn opp til 10 000 kroner! 

Alle som registrerer ryddeaksjonen sin blir med i konkurransen om å bli «Årets strandrydder».         
Vi kårer én vinner for hele Midt-Norge, i tillegg kåres lokale vinnere for hvert renovasjonsselskap. 

Vi har også bildekonkurranse på Instagram. Ta bilder under ryddingen og tagg disse med 
#holdmidtnorgerent så er du med. Vi kårer flere vinnere i løpet av kampanjeperioden. 

https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/


 



 



Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  
 
MAI 
    
05.05: Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste i     
 Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
10.05: Gudstjeneste på Utvorda Kystfort kl. 13.00 
 i samarbeid med Fr ikirken i Namsos.  
 Takkoffer.  
 Båtskyss fra Utvorda havn kl.12.00. 
 
17.05: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.30.  
 Takkoffer til Redd Barna. 
 
19.05. Lørdag. Konfirmasjonsgudstjeneste  
 i Løvøy kirke kl.11.00 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
20.05: Pinsedag. Gudstjeneste    
 i Vik kirke kl.11.00. 
 Takkoffer søndagsskolen Trøndelag krets 
 
27.05: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til BroByggere. Kirkekaffe. 

 
 
 
 
JUNI 
 
03.06: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
17.06: Gudstjeneste i grillhuset på Hårstad, 
  Sørnesset kl. 12.00 
  Deltakere fra LysVåken blir med i  
  gudstjenesten. 

 Takkoffer til Frelsesarmeen. 
  Mulighet for å kjøpe mat hos Agnes  
  Minikjøkken etter gudstjenesten. 
 

Velkommen til kirken! 
 

Flatanger menighet har fått vipps:   
 Ofringer i Vik kirke 132545  
 Ofringer i Løvøy kirke 132546 
 Gaver til Menighetsbladet 133833 
 Nytt piano Vik kirke 138111  
 

 

Andre arrangement i mai og juni 
 

FORMIDDAGSTREFF  
 
Menighetens sommertur går til Frivilligsentralen 
på Skage 29. mai.  
Avreise fra Kvaløysæter kl. 10.00. Rute: Coop Mar-
ked Vik - Bakkan –Haugen -Pleie- og omsorgstunet. 
Fra Spar Lauvsnes ca. kl. 10.45. Plass for rullestol. 
Servering av middag, dessert og kaffe. Ord for dagen 
og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. Egenandel 
kr. 250,-. Påmelding til kirkekontoret innen 
torsdag 24. mai til tlf. 93 46 51 69 (Anne) 
Alle velkommen! 
 
KONFIRMASJON 
NB- endringer fra Hør Her i april 
 
Konfirmanter 5. mai 2018 i Vik kirke  
Ingeborg Johanne Bakken     
Sigrid Mathea Einvik Dahle     
Vida Lovise Larsen Hunnestad  
 
Konfirmanter 19. mai 2018 i Løvøy kirke 
Gaute Røsten     
Archakrit Jairak 
Erik Lein Steffensen 
Adrian Hårstadstrand Førde 
 
LYS VÅKEN i LAVVO 
er et arrangement for 6.- 7. klassinger i Flatanger, 
Statland og Namdalseid. Dere får invitasjon i posten 

der dere blir invitert til å overnatte i lavvo på Håstad, 
Sørnesset fra 16.- 17. juni og til å delta på gudstje-
nesten den 17. juni i grillhuset på Håstad. Det blir 
konkurranser/ leker, forming, noe godt å spise og 
dere får lære om bibelen. Foreldre er velkommen til 
å være med, ta i så fall med eget telt. Påmelding til 
Anne Ruud Kristiansen på kirkekontoret i Flatanger 
tlf. 93 46 51 69 eller til trosopplærer Anne Lise Voll 
tlf. 906 77 650 innen 8. juni. Kom og bli med! 
 
Stor dugnads- og givervilje i Flatanger 
Folk i Flatanger bidro med 16 351 kroner 
(vippsgaver medregnet) til Fasteaksjonen til Kir-
kens Nødhjelp. Det sikrer varig tilgang til rent 
vann for 80 mennesker. 
– Vi er utrolig takknemlige for bidragene fra folk og 
for den dugnadsviljen som vi er vitne til fra de 
mange som går med bøsser for oss, sier generalsek-
retær i Kirkens Nødhjelp,  
Anne-Marie Helland. 
Fasteaksjonen er landets nest største bøsseaksjon, 
etter TV-aksjonen, og blir arrangert av menigheter 
landet rundt. Mange av de som går med bøsse er 
konfirmanter, som også lærer mer om bistandsarbeid 
og solidaritet i løpet av aksjonen. 
– Når vi forteller om Fasteaksjonen til de folkene vi 
hjelper, så blir de fascinerte og takknemlige over 
tanken på at noen mennesker på andre siden av klo-
den bruker både fritid og penger på at de skal få rent 
vann, en do eller muligheten til å vaske seg. Fasteak-
sjonen er solidaritet på tvers av landegrenser, og det 
er deilig å se, sier Helland. 


