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

Tannlegekontoret 
 

Tannpleier. Kommer den 5. og 19.juni,  
samt 3/7 
Tannlege kommer  den: 13/6 
 

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

Kommunale møter i juni 
Kommunestyre:  21/6– kl. 16:00  
Formannskap:   12/6 kl.16:00   
HU Næring– miljø og teknisk: 28/6 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR 

OSS I FLATANGER 
   JUNI 2018  

Biblioteket  
er sommerstengt  
i perioden f.o.m. 3. juli t.o.m. 14. august 

POLITIKONTAKT  I FLATANGER 

Flatanger lensmannskontor er ett av 
lensmannskontorene i landet som 
ble nedlagt 1.4.2018.  Det er       
bestemt at alle de berørte           
kommunene  skal  ha en              
politikontakt  som kan treffes minst 
en gang i uka. For Flatanger sitt 
vedkommende  er det undertegnede 
som  blir politikontakt  med Tor 
Flasnes som stedfortreder.  Inntil 
videre blir det slik at politikontakten 
blir å treffe hver fredag i Flatanger 
kommune.  Er det behov for å møte 
en politimann kan man ringe oss  
for avtale.   
Som tidligere er det  selvfølgelig 
slik at man hele døgnet kan ringe 
02800 dersom man trenger hjelp 
eller råd fra politiet.                    
Ved øyeblikkelig hjelp:  112. 
 
Bertil Ovesen    tlf. 955 54775 
Tor Flasnes        tlf. 916 30865  



Kommunestyret hadde møte den 26.4.2018. Her vedtok kommunestyret bl.a.  følgen-
de: 
 

Vurdering av framtidig behov for barnehageplasser: 
Den faste plan- og byggekomite gis fullmakt til å gjennomføre et skisseprosjekt knyttet til utvidelse av 

Vangan barnehage med en avdeling på 20 – 30 plasser. Skisseprosjektet legges fram 15.juni. 
 
 
Asfaltstrategi – Flatanger kommune: 

A. Flatanger kommune vedtar følgende asfaltstrategi for kommunale veier; 
 Alle kommunale veier i nye boligfelt og industriområder skal asfalteres og utgiftene skal tas med i 

tomtekostnadene. 
 Hovedveiene i kommunens tettsteder skal asfalteres og re-asfalteres etter behov. 
 Veiparseller med høyt sommervedlikehold som f.eks. bratte bakker, skal asfalteres. 
 Eventuelt samarbeid om kostnadsfordeling med bedrifter og/eller andre om standardheving med        

asfaltering av kommunale veier kan også være aktuelt etter særskilt politisk vedtak.  
 

B. Investeringsbudsjettet for 2018 økes fra 1,0 mill. kr. til 3,0 mill. kr. for asfaltering av kommunale  veier.     
 Budsjettjustering tas opp i egen sak. 
 
C. Følgende kommunale vei parseller asfalteres i 2018 i prioritert rekkefølge; 

 Vanganveien (fullføring av påstartet asfaltarbeid - 370 m m/ parkeringsplass ved Vangan             
barnehage) 

 Lauvøyveien (Bakkan – Vågan 500 m) 
 Storlavika (Ny veien med arm til Vaskeriet – 410 m) 
 Stømsveien (Fv. 766 – Leitebakken – 150 m) 
 Nordsjøveien (Fv. 766 til samvirkelaget – re-asfaltering 520 m) 

 Kvaløysæterveien med arm til Vik skole (160 m) 
 
Reguleringsplan Lauvsneshaugen Nord 
Flatanger kommune finner å kunne godkjenne reguleringsplanforslaget for Lauvsneshaugen           

Nord, gnr 13 bnr 328 m.fl. av 03.04.2018.  
 
Reguleringsplan med kart og bestemmelser fremmes for kommunestyret med følgende innstilling: 
Reguleringsplan for Lauvsneshaugen Nord, med reguleringskart og bestemmelser stadfestes. 
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Knut Arne Ribsskog – Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 22 bnr. 4 i           

Flatanger kommune:  
Knut Arne Ribsskog innvilges konsesjon for erverv av gnr 22 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. 

Dette med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9. 
Vedtaket begrunnes med at hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet og hensynet til 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling blir ivaretatt ved ervervet, samt at det vil være en       
akseptabel driftsmessig løsning. Søkeren anses skikket til å drive eiendommen. 

 
 
Bolystprosjekt, godkjennelse og delfinansiering:  

Under forutsetning av at en oppnår omsøkte eksterne delfinansiering av prosjektet i tråd med vedlagte 
«Flatanger Bolystplan», igangsettes prosjektet i tråd med samme plan. Kommunal  egenandel for 2018, kr. 
100.000, finansieres av opprettet kommunalt utviklingsfond, ansvar 4504. Finansiering av resterende kom-
munale egenandel, kr. 300.000 innarbeides i budsjett for 2019 og 2020 hvis en ikke oppnår annen finansie-
ring av egenandelen. 
 
Det gjøres følgende endring til prosjektorganiseringen i forhold til hva som er angitt i vedlagte «Flatanger 
Bolystplan»: 
Prosjektansvarlig er Flatanger kommune ved rådmann. Ordfører er den som leder styringsgruppen. Sty-
ringsgruppen beslutter veivalg gjennom prosjektet. 
I styringsgruppen stiller kommunen med følgende representanter i tillegg til 2 representanter fra             



 
Ordfører 
Kultursjef 
Representant fra Ungdomsrådet 
 
Fra Flatanger næringsforum velges følgende to representanter i Styringsgruppen: 
Per Anton Løfsnes 
Camilla Kvaløysæter 
 

 
Oppstart av arbeid med nye politivedtekter for Flatanger kommune:  

Flatanger kommune starter opp arbeidet med å få vedtatt nye politivedtekter.  
 
Formannskapet får i myndighet til å vedta kommunens førsteutkast til forskrift om politivedtekter, og å  
legge disse ut på høring i tråd med forvaltningslovens § 37. 
 
Etter høringsfristens utløp fremmer formannskapet innstilling til kommunestyret som fatter endelig      
kommunalt vedtak. Etter kommunestyrets vedtak er fattet sendes saken over til Politidirektoratet for       
legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring. 
 
Kommunal saksforberedelse og behandling fullføres i løpet av 2018. 
 

Felles kystsoneplan for Namdalen – utvidelse med flere kommuner:  
Flatanger kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde Roan, Åfjord og 

deler Bjugn kommune. 
Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene som alt deltar i 

prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 
Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering. 

Arbeid utføres! 
Hvis du søker en effektiv person som leverer god kvalitet og har erfaring 
innen malingsarbeid, bygg- og vedlikeholdsarbeid, ta gjerne kontakt med 
meg. 

 
 

 

 

Referanser: 

 

Navn Ahmed Ghanam Tlf.nr 462 69 164 

 Navn Bente Kløven Tlf.nr 482 35 238 

Navn Vegard Kemnitz Tlf.nr 990 43 166 

Navn Flatanger Kommune Tlf.nr 742 21 100 

Råd for eldre og funksjonshemmede: 
Nytt styre består av:      Representanter fra kommunestyret: 
Leder: Per Bårdsen      1. Ingunn Torgersen 
Nestleder: Kari Leknes      2. Geir Tore Olsen 
Medlem: Arnhild Heimdal      Vara: 
Medlem: Inger K. Vedvik      1. Gry Hanssen 
1.vara: Marit Hustad Dølvik     2. Arne Skorstad 
2.vara: Inger Morken 



 

 

HPV-vaksinasjon også til gutter fra høsten 2018  

 

Fra høsten 2018 vil gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn få        
HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. På 1990-tallet fikk man     
kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre            
kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake 
andre former for kreft hos kvinner og menn.  Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt 
(endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant 
menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner. 

HPV-vaksine gis fra høsten 2018 til både gutter og jenter på 7.klassetrinn og gir lik mulighet til individuell 
beskyttelse mot HPV-relatert kreft. HPV-vaksine har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2006. HPV er 
årsak til over 100 tilfeller med kreft hos menn hvert år.                                                                                                                                                                         
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/endring-for-hpv-vaksine-i-
barnevaksinasjonsprogrammet/                                                                                                                                                               
           Flatanger helsestasjon 

 

SalMar-fond 
 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune 
og SalMar Farming AS hvor det i en treårs-periode bevilges 
330.000,- årlig til SalMar-fondet i kommunen.  
 
Retningslinjer SalMar-fond disponert av Flatanger kommune. 

 
Hvem kan søke 
 
Alle ideelle formål, som f.eks.:  

Lokale idrettslag og foreninger  
Grendeutvikling rettet mot barn og unge 
Kompetanseutvikling for ledere innen lag og  
 organisasjoner 
Forebyggende ungdomsarbeid 
Videreutvikling av eksisterende allment kulturtilbud 
Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge 

Unntak: 
Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes      

yrkesinteresse eller deres økonomiske interesse 
Organisasjoner som primært driver med pengeinnsamling 

til veldedige formål 
Aktivitet som ikke primært er rettet mot Flatangers       

befolkning 
 

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. 
 
Prioriteringskriterier 
Følgende kriterier prioriteres:  

Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge 
Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av kommunens    

befolkning 
Oppstart av nye tiltak/aktiviteter 
 

Finansieringsandel 
Det åpnes ordinært for å finansiere opptil 50 % av søknadens 
totale kostnad, herunder regnes dugnadsarbeid som              
utslagsgivende på det søknadsberettigete beløpet, og skrives 
inn i budsjett med 300,- pr. time.  
 
For unge søkere/ søkegrupper, under 20 år, kan det åpnes for å 
finansiere opptil 100% av søknadens totale kostnader.  
 
Søknadsprosess 
Søknad leveres elektronisk eller i papirformat til Flatanger 

kommune v/ kulturkontoret på eget søknadsskjema.              
Søknadsfrist er 30.06. Søknadene prioriteres av kulturkontoret, 
og sendes til SalMar Farming As for påsyn. Endelig vedtak 
fattes i påfølgende formannskap i august.  
 
Rapport 
For tildelt tilskudd skal det sendes inn rapport etter gjennom-
ført tiltak/aktivitet. Rapporteringen skjer via eget skjema, og 
rapporteringsdato velges av søkeren når det søkes.   
 
Søknadsskjema og rapportskjema får man ved henvendelse på 
servicekontoret, eller på kommunens hjemmesider.  
 
 

Kulturpris 

 
Flatanger kommunes kulturpris deles ut hver 3. år og kan deles 
ut til enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort seg for-
tjent til den gjennom sin innsats for kulturlivet i kommunen. 
 
Eventuelle mottakere må fylle følgende kriterier: 
 
1. Aktiv i det lokale kulturlivet i minst 10 år. 
2. Hoveddelen av aktiviteten skal være basert på frivillig ar-
beid. 
3. Kommunen må legge en bred tolkning av begrepet kultur i 
sin vurdering av kandidatene. 
 
Prisen består av følgende: 
1. Gavesjekk pålydende kr 5000,-. 
2. Kunstnerisk symbol av lokal kunstner på inntil kr 2000,-. 
Kandidater nomineres ved å sende inn en begrunnelse til kul-
turkontoret, enten pr. brev eller elektronisk til 
jeh@flatanger.kommune.no innen 1. juni. Prisen deles ut på det 
siste kommunestyremøtet før jul. Ved spørsmål, ta gjerne kon-
takt med kulturkontoret.  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/endring-for-hpv-vaksine-i-barnevaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/endring-for-hpv-vaksine-i-barnevaksinasjonsprogrammet/


Hei!  
Da er Beingårdsheia ferdig merket, og klar. Kartet vil også bli lagt ut på SPAR og  
Servicekontoret.  

NOEN AKTIVITETER I JUNI 
 
Frivilligsentralen m/brukthjørne   Åpent tirsdag, onsdag og torsdag      Kl. 09.00 – 15.00 
   
Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag og annenhver torsdag   Kl. 11.00 – 13.30 
       (partallsuker) 
         
Lunsjbuffet                            Siste før ferien blir onsdag 6. juni        Kl. 11.00 – 14.00 
                                                              Merk datoen med bl.a. spekemat på menyen  
   
”Blomstertur” til Steinkjer     Det planlegges dagstur med gartneri- og 

 kafébesøk i første del av juni. Først til mølla ….   
  Påmelding tlf. 476 29 695 

 
Skotthyll på Lauvsneshaugen          Noen som har  lyst til å være med?  
                                                            Ring 476 29 695, dette kan bli moro!   
 
Tangspræll                                         Der vil vi være, kontakt oss gjerne                      
 
Språk- og strikkekaféen har tatt sommerpause, men vi kommer sterkere  
tilbake i august/september  
 
LYST OG TID TIL Å VÆRE MED I ET TRIVELIG OG SOSIALT FELLESSKAP?  
MELD DERE SOM FRIVILLIGE DA VEL, VI TRENGER ”FLERE HENDER”  
 







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

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

JULI 
 
01.07: Gudstjeneste på Tangspræll, Lauvsnes kl. 11.00 v/ vikarprest. 
 Takkoffer til Blå Kors. 
 
22.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 
  

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 juni og juli 

 
LYS VÅKEN i LAVVO 
 
er et arrangement for 6.- 7. klassinger i Flatanger, Statland og Namdalseid. Dere fårbrev i posten der dere blir 
invitert til å overnatte i lavvo på Håstad, Sørnesset fra 16.- 17. juni og til å delta på gudstjenesten den 17. ju-
ni i grillhuset på Håstad. Det blir konkurranser/ leker, samisk håndverk, god bålmat og dere får lære om bi-
belen. 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. ju-
ni. Kom og bli med! 

Info fra Kirkekontoret 

Velkommen til kirken! 

INFO FRA KULTURKONTORET 
 
Bygdekino 
4. juni er det duket for sesongens siste kino i samfunnshuset på 
Lauvsnes. Animasjonsfilmen «Jungelgjengen» vises klokken 

18.00, og klokken 20.00 vises «Trondheimsreisen». Vel møtt! 

 

 

 

 

 

 

 
Flatangerhallen – en tobakksfri arena 
Det er observert en del snusbruk i hallen, med snus både i og 
utenfor søppelbøtter. Minner om at Flatangerhallen er en del av 
skolemiljøet til elevene ved Lauvsnes skole, og derfor skal være 
et tobakksfritt miljø. Det er ikke anledning til å benytte seg av 
tobakk, hverken snus eller røyk i eller i nærheten av hallen.  
Vi ber også om at det ikke parkeres på handicap-parkering, med 
mindre man har HC-kort. 
Ønsker også at de som har nøkkel til hallen, som ikke bruker 

den, returnerer denne til teknisk kontor.   


