
 

Flatanger Kommune 

Er det noe du  ønsker å ha med i  
Septemberutgave av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15.august 2018 

Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

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

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

Kommunale møter i juli og august 
 
Kommunestyre:    Ingen møter   
Formannskap:     28.august   
HU Næring– miljø og teknisk: Ingen møter  

Flatanger kommune har ledig 3 roms leilighet i Flerbohus på Lauvsneshaugen fra og med  
1. august 2018.  
Skjema for søknad ligger på hjemmesiden til Flatanger kommune under Alle Skjema.   
 
Med vennlig hilsen 
Flatanger kommune 
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HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

JULI/AUGUST 2018  



Tannlegekontoret 
 

Tannlege kommer: 29.8           
 
Tannpleier kommer 3/7, 14/8 og 28/8 
 
Har du behov for å kontakte tannlege, eller vil 
endre på timen du har fått kan du ringe til : 
 
Tannklinikken i Namsos på tlf. 74175255. 

"Sjøhaugen 4-H på Nord-Statland vil takke 
alle som stilte opp som hjelpere og  
aktivitetsledere på aspirantleiren som var 
den 8.-10. juni.  
Klubben takker også bedrifter, lag og        
foreninger som stilte med sponsorstøtte.  
Leiren ble en kjempesuksess, der vi fikk vist 
fram bygda og de mulighetene vi har rundt 
oss." 
 

 

 

Vangan barnehage takker: 

 Folla elektro for økonomisk støtte til barnas miljønett, så vi slipper å bruke plastposer til    

frakting av klær mellom hjem og barnehage! 

 Salmar for økonomisk støtte til mer frukt og grønt! 

 Bjørøya og Jens Martin for flott RIB-tur for skolestarterne!  

 Biblioteket for lesefest i Namsos for skolestarterne!  

 Foreldrenes arrangementskomite for trivelig førjulsfest og sommerfest!  

 Kirka for invitasjon til kirkebursdag!  

 Svein Soelberg for fin trå-traktor! (vi tar gjerne imot flere!)  

 Toril og Harry for oppussing av sparkesyklene – de ble som nye!  

Vi vil også takke alle foresatte og samarbeidspartnere for samarbeidet dette barnehageåret og ønsker 

god sommer og vel møtt til nytt barnehageår i august!  

 

HEI! 
 

Et lite ønske; Vi skulle så gjerne hatt flere bilder fra Flatanger som vi kan 
bruke som forside på Hør—Her, gjerne fra alle ulike årstider. 
 
Vet at mange sitter med fine bilder som er tatt på Fysak turer og 
andre turer rundt omkring i kommunen.  
 

Så hvis du har lyst til å dele med oss andre håper jeg du kan   
sende oss noen,  gjerne på mail. 



Storfjellets venner sommeren 2018 
 
Tusen takk til alle som har bært opp materialer fra Ilkleiva og til dit vi har laga den nye 
gangveien. Nå er gangveien ferdig takket være gode hjelpere. Vi har laget nye trinn fra top-
pen der pukksekken står, det gjenstår litt finpuss der. De gamle tauene er byttet ut, og snart 
kommer det en pukksekk som blir plassert ved parkeringsplassen i Ilkleiva, der vil det bli 
lagt små bøtter og vi håper at alle som går opp til Storfjellet på den siden kan ta med seg en 
liten porsjon pukk og fylle det inn i røttene i stien, dette for å bevare røttene og holde på det 
lille jordsmonnet som er igjen. Håper at vi blir ferdige med dette i løpet av høsten. Går du 
opp og over fjellet fra siden ved Storvatnet er det fint om du tar med tomme bøtter som lig-
ger langs stien og legger de ved pukksekken. 
I mars hadde vi styresmøte hvor det ble tatt opp om det skal være ei egen bok for barn med 
trekning av premier, dette ble nedstemt da det ikke finnes midler til mer premiering. Om 
alle som bruker turstien til Storfjellet hadde betalt inn kontingent hadde ikke dette vært noe 
problem! 
Har registrert at det er noen som setter igjen tomgods/flasker og bokser, dette må det bli 
slutt på! Hvem er det som skal bære ned søppelet etter dere? 
Vimpelen som lå i en eske opp på skapet i hytta er blitt borte, nå blir flaggstanga uten vim-
pel da det er umulig å få ha den i fred. 
   
        Styret i Storfjellets venner  

Det serveres gratis vafler og kaffe! 

Velkommen! 

 FLATANGER BYGDEMUSEUM 
Holder åpent kl.14 – 17: 

Søndag 1. juli  

Søndag 8. juli  

Søndag 15. juli  

Søndag 22. juli   

Søndag 29. juli  

Søndag 5.august 

Søndag 12. august  

 



 
Hei alle sammen.  
Etter tidenes varmeste og tørreste mai har vi 
fått normalisert oss med kjølig junivær.  
Kystnaturen bærer preg av de lange  
tørkeperiodene vi har hatt i vinter og nå i vår. 
 
Det er stor aktivitet i Flatanger, og nybyggingen 
ved pleie og omsorgstunet er i full gang. 
Sprengningsarbeidet ble omfattende, men solid 
gjennomført, uten vesentlige problemer for den 
daglige driften. Nå reiser det seg et nytt bygg 
og framdriftsplanen tilsier at de forsinkelser som 
sprengningsarbeidet medførte blir forsøkt tatt 
inn gjennom høyere effektivitet i                 
byggeperioden. Jeg vil gi stor berømmelse til 
både beboere, våre ansatte og                       
anleggsarbeiderne for det gode samarbeidet og 
tålmodet som er utvist i anleggsperioden.  
 
Vi gleder oss alle til mer normale forhold og ser 
fram til å få ta i bruk nye og moderne lokaler. 
Sommertid betyr ferietid for de fleste, men for 
mange andre er det den mest hektiske tida. 
Handel, reiseliv, landbruk og store deler av  
bygge- og anleggsbransjen har den travleste 
tida når været er best.                                    
For å gjøre det enklere for småbarnsforeldre 
har vi i år innført forsøk med sommeråpent i  
Vangan barnehage og en uke kortere stenging 
ved Utvorda barnehage.  
 
Flatanger kan glede seg over stor økning i    
antall barnefødsler i 2018. Det vil igjen gi behov 
for større plass i barnehagen. Vi har kommet 
godt i gang med planlegging av utbyggingen for 
å sikre barnehageplass for alle de kommende 
årene. 
 
Nedleggelse av Flatanger Montessoriskole vil 
være et stort tap for Vikgrenda, men det er   
gledelig å oppleve et betydelig engasjement for 
å avklare de muligheter som finnes for å finne 
alternativ aktivitet til både bygningene, grenda 
og lokalsamfunnet.                                        
Lauvsnes skole og Montessoriskolen har jobbet 
godt i lag mot slutten av dette skoleåret for at 
overgangen skal bli så god som mulig. Jeg vil 
ønske alle elever og nye lærere hjertelig       
velkommen og avgangselevene lykke til når de 
nå skal begynne på videregående skole. 
 
Jeg vil også benytte anledningen til å ønske bå-
de Lovise Angen, nyansatt oppvekstsjef, og  

Håvard Stenseth, nyansatt rektor ved Lauvsnes 
skole, hjertelig velkommen. Samtidig vil jeg si 
tusen takk til avtroppende oppvekstsjef Gurid  
Halsvik for lang og tro tjeneste i Flatanger   
kommune  
 
Flatanger kommune og Flatanger næringsforum 
jobber sammen om et kommende 
«bolystprosjekt». Fylkesmannen og Flatanger 
kommune har bevilget kr 400 000 hver for å 
gjennomføre et 2-årig prosjekt, der formålet 
bl.a. er å øke tilflytting, kartlegge og øke til-
fredsheten med å flytte og bo i Flatanger, og å 
ha kontakt og informasjon om hvor og hva våre 
ungdommer tenker om framtida, og om de 
eventuelt har planer om å komme tilbake til 
Flatanger etter endt utdannelse. Det er lyst ut 
ledig stilling som prosjektleder for dette i 40% 
stilling.  
 
Leilighetsbygget Lauvsnes Boligpark nærmer 
seg ferdig og flere har allerede flyttet inn. Gratu-
lerer til både Trønderelement A/S og de nye 
huseierne!  
Det nye boligfeltet «Kjærlighetsstien» er snart 
klart for byggestart. Siste del av vei og avløp 
blir utført nå i sommer.    
 
Våre muslimske innbyggere har nå avsluttet 
«Ramadan» fra 16. mai til 14.juni og feiringen 
av Id i 3 dager fra den 15 juni. Ramadan er en 
krevende periode for det muslimske folk der de 
faster på dagtid i en hel måned. Da er de vel 
unt å feire Id med god mat. Noen av            
flyktningene er ferdige med introprogrammet og 
har avlagt prøve. De er nå jobbsøkere og jeg 
håper det finnes jobber der deres kunnskap og 
kompetanse kommer til god nytte.    
 
Jeg vil ønske dere alle en flott sommer, enten 
du tilbringer den her i Flatanger eller andre  
steder.  
 
Ta vare på hverandre og nyt herlige            
sommerdager, det fortjener vi! 
 
Hilsen                                                                                                                       
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 
 

 

Sommertid! 



I dag har ordføreren besøkt anleggsområdet ved 
pleie og omsorgstunet og intervjuet 4 sentrale 
personer i byggeprosjektet. 
 
Foto: Olav Jørgen Bjørkås 

Fra venstre vaktmester Narve Iversen,             
avdelingssykepleier Rita Stamnes,(bak)           
arbeidsformann Hans Ivar Oldren, beboer Oskar 
Landstad. 
 
Hans Ivar: Anleggsarbeidet er inne i en fase 
med reising av bygget og om alt går som planlagt 
vil første del være på plass og innvendig arbeid 
vil komme i gang allerede nå i sommer sier Hans 
Ivar Oldren,    arbeidsformann hos Fuglesang-
Dahl. Han forteller at de forsøker å ta inn igjen 
forsinkelsene som det ekstra                      
sprengningsarbeidet har medført. Nå har de   
mellom 5 og 10 arbeidere på prosjektet. Antallet 
dobles etter  ferien når alle fagområder skal være 
på plass. Hans Ivar trives godt i Flatanger og er 
glad for at perioden med bitende kulde og     
landvinsrokk i vinter er over.  
 
Oskar Landstad: Han følger daglig med på 
byggeaktiviteten, og er glad for at byggearbeider-

ne tar pause slik at det er stille under middagshvi-
len. For øvrig vil han gi honnør til kjøkkenperson-
alet som lager så god mat på tross av alle end-
ringene med flytting av      kjøkken og nye rutiner. 
 
Rita Stamnes: Rita berømmer både beboere 
og ansatte. Utfordringer og eventuelle problemer 
blir løst på kort varsel. Samarbeidet med                
anleggsarbeidere og byggeledelse har fungert 
veldig bra. I ettertid forteller Rita at hun følte litt 
ubehag og engstelse når sprengningsarbeidet 
foregikk, selv om det var bråket fra 
«meislingsarbeidet» som har vært det mest     
belastende. Nå er det nesten ikke støy og leven 
fra byggearbeidet. 
 
Narve Iversen: Narve har ansvar for koordine-
ring og informasjon mellom alle parter. Narve 
framhever det gode samarbeidet med entrepren-
øren. Han har daglig kontakt med både byggele-
delse og ledelsen ved pleie og omsorgstunet, del-
tar på møter i byggekomiteen og på byggeplass-
møter hver 14. dag.  
 
Alle: Det framheves fra flere hvor viktig det er 

med god kommunikasjon mellom alle parter og 

her har Narve en nøkkelrolle som han trives med! 



Bart Clavier  

musikalske møter 

 

Bart Clavier ønsker å skape meningsfylte musikalske møter mellom mennesker. Ved hjelp av 

gamle slagere og eget repertoar gir de impulser som stimulerer til deltakelse og dialog.  

Bli med på et nært møte hvor skillet mellom artister og publikum blir visket ut. 

STED: Nordgaardstua     

TID:  Tirsdag 24. juli kl. 14.00 

Konserten er gratis og en del av Den kulturelle spaserstokken. 

 



 

VINNERE AV KYSTDAGSLOTTERI  
 

Ribbtur for 12 personer:      Vidar Hanssen 
Kulturhistorisk tur til Halmøya for 6 personer:     Målfrid Havstein 
 

2 vinnere av gavekort på Byggmakker Steinkjer på kr. 500,-:  
1. Gunn Sandvær og 2. Arnhild Cadamarteri 

 
Gavekort Folla Bil & Båt kr. 500,- :      Joakim Berg 
Gavekort synstest C-optikk Namsos:      Bjørg og Ingjarl Dahle 
Fruktkorg fra Coop Sørflatanger:     Gunvor Feøy 
 

3 vinnere av gavekort fra Coop:  
1. Jan Ove Holand, 2. Gunnhild Angen m/ fam. og 3. Gunvor Høstland 

 
Redningsvest (voksen):      Samuel Mikalsen Lindseth 
Redningsvest (barn):        Håkon Fuglår 
Bergans ryggsekk 30 liter:      Jorunn Olsen 
Kokebok «Trines mat»:       Bjørg og Kåre Kvaløysæter 
Glassfat:         Rita Holt og Gunnar Kvaløysæter 
Sølvkroken fiskesluker:       Eva Kristin Trefjord 
Strikket babysett:        Rolf Arils Saltvik 
Røket laks:         Bjørg og Ingjarl Dahle 
Telyssett:          Gunnhild Angen m/fam. 
Fleecepledd:         Sissel Hustad 
Utelykt:          Unni Lindseth 
Gulvspotter:         Anders Halsvik Sandnes 
 

10 vinnere av 4 pk lakseloins:   
1. Rita Holt og Gunnar Kvaløyseter, 2. Gunnhild Angen m/fam.,  
3. Thea Eian Lindseth, 4. Tonny og Arnt Strand, 5. Anne Laukvik,  
6. Oddveig Ottesen  7. Alice Rognli Waldersløf, 8. Åse Haugsbakk, 
 9. Tove Mette Aune og 10. Anne Rud Kristiansen 

 

Gratulerer!  
Hvis noen av en eller annen grunn ikke har fått gevinsten sin, vennligst ta kontakt 
med Sissel Hustad på tlf. 97646449. 



 

 
 

 

Gudstjenester   
 
JULI 
 

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

AUGUST 
 
05.08: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl.11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
19.08: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 

 
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 august 

 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 
 

Datoer for høsten blir torsdagene  
30. august, 20. september, 25. oktober og 22. november.  
Velkommen til sang, andakt, servering og loddsalg fra kl. 10.30 – 12.15. 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  


