
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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             Vollamyra: 
 Åpent hver tirsdag fra        
kl. 14-18  
+ siste lørdag i måneden     
kl. 11-13 
 

     

    

 Kommunale møter:    
       

 Næring, miljø og teknisk:    
   13.juni 
 Formannskap:                     
 11.juni 
 Kommunestyre:                           

 
ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” 

HØR— HER”  
MÅ  DET LEVERES  INNEN  15. juni 

DET VIL DA KOMME MED I JULI/AUGUST UTGAVEN. 

SEND FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 
 postmottak@flatanger.kommune.no 

Tannlegekontoret  
Tannpleier kommer:              
4/6 og 20/6 
Tannlege kommer:             
12/6         

 

Mvh Tove Meldal 

Åpningstid ved kommunens sentralbord  
 

i sommer (15.juni-15.august) er fra kl. 9.00-14.00.  
Kontortid er som vanlig, fra kl. 8.00-15.30.  

Direktenummer til saksbehandler finner du på vår          
hjemmeside, se link:  

https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html  

 
Direktenummer til legekontoret er 74 22 11 37.  

Telefontid er fra kl. 9.00-11.00 og kl. 13.00-14.00.  

Telefonnummer til legevakt er 116 117. 

  Post: Lauvsneshaugen 25  7770 FLATANGER 

Telefon: 74 22 11 00 

 E-post adr.:   

postmottak@flatanger.kommune.no 
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Kontaktinformasjon 

Retura NT AS 
Løveien 1 
7820 Spillum 

Tlf: 74 28 17 70 
E-post: firmapost@retura-nt.no 

HOLD MIDT-NORGE RENT 1. MAI-20. JUNI 2019 
 

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.  
Hvordan rydde? 
 1 Registrer din aksjon på https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 
 2.Hent gratis sekker hos MNA, på våre gjenvinningsstasjoner eller hos kommunen der du 
    bor. De lysegule sekkene til strandrydding vil bli kjørt ut til kommunene og                   
    gjenvinningsstasjonene i ukene etter påske. 
 3.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. 
 4.Rydd stranda! 

Strandryddeavfallet vil enten bli hentet med bil i rute eller med annen bil som er i området. Det vil 
også bli satt ut containere en del steder. Containere vil bli satt ut etter avtale med de som rydder, 
og det kan hende flere ryddelag samler avfallet i samme container. 
 
Se mer på https://mna.no/2019/04/12/strandrydding-2019/ 

 
Med vennlig hilsen 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 

LANDBRUKSPLAST OG STORSEKKER 
 

Retura henteservice 
 
Landbruksplast 
Retura fortsetter å hente landbruksplast og PP-
sekker  
hjemme hos gårdbrukeren.  
Vi har mange gårdbrukere på kundelista og henter 
en til flere ganger i året, avhengig av mengde på 
hvert  
Enkelt hentested. Vi henter i området fra Steinkjer i 
sør til Høylandet/Namsskogan i nord. 
 

Tjenesten er gratis. 
 
Hvis du ikke står på kundelista vår, men vil ha     
henting av landbruksplast hjemme på gården, så ta 
kontakt med oss. 
 
Storsekker (PP-sekker) og nett. 
Storsekker kan leveres sammen med                    

landbruksplasten, men da må de være pakket sekk i 
sekk. Putt så mange som mulig i en sekk og knyt 
igjen og legg den sammen med plasten. 
Enkeltsekker kan ikke legges sammen med plasten. 
  
Nett er restavfall og kan ikke leveres sammen med 
plasten. 
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                      DUGNAD på 
  Flatanger Bygdemuseum 

       Tirsdag 18.juni kl.17.00-19.00 ønskes store og små, nye og  
      gamle museumsvenner velkommen til dugnad. Ta med     

      MASSE ARBEIDSLYST, bøtte og klut, vaskestav, støvsuger, 

     støvkost, og annet utstyr du tror du kan få bruk for   
 

Velkommen! 

  Flatanger Bygdemuseum 2019 

   Holder åpent: 
  Søndag 30. juni kl.15-18 

   Søndag 7. juli kl.14-17 

   Søndag 14. juli kl.14-17 

   Søndag 21. juli kl.14-17   

   Søndag 22. juli kl.14-17  

   Søndag 4.august kl.14-17 

   Søndag 11. august kl.14-17  

Det serveres gratis vafler og kaffe! 
Velkommen! 

Terminliste 2019 
FLATANGER SKYTTERLAG 

 
Dato    Arrangement     Ansvarlig    
 
Mandag 27. mai   Oppskyting     Reidar, Odd Arve  
 
Mandag 3. juni   Oppskyting     Reidar, Jon Ivar  
 
Mandag 17. juni   Oppskyting     Reidar, Øystein Daniel 
 
Mandag 24. juni   Oppskyting     Reidar Tommy 
 
Søndag 30. juni   Dugleiksmerke     Øystein Daniel, Joar 
 
Mandag 5. aug   Oppskyting     Arnt G., Morten S., Odd Arve                                   
 
Mandag 12. aug   Oppskyting     Alf Ole, Helge, Joar  
 
Søndag 18. aug    Høstskyting. Pokaler    Jon Ivar, Øystein Daniel 
      
Mandag 19. aug   Oppskyting     Reidar, Ken Sverre, Tommy 
  
Mandag 26. aug.   Oppskyting     Reidar, Frode L., Tor Roald 
    
Mandag 2. sept     Oppskyting     Reidar, Geir Bjarne  
  
 
 
TRENINGSKVELDER OG STORVILTPRØVE 
 
Faste treningskvelder er mandager.  
Siste mandagskveld er  2. sept. 
 
På treningskvelder blir det anledning til å skyte treningsskudd for storviltprøven og å avlegge storviltprøven.  
Storviltjegere oppfordres til å delta på terminfestede skytinger. 
Det blir godkjent som avlagte 30 skudd. (gevær kan evt. lånes) 
      
NB! Fast tid for  alle skytinger  er  klokka 18.00. 
Unntak: Dugleiksmer ke og Høstskytinga(16.00)  

                                                                                                        Vel møtt                             FLATANGER SKYTTERLAG 



Folkemøte om fremtidens landbruk 
Tid: Torsdag 6. juni kl. 19.00-21.00 
Sted: Namdalseid Samfunnshus 
 

Norsk landbruk vil stå overfor mange nye utfordringer og muligheter i årene som kommer.  
Hvordan skal vi sikre et landbruk som kan fø oss i fremtiden? 
 
Namdalseid Arbeiderlag og Klinga og Bangsund Arbeiderlag ønsker deg velkommen til åpent  
folkemøte om fremtidens landbruksnæring!  
 
Det blir innledning ved Gunnar Lien i Statskog og Nils Kristen Sandtrøen; landbrukspolitisk      
talsperson for Arbeiderpartiet.  
 
Det blir servert kaffe og noe å bite i. 
 
Velkommen! 

Arr.: Klinga og Bangsund Arbeiderlag og Namdalseid Arbeiderlag 

 

 

Lunsjservering Sommerlunsj serveres torsdag 06.06.  11.00 – 13.30 
 

Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag        11.00 – 13.30 
   
 

Språkkafé m//Røde Kors Avsluttes for sommeren med utflukt.  Dato annonseres senere   
   
 

Strikkekafé dagtid – ”ølløvkaffe” Annenhver tirsdag i partallsuker i juni   11.00 -  
Strikkekafé kveldstid Sommeravslutning tirsdag 11.juni   18.00 – 20.00 
 
 

Blomster- og shoppingtur/utflukt Tirsdag 04. juni planlegges heldagstur til Beitstad og Steinkjer.  
Start fra Lauvsnes kl. 09.30 -  
Påmelding: 47629695. Først til mølla…. (Kan fort bli en trivelig dag  ) 
 
 

”Flatanger for ei stund sia” Har dere bilder som kan være interessante for andre, kom til oss og få dem 
 skannet . Vi ”låner” dem og arrangerer bildekveld senere  
 
 

 

Besøkstjeneste Vi trenger flere besøksvenner! Meld dere på hos oss. Røde Kors tilbyr gratis 
 besøksvennkurs  
 
 

Kystdag og Tængspræll  Vi vil ha salgsboder på Vik 8. juni og på Lauvsnes  29. juni 
 
 

Bruktbutikken er åpen samtidig. Kom og se hvor mye fint og billig vi har I hyllene.  
Vi tar også gjerne imot ”ting og tang” som bare ligger og samler støv hos dere. 
 

 



 



Info fra Kirkekontoret  
 
 
 
 

JUNI 
 
02.06: Gudstjeneste i  
 Vik kirke kl. 11.00. 
 Dåp. Takkoffer menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
09.06: Pinsedag. Gudstjeneste i  
 Løvøy kirke kl. 11.00 
 Takkoffer til Menighetsfakultetet. 
 
16.06: Gudstjeneste i klubbhuset på  
 Oppland kl. 11.00.   

Takkoffer til BroByggerne. Kirkekaffe. 
 
30.06: Gudstjeneste på Tangsprell,  
 Lauvsnes kl. 11.00. 
 Takkoffer til Frelsesarméen.  
 
JULI 
 
07.07: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe 
 
21.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00. 

Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
Andre arrangement juni 

 
Menighetens sommertur torsdag 6. juni  
går til Matkroken på Sætervika.  
Avreise fra Kvaløysæter kl. 10.30. Rute: Coop Marked 
Vik - Bakkan –Haugen – 
Pleie- og omsorgstunet. Fra Spar Lauvsnes   ca. kl. 
11.15. 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 
tirsdag 28. mai til tlf. 93 46 51 69 (Anne) 
Alle velkommen! 
 
 
Merk: 
Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Torgeir Liasjø 
blir  
18. august kl.11.00 i Vik kirke (tidligere annonsert i 
Løvøy) 
med kirkekaffe i Framheim. 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

Går du i 1. - 7. klasse?  Da kan du bli med på Norges kuleste  
sommerlesekampanje!  

Lag deg en profil på Sommerles.no og les så mye du orker i løpet av sommerferien. Les bøker, få kule pre-
mier, prøv det nye spillet og les sommerlesfortellingen til Mari Moen Holsve! 

Sjekk ut Sommerles.no for mer info eller besøk ditt lokale bibliotek.  
Se gjerne videoen på linken under 

 Biblioteket  
er sommerstengt i perioden  

f.o.m. 2. juli t.o.m. 13. august.  

Husk du kan låne e-bøker. Last ned  
appen http://www.ebokbib.no  og sett igang! Du trenger lånenummer og pinkode som du får på 
biblioteket eller via selvhjelpssiden Meg&Mitt. 

http://www.ebokbib.no/


SalMar-fond, søknadsomgang 2019 
 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og SalMar Farming AS hvor det i en treårs-periode for årene        
2018 - 2020 bevilges kr.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 gjennomført 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.  

2.juni 
11:00 Gudstjeneste i vik kirke 
 
 
6.juni 
Menighetens sommertur til    Matkroken på Sæter-
vika 
 
7. og 8.juni 
Kystdagan på Vik 
 
9.juni 
11:00 Gudstjeneste i Løvøy kirke 
 
 
11.juni 
16:00 Formannskapsmøte 
 
 

13.juni 
Møte i Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk 
 
16.juni 
11:00 Gudstjeneste på Jøssund 
 
 
20.juni 
16:00 Kommunestyremøte 
 
 
28./29./30.juni 
Tangspræll 
 
30.juni 
11:00 Gudstjeneste på Tangspræll 
 
 
 

AKTIVITETSKALENDER 




