
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

JULI/AUGUST 2019 
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             Vollamyra: 

 
Åpent hver tirsdag fra  
Kl. 14-18  
 
+ siste lørdag i måneden  
kl. 11-13 

  
Kommunale 
møter:          

 
  

  

Tannlegekontoret 
  

Tannpleier kommer     
2/7, 13/8 og 27/8. 

          

Ledige leiligheter 
 

Flatanger kommune har 2 leiligheter ledig fra ca. 15.juli. 
Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside: 
www.flatanger.kommune.no/skjema 
 
Søknadsfrist 10/7-2019 

SOMMERLUKKING VED FLATANGER LEGEKONTOR 
 
I uke 28 (8.juli—12.juli) har Osen legekontor legevakt for 
Flatanger. 
 
Ved behov for legehjelp ring: 116117 
 
Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp ring: 113 
 
Det vil være helsepersonell ved Flatanger legekontor   
følgende dager: 
 
9.juli—12.juli fra kl. 09:00—14:00 
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Er det noe du ønsker å ha med i neste utgave av   
” HØR— HER”  
Må det leveres inne 15. august 
Det vil da komme med i septemberutgaven. 
 
Send ferdigskrevet stoff til vår e-post. 
postmottak@flatanger.kommune.no 

  Post: Lauvsneshaugen 25   

7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

  E-post adr.:   

postmottak@flatanger.kommune.no 

 

Gjenglemte sko og håndduker på Fysioterapien 
 

Det ligger mange sko og poser med håndduker etc i garderoben på Fysiotera-
pien. Dette rommet skal nå tømmes og det er ønskelig at alle sammen henter ut-

styret sitt. Det som ikke blir hentet iløpet av juli vil bli kastet! 
 

Hilsen fysioterapeutene 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING 
 
Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
 
Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle 
kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler.  
 
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så  
tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september. 
 
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. 
 
Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. 
 
Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få         
forhåndsstemme. 
 
Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august. 
 
Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 15.00 
fra 12. august og til og med 06. september 2019: 
 

Kommunens servicekontor, Miljøbygget Lauvsnes 
 
Torsdag 05. september er det åpent fram til kl. 19:00, på kommunens servicekontor. 
 
Det er mulighet for beboere i institusjon å stemme ved Flatanger Pleie- og omsorgstun  
05. september 2019 fra kl. 10.00 til kl. 12.00 
 
I tillegg er det mulighet for å stemme hos Spar Flatanger fredag 30. august fra kl. 17.00 til kl. 20.00 

TIDLIGSTEMMEGIVNING 
 
Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid 
for å stemme.  
 
Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når 
du skal avgi stemme.  
 
Ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 74 22 11 00 for å avtale tid for stemmegivning. 
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Hei alle sammen! 
Nå er det sommer og gode dager med ferietid og rekreasjon. Vi trenger alle å senke        
skuldrene og nyte tilværelsen, det gir oss nye krefter og ny energi til nye oppgaver. 
 
Flatanger kommune går inn i sommeren med et meget høyt aktivitetsnivå både innen drift 
og anlegg. Nybygget på barnehagen har kommet under tak og framdrifta er som planlagt.      
Både skole og barnehagedrift har levd med anleggsarbeid tett på seg, det gir alle parter 
mange utfordringer ikke minst med begrenset areal. Felles utfordring gir ofte felles           
forståelse og både barn, elever, lærere og ansatte har sammen med anleggsarbeiderne funnet 
de nødvendige løsninger.  
 
Beboere og ansatte ved pleie og omsorgstunet er inne i andre år med anlegg- og              
byggearbeid, det er med stor tilfredshet at nybygget er tatt i bruk og arbeids og boforholdene 
er betydelig forbedret nå når det er 85 fløya som restaureres. Det høye aktivitetsnivået med-
fører stort   arbeidspress for veldig mange av våre ansatte, jeg er meget takknemlig for tål-
mod og       ståpåvilje fra dere alle som må ta et ekstra tak for at vi skal lykkes med gjen-
nomføring av byggeprosjekter og den daglige drift.  
 
I det private næringslivet er det samme situasjon for veldig mange både ledere og ansatte og 
ikke minst de som er vertskap for turister, handel og service, den travleste tida er nå på   
sommeren når turister og besøkende kommer til Flatanger.   
 
Skolen og elevene har tatt ferie, et nytt kull med flinke elever har fullført sitt 10. skoleår i 
Flatanger, og jeg vil ønske dere lykke til når dere forlater heimbygda for videre skolegang. 
Samtidig ønsker jeg dere hjertelig velkommen tilbake til Flatanger etter endt utdannelse når 
arbeidslivet venter. Vi satser på bolyst og de siste åra har et økende antall ungdommer flyttet 
til Flatanger. Dette er en gledelig og nødvendig utvikling for å lykkes med verdiskaping og 
utvikling.  
 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske vår nye tekniske sjef Halvard Rørstad velkommen til 
å jobbe for oss og han vil være på plass fra siste uke i juli. Hans Petter vil fortsatt jobbe for 
oss som prosjektleder for utbyggingsprosjekter, det mangler ikke på oppgaver!  
 
Den 9. september er dagen for kommune- og fylkestingsvalg. I Flatanger er det gledelig at 
så mange nye og unge innbyggere ønsker å stille til valg for å ta del i ansvaret med å utvikle 
Flatanger kommune til det beste for våre innbyggere. Det er avgjørende viktig at alle         
aldersgrupper og yrkesgrupper blir representert i kommunestyret, det gir de beste              
forutsetninger for å utvikle gode politiske løsninger for hele kommunen. Men jeg vil også gi 
honnør og stor takk til de som har valgt å takke nei til videre nominasjon for den store     
innsatsen dere har utført for å ivareta lokaldemokratiet og utvikle den politiske arenaen der 
lokalpolitikken er så utrolig verdifull og viktig. Det er mange kvelder og dager det er lett å 
tenke at dette orker jeg ikke å bruke tiden min på, men uten dere og oss som stiller oss til 
disposisjon for lokalpolitikken, ville de verdier som våre forfedre har kjempet for gå tapt! 
Lykke til med valgkamp og valg! 
 
Jeg vil ønske dere alle en riktig god Sommer! Nyt gode sommerdager, det 
fortjener vi alle! 
 
Hilsen ordfører  
Olav Jørgen Bjørkås 



Info fra Kirkekontoret  
 
 
 
 
 

JULI 
 
07.07: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl. 
11.00. 

v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist        
Stein Moe.  
Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.    
Kirkekaffe 

 
21.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke     
 kl. 11.00. 

v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist 
 Tor Moe. 

Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 
 

AUGUST  
 
04.08: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet.           
 Kirkekaffe. 
 
18.08: Avskjedsgudstjeneste for sokneprest 
 Torgeir Liasjø i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet.  
 Kirkekaffe i  Framheim, Vik. 
 
 

 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
Andre arrangement i august 
 
Formiddagstreff på Nordgårdstua 22. august 
kl.10.30. 
Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Alle velkommen! 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

 
 
 

 
Nominasjonsliste til menighetsrådet  
2019-2023 
 

Flatanger 
 Aud Rigmor Høstland    1958 

 Kari Leknes     1946                             

Kjell Aagård    1943                

Anna Rian    1950               

Arve Olsen    1955               

Ingvild Olsen    1982               

Klara Dahle     1945               

Solveig Flore    1945               

Helge Staven    1961              

Steinar Olsen    1978            

Gunn Ida Magnussen   1956 

 

 

 

 

 

I vårt område kan det forhåndsstemmes på    

følgende sted: 

 

Flatanger servicekontor 12. aug. - 6. sept. 

(mandag-fredag kl. 08:30 – 15:00) 

 

På ditt lokale kontor kan du avgi                     

forhåndsstemme på nytt menighetsråd og      

bispedømmeråd. 

 

Kirkevalget vil foregå på de samme stedene 

som kommunevalget mandag 9. september. 


