
Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I             

FLATANGER 
Desember-19/januar-20 

A 
K 
T 
I 
V 
T 
 

O 
G   
 

Å 
P 
E 
N 
T 

 

     Vollamyra 
3. og 17.desember 
14. og 28.januar 

 Kommunale møter:         
• Næring, miljø og teknisk:  

5.desember 
    
• Formannskap:                    

3.desember                  
  
• Kommunestyre:                 

19.desember                       

Tannlegekontoret 
  

I desember kommer:                             
Tannpleier 3.12            
Tannlege 18.12 med forbehold 
 
Med vennlig hilsen  
Tove Meldal                

INFO FRA LEGEKONTORET—JUL/NYTTÅR-19 
 

Legekontoret har stengt: 

• 24/12 
• 27/12 
• 31/12 

 

Ved øyeblikkelig hjelp ring 116117 
 
Vi anmoder at bestilling av medisiner/resepter gjøres i god tid før jul. 

  Post: Lauvneshaugen 25  7770 FLATANGER 

 Telefon: 74 22 11 00 

  E-post adr.:  postmottak@flatanger.kommune.no 
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FLATANGER HISTORIELAG   

  
Årbok nr 26 er nå i salg: SPAR, COOP og Miljøbyg-
get.   (Julegave?) 
Historielaget har alle tidl. nr på lager. Ved kjøp av alle 25    
koster de samlet kun kr. 1.000. 
 

Interesse for jegerprøvekurs i Flatanger? 
Flatanger kommune ønsker med dette å undersøke interessen for å arrangere    
jegerprøvekurs i Flatanger, vinteren 2020. Jegerprøvekurset kan da tas av alle 
som er født i 2006 og tidligere. Den mest aktuelle kursformen vil være et             
intensivkurs i februar/mars, og kursholdere vil bli innleid fra Namdalseid Jeger og 
fisk. Kostnaden med å ta jegerprøven ligger i størrelsesorden 2000-3000 kr, men 
nærmere info om dette kommer vi tilbake til dersom det blir nok interesse til at det 
kan kjøres igang kurs. Vi trenger ca 12 kandidater for at det skal bli 
gjennomført kurs. De som allerede har meldt sin interesse er            
registrert, men det er fortsatt ledige plasser. 
Dersom du er interessert gi beskjed før 20.desember til viltansvarlig 
Øivind Strøm på tlf 47637202 eller pr epost    

                                     oivind.strom@flatanger.kommune.no  

 
FØRJULSHILSEN FRA ALLE OSS VED 

  
FLATANGER PLEIE-OG OMSORGSTUN 
 

Flatanger Pleie-og Omsorgstun er nå inne i siste fase av en omfattende bygging og omgjøring. 
Beboere og ansatte ser frem til ferdigstillelse og utforming av spesielt etterlengtet uteområde 
neste år. Byggeperioden har vært utfordrende for våre beboere og ansatte- hver og en især 
fortjener ros for tålmodigheten de har vist for å gjøre dagene så gode som mulig. 
 
Vi er utrolig heldige som har så  mange som er innom oss gjennom hele året: enkeltpersoner, 
frivillige, lag og foreninger som gjør en fantastisk innsats for at våre kjære beboere får fine 
dager og mange ulike aktivitetstilbud, gode samtaler og mange gode kaker. Dette setter vi     
virkelig stor pris på! 
 

Tusen takk for alle gaver gjennom året - 
Tusen takk for besøk og gode ord. 

 
På vegne av alle beboere og ansatte Ønsker vi Dere alle en 

 
GOD JUL  

OG  

GODT NYTT ÅR. 

mailto:oivind.strom@flatanger.kommune.no


 

 

Adventslunsj Onsdag 04. desember         11.00 – 13.30 
Nyttårslunsj Onsdag 08. januar            11.00 – 13.30 
”Karrakaffe” m/Helselaget Mandag 02. desember møtes         11.00- 
 dere igjen til trivelig kaffestund.  
 Ta gjerne med naboen og kom  
 Innom for uhøytidelig  
 formiddagsprat  
”Ølløvkaffe”  Hver tirsdag          11.00 –  
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag i partallsuker      18.00- 20.00 
 Siste før jul blir 11.12. med bl.a.  
 juleverksted  
Strikkekafé Annenhver tirsdag i oddetallsuker   18.00- 20.00 
Kulturskolens    
Danseoppvisning  Fredag 06. desember          Kveldstid 
 

Vi har mye fint både i julehylla og ellers i brukthjørnet til en rimelig 
penge. Kom gjerne en tur for en titt og kanskje en kopp kaffe eller to  

 

 
  

VINTER PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

KULTURKONTORET  
FYSAK ÅR 2019 
Da er sesongen for FYSAK 2019 over for denne gang.  
I år har 120 personer levert inn sine FYSAK kort på Kulturkontoret. Blant disse var det 14 barn 
og resten voksne over 15 år.  
Neste år skal Flatanger kommune få en miljøvennlig merking av FYSAK løypene. Dette skal gjø-
res i samarbeid med Nordgårdstua, der de bistår med å lage merker i form av treklosser/pinner. 
Dette ble testet ut på årets rute ved Hoinnavassheia. Det blir også kjøpt inn annen løsning for 
kasser for oppbevaring av FYSAK bøkene, som er mer praktisk og bærekraftig.  
 
Årets Fysak vinnere er:  
0-15 år: 4 – 10 turer – Jenny Høyen  
0-15 år: 11- 20 turer –  Leon Leander Lein  
16 år +: 4- 10 turer –    Inga Sandnes 
16 år+: 11-20 turer –    Ole Hustad 
Tur i hver grend: -         Leif Johnny Øie 
 
Alle barn som har gått flere enn 4 turer får også diplom for å ha gått turer!  

Takk for flott innsats i årets FYSAK! 
 

UKM 
Forberedelsene for neste år UKM er i gang. Det oppfordres til å komme med ønsker 
om UKM innslag tidlig. Ønske er å få til et felles tema for UKM, der alle kan bidra med 
det de er gode på.  

Vi ønsker også å komme i kontakt med stedsnære utøvere som kan bidra til utviklingen av et 
UKM prosjekt. Aktuelle områder er innenfor film, dans, kunst, musikk, scenekunst, og andre 
spennende kulturuttrykk.  



 

Hei alle sammen.  Fine novemberdager gir oss en fin inngang til adventstid og julefeiring, det er alltid noe å glede 
seg til!  
 
2019 har vært et år med mye aktivitet og kontraster . Med gleder og sorger og ikke minst et spennende                
kommunevalg. Jeg vil først benytte anledningen til å takke Flatangers innbyggere for den store valgdeltagelsen. Og 
det gode valget for meg som ordfører og Senterpartiet. Det er med stor ydmykhet og glede å få fortsette en ny     
valgperiode som ordfører i Flatanger.  Det nye kommunestyret er bredt sammensatt av kvinner og menn, mange 
unge representanter og småbarnsforeldre. Felles for oss alle er at vi har et stort engasjement for å gjøre Flatanger 
enda bedre. Kommunestyret har kommet godt i gang, og neste års budsjett er under behandling. Også formannskap, 
hovedutvalg NMT og kontrollutvalget har kommet godt i gang. Gratulerer alle med verv og oppgaver, og spesielt til 
varaordfører Lars Haagensen, leder av Hovedutvalg NMT Geir Tore Olsen og leder av kontrollutvalget Kari Leknes. 
Jeg vil også rette en stor takk til alle som gikk ut av kommunestyret og kommunale verv. Dere har utført en viktig  
oppgave for å ivareta og bringe lokaldemokratiet videre til det beste for innbyggerne i Flatanger. 
 
Den kommunale byggeaktiviteten er i ferd med å avta. Barnehagen er planlagt og ferdig påbygd med rekordfart. De 
nye avdelingene er tatt i bruk, men det gjenstår noe ombygging av de opprinnelige lokalene. Under Bispevisitasen 
ble vi tatt godt imot med både underholdning og omvisning. Å være vertskap på slike dager er både en ære og glede. 
Flatanger kommune og innbyggerne skal være stolte av både bygninger, ansatte og innhold i både barnehage og 
skole. Bispevisitasen fikk samme flotte mottakelse på skolen med underholdning og omvisning. Både ansatte og   
elever gir oss gode og flotte opplevelser. Dere viser at samhold, engasjement, ro og respekt er solid forankret i hele 
organisasjonen. 
 
Ombygging av Pleie og omsorgstunet nærmer seg også ferdigstillelse. Kommunestyret gleder seg til å komme på 
befaring, både for å se den siste fløya ferdigstilt, men også for å få se hvordan nybygget fungerer for ansatte og    
beboere. Noe av uteområdene har vi utsatt med ferdigstillelse til våren.  Bispevisitasen var også på besøk ved pleie 
og omsorgstunet på Nordgårdstua, der Biskopen fikk en fin orientering fra Rita Stamnes der både byggeperiode og 
de gode fasilitetene pleie og omsorgtjenesten har i Flatanger ble omtalt. Biskopen fikk også hilse på og prate med 
beboerne. Takk for mottakelsen. Fortsatt er rekruttering av ansatte ved pleie og omsorgstjenesten en av våre       
viktigste oppgaver. Uten å foregripe budsjettbehandlingen er jeg rimelig sikker på at dette arbeidet vil bli fulgt opp og 
videreført også for neste år.  
 
Bispevisitasen den 13.nov i Flatanger, der hele Flatanger viste seg fram ble en god og innholdsrik dag. Det startet 
med besøk i Løvøy kirke der Kirkeforeninga var vertskap. Mye erfaring og kunnskap var samlet, og god mat og kaker 
ble servert. Kommunen var vertskap for lunsjmøte på Zanzibar Inn. Lokale råvarer var basis for nydelig mat.          
Biskopen, med følge av prost og kirkeverge, hadde møte med kommunen ved ordfører, rådmann og etatsledere.    
Biskopen besøkte som nevnt skole, barnehage, pleie og omsorgstunet. Senere ble det tid for samling med nytt og 
gammelt menighetsråd før visitasen ble avsluttet med kulturkveld i Vik kirke med flotte sang og musikkinnslag fra  
lokale artister. Biskop Herborg Finnset fant seg godt til rette hos oss og uttrykte stor glede med å møte oss           
Flatangringer, både små og store. Det er en ære å være vertskap for Biskopen og få vise fram det Flatanger står for 
og det Flatanger er, Tusen takk til dere alle som er med gjør dette mulig. 
 
Flatanger kommune har fortsatt mange store uløste oppgaver foran seg, og mye er avhengig av de økonomiske   
rammene, Havbruksfondet ga oss et nytt påfyll nå i november med kr. 7,8 mill. Dette har enorm betydning for        
investeringsmulighetene for Flatanger kommune. De største oppgavene framover vil være å gjennomføre bygging av 
kunstgressbane. Her fikk vi beklageligvis en utsettelse på grunnarbeidene. Vi rakk ikke å få gjennomført arkeologiske 
undersøkelser nå i høst. Arbeidet kommer derfor ikke i gang før til våren. Videre oppgradering av Miljøbygget med 
universell utforming ligger i planene. Bredbånd og mobildekning er meget høyt prioritert, også som en følge av at  
Telenor avvikler kobbernettet. Grunnundersøkelse og reguleringsplan for vei Sitter – Lauvsnes vil også bli prioritert.  
 
Sørmarkfjellet vindkraftverk er under full utbygging. Adkomstvei, kaianlegg, trafobygg, servicebygg, er under         
oppføring og arbeid med overføringslinje, veier og oppstillingsplasser for vindmøllene er i gang. Trønderenergi som 
utbygger og Veidekke som hoved entreprenør vil ha meget stort aktivitetsnivå i anleggsfasen fram til anlegget blir  
ferdigstilt i 2021. Vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet har vært omstridt og det har vært et betydelig engasjement 
mot utbygginga. Sørmarkfjellet vindkraftanlegg vil gi et betydelig bidrag til fornybar kraftproduksjon 420 GWh. Det er 
mer enn nye Fiskumfoss kraftstasjon vil produsere. Sørmarkfjellet vindkraftanlegg vil gi Flatanger både gleder og  
sorger. Den økonomiske betydningen var avgjørende for å si ja til vindkraft, og den betydningen er like viktig også 
framover. Ut fra det helhetshensynet som kommunestyret må stå for, og hensynet til å kunne gi de gode tjenestene vi 
ønsker at våre innbyggere har krav på, vil inntektene fra Sørmarkfjellet ha avgjørende betydning når økonomiplan og 
budsjett skal utarbeides. 
 
Det øvrige næringslivet er mye preget av havbruksnæringa sin utvikling. Næringsforum og næringa jobber             
kontinuerlig med utvikling. Satsinga på forskning og utvikling særlig innenfor fiskehelse, biologi, avl og fiskevelferd er 
høyt prioritert, og vil være avgjørende for både vekst, utvikling og god økonomi. 
 

Vintertid! 



Asfaltering i Flatanger kommune – oppdatering 
 

Flatanger kommune orienterte i siste «hør-her» om planlagt prosess ift asfaltering i vår kommune. 
Der gjorde vi oppmerksom på at det kunne komme forskyvninger og endringer til planlagt       
gjennomføring. Nødvendige forberedelser på parkeringsplasser og veier var utført men tekniske 
problemer med utstyr fra asfaltleverandør og forsinkelse i fylkesvegprosjekt gjorde at det ble noe 
utsatt. Så kom kulden. Får vi et vindu på denne siden av året med varmere vær og tining av tele 
så kan det muliggjøres oppstart. Hvis ikke blir samtlige asfalteringsprosjekter utsatt til fase 4 som 
er vår 2020.  
 

 

Halvard Rørstad 
Teknisk sjef 
Flatanger kommune 

 

Ledig stilling – Fagleder/sekretær etat for næring,                      
miljø og teknisk 

Flatanger kommune vil i nær fremtid lyse ut en fast stilling i 80-100% som Fagleder/sekretær i 
etaten. Stillingen skal besettes 17.02.20. Fullstendig utlysningstekst med innhold vil bli kunngjort i 
media, på våre hjemmesider og NAV sine si- der.    
 

Halvard Rørstad 
Teknisk sjef 
Flatanger kommune 

 
Flatanger sin sterkeste ressurs er folket og de naturgitte forhold. Jeg vil gratulere og takke alle som satser på  
ei framtid i Flatanger, bolyst og blilyst er viktige elementer. Det bygges både hus og leiligheter, og nye innbyggere 
etablerer seg. Dette er meget gledelig. Formannskapet har signalisert at vi ønsker sterkere støtte til grendelaga fra 
neste år, både direkte økonomisk, men også gjennom sterkere samarbeid. Grendelaga utgjør en meget stor ressurs 
for å skape aktivitet og sosiale møteplasser i hele kommunen. Dette er et arbeid som ikke kan verdsettes høyt nok, 
men kommunen ønsker å vise støtte til den viktige jobben som gjøres i grendelaga. 
 
Til slutt vil jeg bare få kvittere ut en stor takk til hele Flatanger for årets TV aksjon. Vi ble nr 2 i Trøndelag og nr 7 i 
landet. Det var en glede å lede Tv aksjonen i år også med så stor giverglede og engasjement fra barnehage, skole, 
næringsliv, lag og foreninger, fra alle! 
 
Jeg ønsker å takke alle ansatte, politikere og innbyggere for et flott og innholdsrikt år.    
  
Riktig God Jul og Godt Nytt ÅR! 
 
Hilsen                                                                                  

 Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 



 
 
 
 
 
 
KOMMUNESTYRE 

 
  
FORMANNSKAP 

 
 

NÆRING- MILJØ OG TEKNISK 

 
 

KONTROLLUTVALGET 

 

 

 
 
 
 
 

 
SAKKYNDIG TAKSTNEMND 

 
 

RÅD FOR ELDRE OG PERSON MED NEDSATT   
FUNKSJONSEVNE 

 
 

KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL                  
SAMARBEIDSUTVALG 

 
 

SKOLEMILJØUTVALGET 

 
 

FASTE PLAN- OG BYGGEKOMITE 
(sittende komite gjenvelges og fortsetter inntil videre 

 

Olav Jørgen Bjørkås Sp Ordfører 

Caterina Kvaløsæter Sp   

Øivind Strøm Sp   

Lill-Terese L. Nonbo Sp   

Tommy H. Lindseth Sp   

Lars Haagensen Frp Varaordfører 

Geir-Tore Olsen Frp   

Ole Martin Løfsnæs Frp   

Turid Kjendlie Sv   

Ida-Magrit L. Angen Sv   

Ingeborg Hagerup Sv   

Anne Elisabeth     
Skjørholm 

Ap   

Fredrik Dahle Klocke Ap   

Sondre H. Johnsrud H   

Knut Staven H   

Olav Jørgen Bjørkås Sp 

Lars Haagensen Frp 

Caterina Kvaløsæter Sp 

Knut Staven H 

Turid Kjendlie Sv 

Geir-Tore Olsen Frp 

Caterina Kvaløsæter Sp 

Tommy Holberg Lindseth Sp 

Magnar Sivertsen Sp 

Sondre Johnsrud H 

Anne Elisabeth Skjørholm Ap 

Ida-Magrit Lindstad Angen Sv 

Kari Leknes Sv Leder 

Susann Aa. Skotnes H   

Fredrik Dahle Klocke Ap   

Maren Nordhus Sp   

Håvard Hårstadstrand Frp   

Kjell Helge Moe Leder 

Tove Strøm Ottesen Nestleder 

Åge Hasvåg  

Per Bårdsen Leder 

Kari Leknes Nestleder 

Arnhild Heimdal   

Inger Kjellrun Vedvik   

Caterina Kvaløsæter   

Geir- Tore Olsen   

Lauvsnes skole Lars Haagensen 

Vangan            
barnehage 

Caterina Kvaløsæter 

Solbakken  
barnehage 

Øivind Strøm 

Utvorda skole Øivind Strøm 

Lauvsnes skole Lars Haagensen 

Utvorda skole Øivind Strøm 

Arne Skorstad 

Caterina Kvaløsæter 

Trond Strøm 

Hans Petter Haukø: sekretær 

Kan utvides med administrative representanter 
av Rådmann 

VALG AV UTVALG, RÅD OG  
REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023 



  

Førjulskafé 
 

Utvorda og Sitter grendelag inviterer til årets      

førjulskafé 

lørdag 14.desember kl. 19.00 i Utvorda            

grendehus. 

Bygdas ungdommer synger kjente og kjære        

julesanger. 

Vi får besøk av Staut teaterlag.  

Salg av julegrøt med mandel. 

Vi feirer ny asfalt rundt grendehuset med stor   

marsipankake 

Åresalg med mange fine premier 

 

Hjertelig velkommen til en hyggelig førjulskveld 
 
 

Mvh Utvorda og Sitter grendelag 



Info fra Kirkekontoret 
 
 
 
 
 

DESEMBER 
 
01.12: Gudstjeneste i Vik kirke kl.11.00 v/ prost Håkon 
 Olaussen, ny sokneprest David Spjøtvold og 

 organist Stein Moe. Velkomst for ny  
 sokneprest. Takkoffer til «Lys til verden».     
 Kirkekaffe. 
 
15.12: Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke 
 kl.18.00. 

De som deltar er prest, organist og andre aktører. 
Takkoffer til Menighetsbladet. 

 
24.12: Julaften. Andakt på Pleie- og omsorgstunet   
 kl. 12.00 v/ sokneprest David Spjøtvold og 
 organist Stein Moe. 

 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Løvøy kirke                
 kl. 16.00 v/ sokneprest David Spjøtvold         
 og organist Stein Moe. Takkoffer til Kirkens   
 Nødhjelp. 

   
25.12: Juledag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke         
 kl. 12.00 v/ sokneprest David Spjøtvold og 
 organist Stein Moe. Dåp. Takkoffer til Kirkens 
 Nødhjelp. 
 
 

JANUAR 2020 
 
05.01: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 v/ sokneprest 
 David Spjøtvold og organist       

 Stein Moe. Takkoffer. Kirkekaffe. 
 
19.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00                  
  v/ sokneprest David Spjøtvold og   

 organist Stein Moe. Takkoffer. 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 desember og      
januar 

 

 
 
 
 

BLI MED PÅ KIRKEPARTY FOR          
5.- 8. KLASSE 
 
for Flatanger og Statland menigheter mandag                 
2. desember.  
Hvor: Statland kirke. Når: 17.00 – 20.00. Invitasjon 
kommer i posten!                                                          
Påmelding innen 28. november til Anne Lise Voll           
tlf. 90 67 76 50 eller Anne Ruud Kristiansen 
tlf. 93 46 51 69. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato for juletrefest er ennå ikke       
bestemt. Følg med på oppslag og 
Facebook. 
 
FORMIDDAGSTREFF PÅ             
NORDGÅRDSTUA 
30. januar og 27. februar kl.10.30 -12.15 
Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
 

Kreaktiv etter skoletid 
Dette er et tilbud til 1- 4. –klassinger som       
trosopplæringen/ kirken i Flatanger arrangerer. 
Vi møtes etter skoletid /SFO mandager (NB ny 
dag!) fra kl. 14.15 – 16.30 på kjøkkenet på 
Lauvsnes skole. 
 
Første gang i 2020 blir: 20. januar 
Mat når du kommer. Kreative aktiviteter 
Si ifra om allergi ved påmelding. Det er fint om 
vi får beskjed et par dager før hver samling om 
hvor mange som kommer pga. forberedelser 
med mat og aktiviteter. 
Meld deg på til trosopplærer Anne Lise Voll     
tlf. 906 77 650 eller Anne Ruud Kristiansen    
tlf t934 65 169.  
Håper du blir med! 

Gudstjenester

Velkommen til kirken! 

NB!  
Velkomst for ny sokneprest            
1. desember i Vik kirke kl.11.00 
Alle Velkommen! 


