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Tannlegekontoret 
 

Tannpleier kommer: 
11.februar 
25.februar 
24.mars 

VOLLAMYRA 
Åpent tirsdager i oddetallsuker  
kl. 14:00-18:00  
11.februar og 25.februar 

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

Kommunale møter i februar/mars 
Kommunestyre:   13.februar   
Formannskap:  4.februar—10.mars   
HU Næring– miljø og teknisk: 27.februar-26.mars 

INFO 
Som følge av Kommunestyrets budsjettvedtak, vil frekvensen i utgivelse av        
Hør-Her i  første   omgang bli redusert. 
 
Det betyr at i vår 2020 vil Hør-Her komme ut på følgende tidspunkt: 
Uke 5/6   Frist for å levere stoff 15.januar 
Uke 14   Frist for å levere stoff 15.mars 
Uke 25   Frist for å levere stoff 28.mai 
Kommunen arbeider med å finne en mer kostnadseffektiv og optimal måte å gi    
informasjon på. 
Mer informasjon om dette vil komme i juniutgaven av Hør-Her. 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I      

FLATANGER 
1/2020    



Info fra oppvekstkontoret om søknadsfrister til barnehage, SFO og kulturskole: 
 

Barnehageplass 2020/2021 
Barnehagene i Flatanger har to årlige opptak: 1. august og 1. februar. For opptak 1. august er 
søknadsfristen 1. april.  
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skje på elektronisk skjema på     
kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for barnehagene i kommunen. 
 
Plass i SFO 2020/2021: 
Frist for opptak av nye elever for skoleåret 2020/21 er 1. april. Barn som er tildelt plass, beholder 
denne til og med 4. klasse, eller en måned etter oppsigelse. 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av plass skjer på elektronisk skjema på kommunens 
hjemmeside. Der ligge også vedtektene for SFO i kommunen. 
 
Elevplass i kulturskolen 2020/2021 
Frist for opptak av nye elever for neste skoleår er 1. april. 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema på   
kommunens hjemmeside. Der ligger også vedtektene for kulturskolen i kommunen.  
Før søknadsfristen 1. april vil nærmere informasjon om tilbudene i kulturskolen bli lagt ut på 

hjemmesida.  

Bredbånd og mobildekning i Flatanger. 
 

Hei og Godt Nytt År! 
Med mye uvær, vind og torden opplever vi stadig hvor utsatt og sårbart både mobildekning,  
bredbånd og det gamle kobbernettet er. Dette sammen med Telenor sin satsing på ny teknologi 
og varsler om nedleggelse av kobbernett og telesentraler gjør at våre innbyggere opplever en del  
usikkerhet omkring framtidig telefon og bredbåndtilknytning. 
 
Flatanger kommune har stort fokus for å få på plass gode og sikre løsninger og har jevnlig     
kontaktmøter både med Telenor, NTE og det nye nettselskapet Tensio, som sammen med   
Trøndelag fylkeskommune er de mest aktuelle samarbeidsparter for å utvikle gode mobil og 
bredbåndsløsninger. 
 
Før årsskiftet ble det i regi av Trøndelag Fylkeskommune lagt ut anbud for nye                      
bredbåndsløsninger for de deler av kommunen som har de dårligste tilbud i dag. I månedsskiftet 
februar - mars vil disse anbudene være avklart/tildelt og vi kan i samarbeid med en utbygger 
komme med konkrete utbyggingsløsninger og tilbud om tilknytning. 
 
Det er ikke avklart hvor det blir aktuelt med fiberløsning eller hvor det blir aktuelt med mobilt 
bredbåndsløsning, og noen områder må vi fortsatt jobbe for å få på plass fullgode løsninger. 
Men for alle som står i fare for å miste sitt bredbånd/internett der kobbernettet blir lagt ned, vil jeg 
anbefale å gå til anskaffelse av Telenor sitt nye tilbud om hjemmebredbånd abonnement via   
mobilnett. For alle fastboende vil dette være et rimelig og godt alternativ til det utgående        
kobbernettet. Dette nye tilbudet vil også bli enda bedre og mer aktuelt etter hvert som mobilnettet 
blir bedre og får større kapasitet.  
 
Vi ser fram til å presentere konkrete løsninger. 
 
Hilsen Flatanger kommune 

Olav Jørgen Bjørkås       
   ordfører  



 

VINTERAKTIVITETER MED VÅR I SIKTE 
 

Februarlunsj Onsdag 05. februar              11.00 – 13.30 
 
Vårlunsj Onsdag   04. mars         11.00 – 13.30 
 Varm lunsj er rimelig til salgs hos  
 oss den første onsdag i måneden 
 
”Karrakaffe” m/Helselaget Mandag 03. februar og mandag  
 17. februar møtes dere karer til              11.00 - 
 trivelig og uformell formiddagsprat.  
 Ta gjerne med naboen  
 

”Ølløvkaffe”  Hver tirsdag m/nystekte vafler          11.00 –  
 
 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag i partallsuker           18.00 – 20.00   
 
Strikkekafé Annenhver tirsdag i oddetallsuker        18.00 – 20.00 
 
  
Datakafé Vi tar en ny runde med opplæring i  
 databruk (digitale & sosiale medier). 
 Oppstart tirsdag 17. mars.                   09.00 – 13.00  
 Gi oss en hint på tlf. 47629695  
 hvis du/dere er interessert. 
 Kurset er gratis. Kaffespleis. 
 
 
Diverse arrangementer ”Enkelt”arrangementer annonseres 
 separat på nett og oppslagstavler. 
 
 

Brukthjørnet:   
 

Vi har mye fint til salgs til en rimelig penge.  
Kom gjerne en tur for en titt og kanskje en kopp kaffe eller to  
 
Har dere ting og tang i skuffer og skap som ikke er i bruk og som bare ”samler støv”, 
kontakt oss når vårryddingen starter. Vi tar mer enn gjerne imot . 
 



ELIESER 6  
Misjonsbåten Elieser 6 kommer til Flatanger (Storlavika).  
 
Onsdag 12. februar kl 19.00: Møte  
 
Torsdag 13. februar  kl. 18.00: Basar  
 
Bevertning og utlodning. 
Sang og tale ved båtens besetning. 
 
Alle  velkommen!   
 
Den indre Sjømannsmisjon. 
 

Ny tjeneste fra FVF AS 
 
 
FVF AS utvider tjenesteporteføljen med et nytt produkt: «Personlig Assistent» (PA). Selskapet 
starter med etablering av tilbudet i Flatanger i februar 2020 og ruller ut tjenestetilbudet i alle   
områder hvor selskapet har aktivitet de kommende månedene. Selskapet blir dermed en mer 
komplett leverandør av tjenester til deg som forbruker! 

 
 
 

Ta kontakt med oss (Steinar tlf 459 54 760 eller Renate tlf 900 54 912) for å få mer     in-
formasjon om tilbudet!  

Hva slags type oppgaver kan en Person-
lig Assistent hjelpe deg med? 

Husarbeid og andre praktiske gjøremål 

Handle mat og andre innkjøp 
Matlaging, måltider, lage opp mat til se-

nere 
Følge til frisør, tannlege, lege, sykehus 

eller annen behandling 
Bli med ut på sosiale og kulturelle aktivi-

teter 

Hva er Personlig Assistent? 
Har du eller en av dine nærmeste behov for hjelp  
i eller utenfor hjemmet? Dette vil vi hjelpe deg 
med. PA er tjenester til deg som har behov for    
bistand og hjelp i hverdagen. Vår målsetning er at 
du som kunde skal oppleve stabilitet og trygghet  
i ordningen.  
 
Privat assistanse passer for alle som trenger hjelp  
og avlastning for en kortere eller lengre periode.  
Kanskje du har eldre foreldre som trenger praktisk 
hjelp og sosial aktivitet, du selv trenger avlastning 
med barn og andre gjøremål fordi du er syk, eller 
barn som trenger oppfølging og aktivitet i         
hverdagen. Uansett årsak kan FVF og våre  
ansatte assistenter deg med hjelpe! 

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
             

Hører du dårlig?  Kjenner du noen som hører 
dårlig? 
Da er du velkommen til samling på                 
frivillighetssentralen på Lauvsnes                 
torsdag 6. februar kl. 18.00. 
Orientering ved representant fra HLF           
Trøndelag. 
Vi spør  -  de svarer på spørsmål.                 
Kaffe og kaker. 
Kom å bli kjent med andre i ”HÆ-klubben” 
 
Arr.: Hlf Flatanger 



 UTDRAG FRA MØTEPROTOKOLL FOR FLATANGER KOMMUNESTYRE 19/12-2019 
 

 Sak  67/19—Rullering av prioritetsliste for idrettsanlegg 
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019  
Flatanger Kommunestyre vedtar ny prioritert liste over anlegg i kommunedelplanen for anlegg og 
områder for friluftsliv i Flatanger i perioden 2020- 2022.  
Følgende prioritering over idrettsanlegg for år 2020 er som følger:  
 
ORDINÆRE ANLEGG  

 
NÆRMILJØANLEGG  
 

 
 
 Sak 68/19—Betalingssatser oppvekst og kultur 2020 
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019  
Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2020:  
 
Foreldrebetaling i barnehagene:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anleggsnavn  Sted  Eier  Anleggskate-
gori  

Anleggstype  

Kunstgressbane  Lauvsnes 
Skole  

Flatanger 
Kommune  

Fotballanlegg  Fotballbane Kunstgress  

Rehabilitering av  
Svømmeanlegg  

Lauvsnes  
skole  

Flatanger 
Kommune  

Svømmean-
legg  

Opplæringsbasseng  

Rehabilitering av Vik 
Sentralidrettsanlegg  

Vik Sentralid-
rettsanlegg  

Flatanger 
Kommune  

Fotballanlegg  Fotballbane gress  

Innendørs elektronisk 
skytebane  

Vik Skole 
Kjellerarena  

Flatanger 
Skytterlag  

Skyte anlegg  Innendørs elektronisk skytebane  

Anleggsnavn  Sted  Eier  Anleggskategori  Anleggstype  

Parkourbane  Lauvsnes skole  Flatanger Kommune  Mindre utendørsanlegg  Parkouranlegg  

Tilbud/Foreldrebetaling  Pris pr. mnd  2019 Pris pr. mnd  2020 

Hel plass (5 dager pr. uke)  3040  3135  

4 dager pr. uke  2432  2508  

3 dager pr. uke  1824  1881  

   

Kjøp av ekstradager Pris per dag 2019 Pris per dag 2020 

 324  334  



 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Modera-
sjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned.  
 
Gratis kjernetid  
Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt videreføres. Det vil si at en husholdning 
ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2020 vil alle barn som bor i  
husholdninger med samlet årsinntekt under kr 574 750 ha rett til redusert foreldrebetaling.  
 
Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav 
inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2019 ble inntektsgrensen for å få 
gratis kjernetid satt til 548 500 kroner og retten til gratis kjernetid ble utvidet til også å gjelde 2-åringer.           
Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2-5 å r i familier med lav inntekt prisjusteres til 
566 100 fra 1. august 2020.  
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med 
deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger 
kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.  
 
Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice:  
Prisen for skolemåltid settes til kr 11,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende pris for lettmelk 0,5/1,0 % 
fett for abonnementsordningen på skolelyst.no som er på kr 6,- pr. dag. Pris for juice settes tilsvarende som for 
melk.  
 
 
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)  

 
Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste 
tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie må-
neder.  
 
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:  
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 251,-.  
 
Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier):  
              Det 

gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For prosjektretta tilbud som varer 
over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse 

Betaling for mat (inkl. melk)  Pris pr. dag  2019 Pris pr. dag  2020 

Hel plass (5 dager pr. uke)  294 304 

4 dager pr. uke  235 243 

3 dager pr. uke  176 182 

Tilbud/foreldre betaling Månedspris fra 1.1.2019 Månedspris fra 1.1.2020 

Følger skoleruta 1590 1640 

Følger skoleruta/redusert plass 940 970 

Kjøp av ekstra hel dag 330 340 

 Foreldrebetaling per                  
undervisningsår fra 
1.1.2019 

Foreldrebetaling per undervisningsår fra 
1.1.2020 

Tilbud fra og med 
3.klasse 

2930 3020 

Kombitilbud for 1. og 
2.klassetrinn 

2860 2950 



på et tilbud nummer to dersom dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i       
sang/musikk. Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele halvåret.  
 
Egenbetaling i ungdomsklubben:  
Fast medlemskap for et skoleår: kr 155-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke   
ønsker fast medlemskap: kr 25,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis            
medlemskap.  
 
 PS 69/19 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2020 pleie- og omsorg  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019  
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen pleie- omsorgsetaten vedtas gjel-
dende fra 1.1.2020:  
 
1.Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bi-
stand).  

 

 
• Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter.  
 
2. Egenbetaling for trygghetsalarm  
For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 167,-.  
Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv.  
 
3. Egenbetaling for mat  
Frokost kr 43,-  
Lunsj kr 53,-  
Middag kr 84,-  
Aftens kr 43,-  
Helpensjon kr 4 250,- (Kun for beboere i omsorgsbolig]  
Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3,1 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 
prisene på det enkelte produkt.  
 
4. Egenbetaling for skyss  
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres. Satsene her følger statens satser for 
kjøregodtgjørelse.  
 
5. Diverse helsetjenester  
Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker 
å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr 
og tjenester.  
Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 119,- kr  
Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 150,- kr  
Suturfjerning med/uten skiftesett: 150,-/119,- kr  
Injeksjon: 119,- kr  

Grunnbeløp  Inntekt  Sats for inntil  
2 t/mnd.  

Sats for over 2 t/
mnd.  
(Pt. Fastsatt til:)*  

 

0-2 G  0 – 199 716  43,-  Fastsettes gjennom-
rundskriv  

 

Grunnbeløp  Inntekt  Innt.15t/mnd.  Abb.pris 15-  
45 t./mnd.  

Abb.pris over 45 t./
mnd.  

2-3 G  199 716 – 299 574  79,- pr time  1 095,- pr. mnd.  2 081,- pr. mnd.  

3-4 G  299 574 – 399 432  105,- pr time  1 465,- pr. mnd.  2 918,- pr. mnd.  

4-5 G  399 432 – 499 290  142,- pr time  2 074,- pr. mnd.  4 170,- pr. mnd.  

Over 5 G  499 290  170,- pr time  2 345,- pr. mnd.  4 961,- pr. mnd.  

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2019 kroner 99 858 -.  



 

 PS 70/19 Fastsettelse av leie ulike boformer og annet utleie.                                              
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

1. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 
Egenbetaling for opphold i institusjon, korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institu-
sjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 
 
2. Husleiesatser 

 
 
3. Leie av hår- og fotrom 
Hår/frisør:   Dagsleie kr 600,- 
Fotrom: Dagsleie kr 600,-  
 
4. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. 
Det fastsettes en egenandel på kr 500,- for utleie til lag og foreninger.  
Det fastsettes en egenandel på kr 600,- for utleie til private.  

 PS 73/19 Kommunal vannavgift Flatanger kommune 2020                                                  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

Gebyrsatsene for kommunal vannavgift fastsettes til kr. 2600,- eks mva pr. andel og tilknytnings-
avgiften til kr. 18000,- eks. mva.   
 
Kubikkpris settes til kr. 10,40 pr. m3, men årlig avgift skal ikke være mindre enn 2.600,- pr. år. 
 
Dette i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. 
 

 PS 74/19 Gebyrregulativ for tilsyn og feiing 2020                                                                               
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

Flatanger kommune vedtar følgende gebyrsatser for tilsyn og feiing for 2020 
 

 
 
 
Dette i medhold til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvese-
nets redningsoppgaver § 28. 

Type bolig Husleie 2020 pr. mnd. 

Stor omsorgsbolig 7 300,- 

Liten omsorgsbolig 6 935,- 

Trygdheim 6 250,- 

Kvitveistunet Husleie beregnes i forhold til inntekt 

Omsorgshybel 5 294,- 

For tilsyn og behovsprøvd feiing   

Tilsyn med ildsted og feiing av skorstein i helårsbolig 494 

Tilsyn med ildsted og feiing av skorstein i fritidsbolig 296 

For feiing av større piper, anbringer eller ovner betales etter medgått 
tid etter en timesats på kr. 

695 

For fjerning av beksot, betales det etter medgått tid (min. 2 timer) 
etter en timesats på kr. 

695 

Tjenester som; kontroll etter sotbrann, befaring i kombinasjon med 
tilsyn, feiing av ekstra pipeløp i samme boenhet er inkludert i feieav-
giften 

0 



 PS 75/19 Gebyrregulativ planlegging landbrukssaker 2020                                                                  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

Følgende gebyrregulativ for landbrukssaker for 2020 vedtas: 
 

 
 

 PS 83/19 Valg av ungdomsråd, Flatanger kommune                                                                             

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

Faste representanter fra ungdomsskolen; 

Ylva Haagensen 

Oda Ruud Kristiansen 

 

Faste representanter fra videregående skole: 

Sigrid Dahle 

Nora Kjendlie 

Mats Hustad 

 

Vararepresentanter i prioritert rekkefølge: 

Bendik Geving 

Hanne Ribsskog 

 

 PS 84/19 Møteplan, Kommunestyret 2020.                                                                                          
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.12.2019 

Kommunestyret avholder møter på følgende torsdager i 2020: 
13.februar, 23.april, 18.juni, 3.september, 29.oktober og 17.desember. 
 
I utgangspunktet settes møtestart til kl. 16.00. I møter med stor og omfattende saksmengde får 
ordfører i fullmakt å vedta tidligere møtestart etter forutgående kunngjøring. 
 

 
Dette er utskrift fra kun noen få saker som ble vedtatt i Kommunestyret den 
19.12.2019. 
Fullstendig møteprotokoll finner du på Kommunens Hjemmeside:                      
https://www.flatanger.kommune.no/  

Søknader om konsesjon etter konsesjonsloven:  kr. 4.226,- 

Gjødselplanlegging Kr. 655,- pr. plan 

Søknader om nye vald for storvilttildeling Kr. 939,- 

Søknader om endringer av vald el. Forandring i tellende areal Kr. 608,- 

Omsetning av fallvilt Kr. 50,-/kg til viltfondet 

SVAR PÅ HJERNETRIM/GÅTER 
 

1.Hvit, ettersom alle veggene vendte mot sør måtte det stå på Nordpolen og da er det en isbjørn. 
2.Han gikk 
3.Alle 
4.Svaret er 70. (30 / 0,5) = 60 og 60 + 10 = 70 eller (30/0,5) + 10 = 60 +10 = 70  
5.Fellestrekket ved ordene er at de alle begynner med to bokstaver som følger like etter hverandre i alfabetet.  

https://www.flatanger.kommune.no/


 
Flatanger menighet har vipps:    

Ofringer i Vik kirke 132545 
Ofringer i Løvøy kirke 132546 
Gaver til Menighetsbladet 133833 
Piano Vik kirke 138111 
 

Andre arrangement februar og mars 
 
FORMIDDAGSTREFF PÅ NORDGÅRDSTUA 
 
20. februar (Merk ny dato!),19. mars og 23. april kl.10.30 -12.15 
Sang, andakt, bevertning og loddsalg. Alle velkommen! 
 

Kreaktiv etter skoletid 
 
Dette er et tilbud for 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 biblioteket/kjøkkenet på Lauvsnes skole. 
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 934 65 169. Håper du blir med! 
 
 

ÅRSMØTE  FLATANGER MENIGHET  
 
Tirsdag 24. mars kl. 18.00 på Lauvsnes. Sted bestemmes seinere. 
Saker som ønskes behandlet leveres menighetsrådet v/ kirkekontoret innen 3. mars. 
Vel møtt! 
 

 

 
 
 

FEBRUAR  
 

02.02: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00          
 v/ sokneprest David Spjøtvold og organist       

Stein Moe. Utdeling av bibler til 11- åring-
ene. Takkoffer til Det Norske Bibelsel-
skap. Kirkekaffe 

 
16.02: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 18.00 
 Merk tidspunkt! v/ sokneprest  

David Spjøtvold og organist Stein Moe. 
Takkoffer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MARS 
 

01.03: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00         
 v/ sokneprest David Spjøtvold og organist       

Stein Moe. Takkoffer til menighetsarbei-
det. Kirkekaffe 

 
 
15.03: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00    
 v/ sokneprest  

David Spjøtvold og organist Stein Moe. 
Dåp. Utdeling av påskebok til  
9-åringene. Takkoffer til barne- og ung-
domsarbeidet. Kirkekaffe. 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Velkommen til kirken! 



TELEFONLISTE 
NAVN TITTEL TELEFONNR. 

HELSE OG OMSORG 

  Legekontoret 74 22 11 37 

Liv Brønstad Helse- og Omsorgssjef 476 49 546 

Lena Rian Hågensen Helsesøster 907 03 180 

Trond Jørstad Larssen Fysioterapeut 476 31 049 

Stine Haukø Sjursen Fysioterapeut 476 31 049 

Torunn Strøm Kommunefysioterapeut 476 30 753 

Synnøve Laukholm Jordmor 909 59 488 

  Lauvsnes Tannklinikk 469 49 840 

LAUVSNES SKOLE 

Turid Kjendlie Rektor Lauvsnes skole 476 62 298 

Hilde Kålen Inspektør 476 67 219 

  SFO – Lauvsnes skole 974 94 032 

  Personalrom 47657938 

NÆRING, NILJØ OG TEKNISK 

Halvard Rørstad Teknisk sjef 990 96 389 

Anne Laukvik Fagleder 476 46 731 

Øivind Strøm Veileder landbruk/næring 476 37 202 

Morten Kristiansen Oppmålingsingeniør 476 48 051 

Gunnar Kvaløsæter Byggesaksbehandler 476 42 879 

Hans Petter Haukø Prosjektleder bygg 916 93 825 

OPPVEKST OG KULTUR 

Lovise Angen Oppvekstsjef 476 49 475 

Kristine Klæth Avdelingsleder integreringstjenesten 907 58 389 

Anastasia Sæther Kultursjef 476 46 170 

Gro Seltveit Bibliotek sjef/pedagogisk konsulent 915 20 944/476 46 062 

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 

Rita Stamnes Avd.sykepleier Institusjon 476 78 108 

Siri-Mette Røstvoll Avd.sykepleier Åpen omsorg 476 75 466 

Lise Svendsen Meland Aktivitør 476 80 742 

Lill-Merethe Bye Leder brukerkontor 902 33 143 

Hjøri Meland Aakervik Helsesekretær 476 75 475 

  Kjøkken PO- Tunet 476 80 694 

  Skjerma avd. PO-tunet 476 88 822 

  Vaktrom Hj.sykepleien 476 76 995 

  Vaktrom institusjon 74 22 10 20 



 

Hjernetrim gåter 
Gåte 1                                                                                                                                                                
En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn 
gikk forbi, hvilken farge ville den hatt?                                                                                                                                                     
Gåte 2                                                                                                                                                                
En bussjåfør kom nedover en gate. Han suste rett forbi et stoppskilt, uten å stoppe. Han tok til venstre der 
det var innkjøring forbudt. Han passerte en politibil på feil side av gata. Likevel brøt han ikke en eneste     
trafikkregel. Hvordan kunne det ha seg?                                                                                                                          
Gåte 3                                                                                                                                                              
Noen måneder har 30 dager og noen har 31 dager. Hvor mange måneder har 28 dager?                           
Gåte 4                                                                                                                                                              
Hvis du deler 30 med en halv og legger til ti, hva blir svaret?                                                                                    
Gåte 5                                                                                                                                                                     
Disse ordene finner du her fordi de hører naturlig sammen. Hva er det som tilsier at de skal opptre felles? Uvenn - Opera - 
Absolutt - Større - Klasse - Delvis                                                                                                                                                                                                                                                              

SENTRALADMINISTRASJON 

Olav Jørgen Bjørkås Ordfører 970 62 990 

Rune Strøm Rådmann 476 36 043/971 69 708 

Gunnar Einvik Økonomikonsulent 476 36 505 

Kari Imsgard Rådgiver personal 476 31 249 

Tove Mette Aune Konsulent økonomi/IT 476 36 577 

  SERVICEKONTORET 74 22 11 00 

UTVORDA OPPVEKSTSENTER 

Elin Frisendal Rektor/styrer 974 36 651 

Mona Hågensen Pedagogisk leder 974 35 933 

VANGAN BARNEHAGE 

Birgit Sørum Styrer 902 57 186 

  Avd. Bris (1-2 år) 907 40 860 

  Avd. Kuling (2-3 år) 475 15 226 

  Avd. Storm (3-6 år) 907 05 633 


