Sommerhilsen fra ordføreren!
Hei alle sammen.
Dagliglivet har normalisert seg på mange områder, men vi må for all del huske å forholde oss til de
viktige smitteverntiltak. Flatanger og mange flere kommuner i nærheten er fortsatt uten registrert
smitte, og det skal vi verdsette meget høyt, samt ha fortsatt sterkt fokus på å unngå smitte. Den
kommunale ledelse og våre ansatte har gjennom vår og forsommer gjennomført alle vedtatte
smitteverntiltak. Lokalt næringsliv og innbyggere har også utvist stor dugnadsevne. Koronaviruset er
fortsatt like farlig. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for et eget «Koronafond», der det
hardest rammede næringslivet kan søke økonomisk støtte for å opprettholde fortsatt drift,
retningslinjer ligger på vår hjemmeside. Flatanger kommune har også blitt tildelt nesten 1,2 mill kr til
næringsfondet som også skal gå til utvikling av «koronarammet» næringsliv, søknadsordning for
dette vil bli annonsert etter ferien.
«Sommerbilen» har akkurat besøkt oss i Flatanger, og det var flott å se store deler av reiseruta både
fra lufta og fra veien. Jeg er utrolig stolt over det gode engasjementet som ble vist fra våre
innbyggere. Pynting med flagg og plakater, barn og voksne som vinket langs kjøreruta skapte ei flott
ramme for sommerbilen. Lokal kunnskap og historie ble godt formidlet fra utvalgte lokale gjester og
summen ble god Flatangerreklame. Ellers vil jeg også benytte samme anledning til å gi ros til alle som
står på og gjør en ekstra innsats for å pynte Flatanger og gjøre det trivelig i rundt oss. Jeg ble
imponert da jeg 17. mai kjørte gjennom kommunen og så hvor stor jobb som var lagt ned med
pynting med flagg og blomster. Og det samme nå i sommer. Jeg tror dette kan være en ny og
betydningsfull måte for dugnad og evnen til å bry seg om at vi kan gjøre noe ekstra for at det skal
være trivelig i rundt oss. Det er ekte «bolyst».
Rydding og pynting hører sammen, i år er det 10. år på rad at havbruksnæringa gjennomfører en stor
innsats for å rydde strandsonen. Strandrydding er en evig oppgave og i Flatanger har vi gjennom
mange år hatt stor innsats fra grendelag, skoler, barnehager, velforeninger, næringsliv og
enkeltpersoner med felles formål å rydde for plast og søppel. Jeg utfordrer derfor oss alle til å ta et
ekstra tak i år også. Ikke minst vi i landbruket og næringslivet for øvrig har et ekstra ansvar både for å
rydde bort søppel og plastfolie på avveier, gamle rundballer og kanskje er det noe som er avglemt
der det sist ble brukt? Flatanger har vært en foregangskommune innen strandrydding, der
havbruksnæringa sin innsats med tillegg av de frivillige har vært formidabel gjennom lang tid. Med
ekstra innsats i år har vi mulighet for å nå et mål om å ha ryddet hele strandsonen minst 1 gang. Det
er noen områder i Gladsøyværet, et område sør for Bølefjorden og Lyngværet som gjenstår.
Innenfor den kommunale driften har vi stor aktivitet på mange områder. Teknisk har hatt en hektisk
vår med asfaltering av veier og plasser og arbeidet med utearealene ved pleie og omsorgstunet er
kommet i gang. Framdriften med bredbåndutbygging har dessverre stoppet opp, men vi jobber
sammen med Fylkeskommunen for å få realisert «opsjonsavtaler» både på Sørflatanger og Utvorda.
Kystfiberprosjektet med ny fiber fram til Lauvsnes og dermed økt total kapasitet inn til Flatanger er i
rute og skal bygges i løpet av dette året. Skole og barnehage har hatt tilnærmet normal drift etter
gjenåpning fra «koronastenging». Ved pleie og omsorgstunet er det fortsatt begrenset
besøksordning, men heldigvis er det sommer og mulighet for å møte familie og pårørende utendørs.
På den måten klarer vi å ivareta smittevernforskriftene og hensynet både til besøk og viktigheten
med å unngå smittespredning. Og for oss alle gjelder fortsatt viktigheten med håndhygiene og å
holde minst 1 meters avstand både ute og inne, ikke minst når vi er på butikker og i selskaper.
Det er stor byggeaktivitet i kommunen. Flere bolighus er ferdigstilt den senere tid, enda flere er
under oppføring og noen er i startgropa. Dette er en storsatsing som vi heier på med stor glede, og

jeg ønsker alle nyetablerte boligeiere hjertelig til lykke. Denne satsingen gir oss stor framtidstro.
Gjennom de siste åra er det planlagt og ferdigstilt et stort antall boenheter i alle kategorier;
selveierleiligheter, borettslagsleiligheter og eneboliger. Næringslivet har fortsatt stor aktivitet, og
etterspørselen etter arbeidskraft både i privat næringsliv og offentlig sektor er stor. For å samordne
og få enklere tilgang til aktuell informasjon har «Bolyst» utviklet og lansert en ny nettportal
Flatanger.no, der både folk og næringsliv og offentlig sektor har felles portal.
Dette blir et annerledes år, men nyt dagene og lad batteriene.
Jeg vil ønske dere alle en riktig god sommer!
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