
 

VOLLAMYRA 
Åpningstider: 
April t.o.m. oktober. (tirsdag)  Kl. 14:00—18:00 
Siste lørdag i mnd.      Kl. 11:00—13:00 
 
November, desember, januar, februar og mars: 
Tirsdager i oddetallsuker. Kl. 14:00—18:00 
 
Vi minner om den «nye» ordningen med  
levering av hageavfall/kvist. 
All levering må skje på Vollamyra til MNA, 
innenfor   MNA`s åpningstider 

Kommunale møter /med forbehold om endringer: 
 

Kommunestyre:     29.okt , 17.desember
     
Formannskap:    20.okt, 17.nov , 1.des.
     
HU Næring– miljø og teknisk: 22.okt, 10.des 

INFO 

Neste utgave av Hør-Her kommer ut i uke 49 (1.-5.des.)  

Er det noe du ønsker å ha med i neste utgave, må det leveres 
innen 20.november. Send helst ferdigskrevet stoff. 

DIREKTEOVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER 

 

På grunn av økte krav til smittevern i forbindelse med             

koronasituasjonen i landet, er det for tiden ikke mulig for       

innbyggerne å delta på kommunestyremøter. Det har derfor   

kommet en lov som påbyr kommunene å direkteoverføre       

kommunestyremøter for å ivareta innbyggernes krav til innsyn.  

 

Fra og med den 29.oktober vil kommunestyremøtet bli            

direkteoverført ved bruk av Flatanger kommune sitt eget utstyr. 

Du finner en link på kommunens hjemmeside under «Nyheter» 

den dagen kommunestyret holdes. Under direktesendingen kan 

du velge mellom 3 forskjellige skjermer, enten to forskjellige 

utsnitt av kommunestyresalen eller det som vises via projektor. 

Du kan bytte mellom disse tre alternativene så ofte du vil under 

møtet. 

 

Alternativt kan du klikke på fanen «Politikk» på forsiden, og  

deretter på «Møter på nett». Der vil du finne en link til            

direktesendingen av møtet. På samme sted vil det etter hvert bli et 

arkiv hvor du kan finne tidligere direktesendte                        

kommunestyremøter. Det første møtet som kommer til å havne i 

dette arkivet vil være kommunestyremøtet 29.oktober 

INFLUENSAVAKSINERING 2020/2021 
 

Grunnet Covid-19 er vi i år nødt til å organisere  
influensavaksineringen på en annen måte.  
Helsemyndighetene har i år kommet med en prioritering der 
de anbefaler at flest mulig i risikogruppen vaksiners i  
november-desember.  
 
I år må hver enkelt som er i målgruppen bestille seg time for 
vaksinering for å unngå store samlinger av folk på et sted.                                                                  
Time bestilles hos helsesykepleier på telefonnummer: 
90703180 
 
Vaksineringen vil skje på miljøbygget på rommet der  
fotterapeut før hadde kontor. Det vil bli godt merket. Viktig 
at hver enkelt ikke møter før de har time og at time av 
bestilles    dersom man føler seg syk. Dette grunnet  
smittevernhensyn.  
 
Disse anbefales influensavaksine: 

• Alle fra fylte 65 år  

• Barn og voksne med:  
 - diabetes mellitus, type 1 og 2  
 - kronisk luftveissykdom  
 - kronisk hjerte- og karsykdom  
 - kronisk leversvikt  
 - kronisk nyresvikt  
 - kronisk nevrologisk sykdom eller skade  
 - nedsatt immunforsvar  
 - svært alvorlig fedme (BMI over 40)  
 -  annen alvorlig eller kronisk sykdom 
 - gravide fra 12. svangerskapsuke 

 
Av smittevernhensyn foretrekkes det at betaling skjer med 
bankkort.  
 
Det vil også i år være mulighet til å ta Pneumokokk vaksine. 
Vaksinen har en varighet på 10 år. Prisen for denne vaksinen 
er kr. 300,- 
 
Hvert år har mange innbyggere som ikke er i risikogruppen 
vaksinert seg mot influensa. Ønsker du vaksine, men ikke er 
blant de som anbefales vaksinen i første omgang kan du  
bestille vaksinen via apoteket.  
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HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  Nr. 5/2020  



Nytt fra Lauvsnes skole 
Årets TV-aksjon 
Som følge av den pågående korona-pandemien, valgte vi å ikke gjennomføre vår tradisjonelle salgsdag til 
inntekt for TV-aksjonen. Vi valgte i stedet å bruke tid på å rydde plast og annet avfall siden TV-aksjonen i 
år satte fokus på plast i havet.  
Vi opprettet også en SPLEIS til inntekt for TV-aksjonen. I skrivende stund vet vi ikke hvor mye penger som 
totalt kommer inn her, for det er fortsatt mulig å gi til denne  
spleisen: https://www.spleis.no/project/114330/description 

 
      Takk til alle givere! 
Boklansering 
23. september inviterte vi til boklansering på Miljøbygget i forbindelse med utgivelsen av Herlaug Hjelm-
brekkes bok «Laget rundt barnet». I alt deltok 35 personer på boklanseringen.  
 
Vi vil takke alle som kom og bidro til en kjempefin stund! En spesiell takk til Stein Moe, Jens Martin Dahle 
Olsen og Kristin Margrethe Einvik for kulturelle innslag.  
 

Informasjonskveld om ADHD 
I samarbeid med ADHD Norge, avdeling Nord-Trøndelag,  inviterer skolen til informasjonsmøte om ADHD for foresatte og 
andre interesserte. Arrangementet blir i samfunnshuset på Lauvsnes tirsdag 27. oktober kl. 17.30-19.00. Påmelding til rektor 
Turid Kjendlie, e-post turid.kjendlie@flatanger.kommune.no eller på melding 47 66 22 98 innen fredag 23.oktober.  

 

 
Oktoberlunsj 
Onsdag 14.oktober 11.00 – 13.30 
 
Novemberlunsj 
Onsdag 04.november  11.00 – 13.30  
  
Strikkekafé 
Annenhver tirsdag i oddetallsuker  18.00 – 20.00  
  
”Karrakaffe” m/Helselaget¨ 
Følg med på oppslag   
  
”Ølløvkaffe” Hver tirsdag m/nystekte vafler: 11.00 –   
 
Kveldstreff / språkkafé  
Annenhver onsdag i partallsuker      18.00 – 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datakurs / datakafé 
Nytt kurs på torsdags formiddager. 
Oppstart torsdag 29. oktober:  10.00 – 14.00 
Ta med egen maskin / nettbrett 
Uforpliktende og gratis.  
Kaffespleis. Påmld. 47629695   
 
Diverse arrangementer 
Enkeltarrangementer annonseres 
separat på nett og oppslagstavler 
 

 
I brukthjørnet har vi mye fint til salgs for en rimelig penge.  
Kom gjerne en tur for en titt og kanskje en kopp kaffe eller to 

 

HØST PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

TV-aksjonen 2020                                                              
 TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av 
stabelen 18.oktober. 
 
Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med 
konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal 
vi redusere   plastutslippene og ta vare på verdenshavene!  
 
Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis  
finnes det løsninger.  
Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer 
fra Sørøst-Asia. Derfor erTV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og 
Thailand. 

Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlingsråd blant kravene at organisasjonen er godkjent hos 

Innsamlingskontrollen.  
Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssyste-
mer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal 
vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel 
som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere 
forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.   

https://www.spleis.no/project/114330/description
mailto:turid.kjendlie@flatanger.kommune.no


Nytt fra ordføreren! 
 
Hei igjen.   
Koronasituasjonen er fortsatt den samme for Flatanger, ingen er registrert smittet. Med høst og vinter foran oss er det minst like 
viktig at vi fortsatt følger de viktige smittevernrådene; holde avstand og ha god håndhygiene, samt å holde seg hjemme når man 
er syk og ta kontakt med legekontoret ved mistanke om Covid-19. For at vi alle skal fortsette å holde oss friske er det viktig at vi 
følger de retningslinjene FHI har gitt, og tar de nødvendige hensyn både i forbindelse med reiser og ved sammenkomster. 
For flere råd er Folkehelseinstituttet sin hjemmeside til enhver tid oppdatert. 
 
Prosjekter som er i gang og som straks kommer;  

•  Arkeologisk undersøkelse ved kunstgressbanen er gjennomført, området er klarert og arbeidet med prosjektering har   
 startet.  

•  Grunnundersøkelser for vei Sitter – Lauvsnes er gjennomført. Multiconsult fikk  anbudet for                                     
 grunnboring/ grunnundersøkelse av 3-4 områder i veitraseen.   

         Arbeidet ute i felt ble gjennomført de 2 første ukene av oktober og vi venter å motta en rapport med resultatene i     
 månedsskiftet okt-nov. Dette er et ledd i den videre detaljplanlegging av veiprosjektet der målet er å få kartlagt og  
 godkjent detaljert veiplan med kostnadskalkyle.  
 Kommunestyret vil gjennom sitt budsjettarbeid avgjøre videre framdrift for 2021.  

•  Det forberedes også for å gjennomføre del 2 av asfaltering 2020, der boligområdet i Kjærlighetsstien og                   
 parkeringsplasser ved pleie og omsorgstunet er prioritert. 

•  Utbygging av fiber og mobildekning er fortsatt like uavklart, vi har møter med både Fylkeskommunen og teleselskap 
 for å finne gode løsninger for innbyggerne i Flatanger. Bredbånd og mobildekning er høyt prioritert av både storting, 
 regjering og lokalt av næringsliv og kommune/ fylkeskommune.  

 Områdene Utvorda/ Bjørgan/ Frøsendal, Vik/ Kvaløysæter og Hilstad/Brandsmo/  Strøm er høyest prioritert. Her    
 forventer vi en avklaring på planløsning og mulig framdrift nå i høst. 

•  I forbindelse med TV aksjonen «Et hav av muligheter» som akkurat i hovedsak er gjennomført, har skole og barnehage 
 også i år gjort en stor innsats, sammen med lokalt næringsliv, lag og foreninger. Havbruksnæringa i Flatanger sin    
 satsing  på strandrydding sammen med enkeltpersoner, lag og foreninger viser også at vi lokalt virkelig bryr oss om å 
 rydde plast i naturen.  Jeg vil rette en stor takk til alle som bryr seg og bidrar til et rent hav og rent vann.  

   
Ha en fortsatt fin høst! 
Hilsen Flatanger kommune 
Olav Jørgen Bjørkås          

 ordfører  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lars Erik Kristiansen, fra grunnboring i Krubba i Knotten. 



 

 
 
 
 

Det tas forbehold om at arrangement kan 
bli avlyst pga. koronaepidemien. Det   
serveres enkel kirkekaffe på             guds-
tjenestene. 
 
NOVEMBER 
 
01.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Statland 
 kirke kl. 11.00 
 v/ prest, diakon og organist. 

 
ALLEHELGENSDAG ÅPEN VIK 

 KIRKE KL. 12.00-16.00 
 
01.11: Allehelgensdag. Minnegudstjeneste i Vik kirke 
 kl.16.00 (merk tidspunkt)  

v/ prest og organist. Vi minnes de som har gått 
bort det siste året. Mulighet for alle til å tenne lys i 
minnegudstjenesten. Kirkekaffe. 
 

15.11: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 v/ prest og 
organist. Dåp. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.  

 
29.11: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 v/ prest og      
 organist. Dåp. 
 Takkoffer til aksjonen «Lys til verden». Kirkekaffe. 
 
29.11: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 18.00 v/ prest og 
 organist. 
 Takkoffer. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DESEMBER 
 
13.12: Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke kl. 18.00 
  Mer info kommer.  
 
24.12: Julaften. Andakt på Pleie- og omsorgstunet      
 kl. 12.00 (med forbehold) 

 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00. 
 
 
24.12: Julaften. Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00  

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
   

25.12: Juledag. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke          
 kl. 12.00 v/ sokneprest David  

 Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 
 

Velkommen til kirken! 

 
Flatanger menighet har vipps:   

Ofringer i Vik kirke 132545 
Ofringer i Løvøy kirke 132546 
Gaver til Menighetsbladet 133833 
Piano Vik kirke 138111 
 
Det er nå mulig å betale minnekort 
med vipps, prisen er kr 100,-  
Løvøy minnefond: 611739 
Vik minnefond: 611737 
Minnekort kan kjøpes på Servicekontoret på Miljøbygget, 
Spar Flatanger, Coop Marked, Vik og hos H. Sved,      
Jøssund. 
Hvis en ønsker å gi en hilsen til en begravelse, kan en  
kjøpe minnekort, der kortet gis i kirken til pårørende og 
gaven går til forskjønnelse av gravplassene/ kirkegårdene. 

14. november 
kommer teateret 
«Kirkerottene og 
Viggo i tårnet» 
til Vik kirke    
kl. 16.30.  
Det blir sendt ut       
invitasjoner på 
forhånd til    
aldersgruppen 
ca. 4- 9 år.  
Ellers er alle 
velkommen så 
langt plassen 
rekker! 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  


