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Flatanger Kommune
POST:
TELEFON:
TELEFAX:
E-POST ADR.:

7770 FLATANGER
74 22 11 00
74 22 11 80
postmottak@flatanger.kommune.no

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”
MÅ DET LEVERES INNEN 20. August 2012
DET VIL DA GJELDE FOR SEPTEMBER 2012.
SEND HELST FEDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST:

postmottak@flatanger.kommune.no
Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med!
VÆR AKTIV, BRUK
AKTIVITETSKALENDEREN !

INFO

INFO

INFO

INFO

KOMMUNALE MØTER
Næring, miljø og teknisk:

30.August

Formannskap:

21.August

POST: 7770 FLATANGER
TELEFON: 74 22 11 00
TELEFAX: 74 22 11 80
E-POST ADR. postmottak@flatanger.kommune.no

TANNPLEIER
04.Juli
Hvis det er noen som har behov
for tannlege utenom dette, må de
ringe tannklinikken i Namsos
På Tlf: 74 27 24 44

VOLLAMYRA
Fra og med 1.April til og med 30.September er det åpent hver tirsdag mellom kl.
15.00—18.00
I tillegg til siste lørdag i måneden mellom kl. 11.00—13.00

I forrige nr. av Hør-Her har det sneket seg inn en liten feil: Boka ”Øyfolket” koster kr. 520,00
ikke 170,- som det stod.

Flatanger folkebibliotek har sommerstengt i perioden

3.Juli—17. August
Biblioteksjefen

Ledig leilighet – Lauvsneshaugen
Flatanger kommune har en liten leilighet ledig for utleie. Leiligheten ligger på Lauvsneshaugen (halvpart av tomannsbolig). Boligen består av stue, kjøkken, bad, 1 soverom og en bod.
Leiligheten vil bli tildelt ut fra fastsatte vilkår.
Skriftlig søknad sendes:
Servicekontoret
Flatanger kommune
7770 Flatanger
Eller til postmottak@flatanger.kommune.no
Søknadsfrist: Mandag 9.juli 2012

Ressurser på avveier

Metallavfall AS Storlavika

har mottak og sortering av alle typer metallrester, jernskrap og defekte maskiner, elektriske

apparater m.m

Metallavfall AS har ekstra åpningstid hver torsdag mellom kl 15.00 og 19.00 i juli og august, både for private og næringslivet.
De tilbyr gratis mottak av alle typer; metallrester, jernskrap, motorer, plenklippere, påhengsmotorer, både store og små maskiner.
Gamle batterier fra traktor, bil, båt, spillolje, gamle komfyrer, vaskemaskiner, radio, tv, PC og datautstyr.
Ja nesten alt mulig kan du bringe til Metallavfall AS og de tar seg av at ressursene blir brakt tilbake og blir satt inn i ny produksjon.
Større mengder kan hentes, etter nærmere avtale.
Metallavfall AS tlf 99851648, 90299123 e-post hilde@metallavfall.no
PS! Matrester, glass og annet restavfall må leveres gjennom de velfungerende ordninger hos MNA.

Eiendomsskatt vedr eldre helårsboliger
Takstnemnda har

ifm evalueringen av prosjektet kommet fram til at eldre helårsboliger og våningshus som benyttes til fritidsformål skal settes ned i pris. Prisen var opprinnelig satt til
kr 9000 pr kvm, men vi har hatt et inntrykk av at dette ga for høy takstverdi sett i forhold til tilsvarende boligeiendommer som brukes til bolig og ift nybygde hytter. Slike eldre hus har
gjerne også store arealer ettersom de før er blitt brukt som bolig.
Ny pris er kr 7000,-.
Dette fører til at vi går gjennom alle de aktuelle eiendommene (ca 190) og retter disse.
De skal derfor være à jour med takstverdi før det første terminkravet på skatten sendes ut nå.
Hilsen Takstnemnda v/sekretær

Boligetablering i distriktene
Flatanger kommune, som en av 12 kommuner, er etter søknad blitt med i et landsomfattende 3 årig prosjekt
med formål å utvikle attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt boligtilbud.
Flatanger kommunes hovedmålsetning i prosjektet er å øke tilbudet av utleie boliger/leiligheter til fastboende,
spesielt rettet mot ungdom, nyetablerere og tilflyttere.
I prosjektet ligger det bl.a. tilskuddsmuligheter i forbindelse med etablering av utleieboliger/leiligheter til fastboende (inntil 15% av prosjektkostnad). Her må kommunen stå som søker, men kommunen kan videretildele
tilskuddet til private utbyggere.
Kommunen er ut fra dette interessert i så snart som mulig å komme i kontakt med evt. private interesser
som går med/har planer om utbygging av boliger, slik at vi evt. kunne ha fremmet søknad allerede i prosjektets første år. (Forventet søknadsfrist 1 oktober.)
Interesserte bes kontakte kommunen ved teknisk sjef eller rådmann.
Rådmann

Storstilt ryddeaksjon i Flatanger
Vinterstormene Berit og Dagmar gjorde stor ugagn og rotet voldsomt i vår vakre skjærgård og langt innover land.
I perioden 25. Juni til 25. Juli, vil fiskeoppdrettselskapene Bjørøya Fiskeoppdrett AS, Salmar Farming AS og Marine Harvest AS sette i verk en storaksjon for å rydde opp etter stormens herjinger.
De 3 oppdrettsfirmaene går inn med ca 50 000 hver i lønnsmidler til skoleungdommer som får en
storjobb med å rydde deler av strandsonen, oppdrettsfirmaene stiller i tillegg med egne mannskaper som tar seg av det praktiske med transport og sikkerhet.
I hovedsak blir følgende områder prioritert innenfor de oppsatte rammer, Marine Harvest, område
Skjengen – Utvorda- Frøsendal- Feøya + event. Jøssundfjorden. Bjørøya Fiskeoppdrett, område
Eiasundet- Bjørøyværet- Skjengen- Havstein. Salmar Farming område Kvernøya – Gladsøyværet.
Dette er meget store og omfattende områder og derfor vil det ha avgjørende betydning at alle
som har mulighet også bidrar til at mest mulig søppel blir samlet sammen, spesielt i områdene
med tilknytning til boligområder, hyttefelt og andre områder som det ferdes mye folk er det naturlig at vi tar et tak og hjelper til alle sammen.
For å lette innsamlingen har de samme oppdrettsselskapene tatt på seg å hente og frakte inn avfall som blir samlet og plassert på egnede steder overfor flomålet i strandsonen, de ber om at avfallet plasseres enten i storsekker 600-1000 liter eller i svartsekker og plasseres på steder som er
tilgjengelig med båt.
Følgende innsamlingsteder og kontaktpersoner er avtalt i samarbeid med MNA som skal forestå
avhenting og videretransport:
Bjørgan ,Marine Harvest, v/ Olav K. Øvereng tlf 45617839
Bjørøystøa, Bjørøya Fiskeoppdrett, v/ Raymond Johansen tlf 95880884
Nordstrømmen, Salmar Farming, v/ Helge Staven tlf 93406848
Søppel skal sorteres og videresendes i 3 forskjellige fraksjoner; 1. hardplast, 2. taug og trål, 3.
myk plast og annet restavfall.
Landbruket er også oppfordrett til å ta en aksjon med innsamling av landbruksplast og nett som
hentes av Ottersøy Containerservice, tlf 743 97333.
Jernskrot og metallrester kan avtales med Flatanger kommune NMT tlf 74221145 og avhentes
eller kan leveres til Metallavfall AS v/ Bent Larsen, tlf 99851648, Storlavika.
Det øvrige næringsliv og industri oppfordres også til å ta en ekstra runde i sitt nærområde og se
om det er noe å bidra med, dersom vi alle bidrar litt, blir det enklere for oss alle.
Ellers vil vi også minne om gode muligheter for å få levert ekstra avfall og resurser gjennom Miljøtorget på Vollamyra, og ulike returordninger, både miljøfarlig avfall og elektriske artikler.
Med ønske om en storslått ryddeaksjon, hilsen Flatanger kommune, Olav J. Bjørkås

Vi har den store glede av å invitere gamle og nye kjenninger til
Molomarkedet på Statland lørdag 25.august kl 11.00-16.00.
Vi beholder mye av den gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samtidig med å ta med
oss nye momenter for å få til et enda bedre marked for dere utstillere, og ikke minst alle store og
små besøkende!
Leie av bod for salg av produkter eller stand for reklame av produkter, politiske partier m.m., herunder også bryggestand og plass for salgshengere, koster 400 kr.
Ved interesse for leie, kontakt Grete Selbo – greteselbo@hotmail.com
For ytterligere opplysninger, ring Grete (95238588) eller Bjørn(45601716)

Hjertelig velkommen til ett flott molomarked
Arr. Statland Vekst

Boligtilskudd til tilpasning
Flatanger kommune har i år fått tildelt fra Husbanken tilskudd til tilpasning av bolig for videre tildeling i 2012.
Hvem kan få tilskudd til tilpasning?
Tilskudd gis til husstander der minst ett medlem enten er:
Funksjonshemmet
Over 60 år
Eller har et særlig sosialt behov
Hva kan det gis tilskudd til?
Tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av egen bolig eller til leid bolig.
Det kan gis tilskudd til spesialtilpasning eller mindre utbedringer av boligen hvis det er en person i boligen som er
funksjonshemmet eller har bevegelsesvansker.
Det kan gis tilskudd til mindre utbedringer av boligen som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden.
Tilskudd gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov for tilpasning og etter streng økonomisk behovsprøving.
Hvordan søke?
Søknad om boligtilskudd til tilpasning av bolig sendes til Flatanger kommune ved sosialetaten.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret eller du kan finne det ved å gå inn på www.husbanken.no
Kommunen kan hjelpe til med veiledning og hjelp til utfylling av søknad.
Informasjonskontakt:
Sosialleder Kari Leknes, tlf 74 22 11 31

Pleie– og omsorgstjenesten v/Nina Strømsnes

LEIE AV FLATANGERHALLEN I SOMMER
Hallen er stengt for utleie i hele juli (Det gjelder ikke Helsetrøya). Årsaken til at hallen er stengt skyldes at det ikke utføres vanlig renhold i hallen i denne perioden.
Skulle noen ha behov for å leie hallen er det andre utleieregler som gjelder i denne
perioden. Ta kontakt med servicekontoret
på 74 22 11 00 for nærmere informasjon.
Hallstyret

LYST TIL Å LEIE HALLEN NESTE SKOLEÅR?
Da må du/dere sende inn søknad innen 20.august til kulturkontret. Søknader som
kommer inn etter dette vil bli fordelt etter at alle som har søkt innenfor søknadsfristen har fått tildelt sin halltid.
Ønsker du/dere å opprettholde søknadene fra i fjor skriver dere det i søknaden.
Søknad sendes til kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller på papir til Flatanger
kommune, v/Kulturkontoret, 7770 Flatanger.
Kulturkontoret

KLUBBEN ER STENGT I HELE JULI
Det er ikke klubbkvelder eller utleie av klubben til andre formål i juli måned. Klubben starter opp igjen torsdag 2.august kl. 18.30. Følg med på kommunens hjemmeside www.flatanger.komune.no eller på plakater på butikken for informasjon om
klubbkvelder i august.

Kulturkontoret

Søknad om produksjonstilskudd – august 2012.
Minner om at søknadsfristen for Produksjonstilskudd i jordbruket som vanlig er 20.august
med 31.07 som registreringsdato/telledato. Søknadsskjemaene i år skal være forhåndsutfylt med de arealtall som ble godkjent i 2011 i etterkant av oppdatering av gårdskartene og
jordregisteret. Vi ber om at alle søkere er nøye med å overholde søknadsfristen, da landbrukskontoret igjen har frister overfor Fylkesmannen å forholde oss til. For sent levert søknad vil føre til trekk i utbetalingen. Vi håper også at flest mulig benytter seg av muligheten til å søke elektronisk. For nærmere informasjon, ta kontakt, eller gå inn på nettsidene
til Statens landbruksforvaltning www.slf.dep.no

Regionalt miljøprogram, søknadsfrist 20.08.12:
Miljøtilskudd til jordbruket (regionalt miljøprogram) videreføres som tidligere. På disse
ordningene kan det ikke søkes elektronisk, men papirskjema må sendes landbrukskontoret. Alle som mottok produksjonstilskudd i 2011 vil få egen forsendelse i posten med dette
søknadsmateriellet omtrent samtidig med produksjonstilskuddspapirene. Det er viktig at
alle søkere leverer med de vedlegg som de enkelte ordningene krever for at søknaden skal
være fullstendig. Dette går tydelig fram av søknadsveiledninga som følger med søknadsskjemaet.

BU-MIDLER TIL BRUKSUTBYGGING:
Dette er ei ordning det har vært knapphet med midler på de seneste årene, og flere har derfor fått sine saker avslått
pga av at det har vært for lite midler tilgjengelig. I løpet av 2010 og 2011 har dette etterslepet blitt tatt etter slik at
det nå er større samsvar mellom tilskuddspotten og antallet søknader. Det er ikke lenger søknadsfrist på disse ordninger, og Innovasjon Norge behandler derfor saker som kommer inn fortløpende.
Har du planer om restaurering / utbygging er det viktig å starte planlegginga i god tid, slik at alle søknadspapirer og
driftsplanleggingskalkyler er på plass før du tenker å starte opp. Tilskuddsregler for inneværende år er at det kan gis
et tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag (avgrenset til max 650.000 kr), og i tillegg kan det søke
om rentestøtte hvis det er aktuelt med låneopptak.
Vil samtidig minne om mulighetene for ”Tilskudd ved generasjonsskifte”. Dette er et tilskudd som kan gis til landbrukseiendommer ved generasjonsskifte som trenger mindre investeringer for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift. Øvre kostnadsgrense for denne ordningen er kr 500.000. Tilskudd kan gis til 40 % av kostnadene (maks
150.000), og for kvinner inntil 60 % av kostnadene (max 200.000).
Ta kontakt med landbrukskontoret for ytterligere informasjon.

Nye rådgivere for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag (se også
eget infoark i denne hør-her utgaven)
Oppgaver som rådgiverne for landbruksbygg kan tilby landbruket vil i hovedsak være:
bistå gårdbrukere med utarbeidelse av forslagstegninger med kostnadsoverslag, noe som vil
være et godt nok grunnlag for å sende inn søknad om finansiering til innovasjon Norge for de
som ønsker det..
bistå gårdbrukere med utarbeidelse av anbudsgrunnlag, (detaljtegninger og øvrig dokumentasjon som grunnlag for gjennomføring av anbudskonkurranse.)
Bistå gårdbrukere med gjennomføring av anbudskonkurranse, kontrahering av tilbud og avtaleetablering.
Bistå gårdbrukere med byggeledelse og oppfølging av byggeprosjekt ute på byggeplassen.
Bistand gårdbrukere med utarbeidelse av byggesøknader, alternativt gi råd til gårdbrukere om
hvordan de kan lage en byggesøknad selv.
Byggrådgiverne i Norsk Landbruksrådgivning er også engasjert av Innovasjon Norge til å
foreta teknisk godkjenning av byggeprosjekt i landbrukssammenheng som grunnlag for å få
utbetalt innvilget tilskudd. Teknisk godkjenning skal foreligge før byggarbeidene settes i gang.
Vi kan også tilby kursing av forskjellig slag knyttet til byggeprosessen
Vi håper at gårdbrukere i Nord-Trøndelag vil benytte seg av tjenestene som vi kan tilby, og at vi får et
godt samarbeid i tida framover.
Går du med byggeplaner er det bare å ta kontakt med våre rådgivere:
Vegar – e-post: vegar.brenne@lr.no, mob.: 95 46 65 97
Terje – e-post: terje.rygg@lr.no, mob.: 48 28 44 84

GRATIS TILBUD OM SKOGFAGLIG VEILEDNING:
Flatanger kommune har avtale med Namdal Skogselskap
v/ Trond Sagmo om et tilbud til skogeiere som ønsker å få en skogfaglig gjennomgang
av skogen på eiendommen, og hvilke tiltak som bør/kan settes i gang. Tilbudet er gratis
for skogeier og kan innbefatte ei befaring og forslag til hva som bør gjøres i egen skog.
Dette er ikke et tilbud som ”alle” kan få nytte av i 2012 pga av budsjettet, så her gjelder
prinsippet om førstemann til mølla. Ta kontakt med landbrukskontoret.

HVA SKAL DU GJØRE VED VILTPÅKJØRSEL?
Meld i fra til politiet:
Tlf: 02800 eller 741 21000 (Er døgnkontinuerlig bemannet)
Alternativt, meld i fra til Næring, miljø og teknisk i Flatanger kommune:
Tlf: 74 22 11 42
Enhver trafikkant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet eller lokal viltmyndighet (Næring, miljø og teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Overholdes ikke meldeplikten er dette
straffbart, og det kan også ha en økonomisk konsekvens om påkjørselen ikke er varslet. Flere forsikringsselskap
har bortfall eller redusert egenandel ved viltpåkjørsel ved kaskoskade. En forutsetning er at ulykken er meldt, og
selskapene ber ofte viltnemnda om bekreftelse på at meldeplikten er overholdt.
Fallvilt som påtreffes dødt skal også registreres av viltnemnda. For enkelte arter hevder Direktoratet for naturforvaltning, på vegne av staten, eiendomsrett til viltet. Dette gjelder de fleste fredete artene av rovfugler og rovdyr.

En orientering fra styret i Storfjellets Venner
Tida går fort og vi er akkurat ferdig med Tangsprælldagan og Storfjellmarsjen.
Den 9.juni hadde vi dugnad og benkene ved hytta ble smurt, det ble raka og pussa utendørs.
Ny vedovn ble satt inn takket være Amund som bar opp den 60 kilos tunge ovnen på ryggen, det
var en kjempeinnsats
Yngve Sivertsen har restauret stien og mange rekkverkpåler med tau er satt opp.
En ny gangbru nederst er på plass og det vil komme en til, Yngve har gjort en kjempejobb!
Vi har ikke fått vasket hytta og kikkerthuset enda, men det skal bli gjort og vi arbeider med å få
opp en utedo.
Så ønsker vi at så mange som mulig tar turen på fjellet i løpet av sommeren.
God sommer til alle fra oss i styret for Storfjellets venner.

Åpningstider på Flatanger bygdemuseum juli og august
Hver søndag klokken 13-17
15.juli kommer Arnt Landre og forteller historie fra Halmøya. En del gjenstander fra Halmøya som
ikke er på museet til vanlig blir utstilt.
29.juli kan de yngste få seg en ridetur.
12.august blir det gamle leker for de unge, skotthyll og konkurranse.
26.august selger vi rømmegrøt
Vi tar forbehold på programmet med hensyn til vær og vind!
Det serveres kaffe og vaffel!
For å besøke museet utenom disse tidene, eller for å delta på dugnadsarbeid, kontakt Geir
(976 63 577), eller Jan (959 60 970)
Ta også kontakt hvis du har ei historie eller noe annet å bidra med!
Vi vil også takke alle som gir og har gitt gaver under museumsbesøket!
Styrets i Museets Venner

Kirkekontoret
Gudstjenester
JULI
01.07: Friluftsgudstjeneste på Tangsprelldagan kl.11.00
v/ prest Anders Hammer og organist Stein Moe.
Offer til Kirkens SOS, Trøndelag.
08.07: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00
v/ prest Irja Lipsonen Foss og organist Asbjørg Sellæg.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.
15.07: Konfirmantjubileum i Løvøy kirke kl. 11.00
v/ prestevikar Øyvind Foss og organist Marianne Søraa.
Offer menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
29.07: Olsokgudstjeneste på Halmøya gamle kirkested kl. 13.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Marianne Søraa. Båtskyss fra Einvika
med kaffe/ te og matpakke.

kl.11.30. Ta

05.08: Konfirmantjubileum i Vik kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Dåp. Offer til diakoniarbeidet. Kirkekaffe.
12.08: Friluftsgudstjeneste ved Storvatnet på Statland kl.11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Ta gjerne med niste og campingstol.
19.08: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Presentasjon av nye konfirmanter. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.

Velkommen til gudstjenestene!
Andre arrangement
Formiddagstreffet på Nordgaardstua starter opp igjen den 30. august kl. 11.00.
Gudstjeneste på Sørnesset 2. september kl. 12.00. Mer info kommer.
Minnekort for Vik og Løvøy kirker
Minnekort selges på servicekontoret på Miljøbygget, Coop marked Vik, H. Sved Jøssund og L. Mårvik
Sjærgårdshandel Småværet. Minnekort selges også på kirkekontoret i kontorets åpningstider tirsdager
og onsdager 10.00– 14.00. Kortene koster kr. 100,- (kun kontant salg). Inntekten går til minnefondene
ved kirken.
Info fra kirkekontoret
Kirkekontoret i Flatanger er stengt fra 9.juli—23.juli p.g.a. ferie
Henvendelser kan gjøres til Namsos kirkekontor på tlf. 74 21 64 40
Eller Aud Høstland (kirketjener) på tlf. 93 46 51 67.

