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MARS
15.03
24.03

Spillturnering biblioteket
Turskytterrennet Lensvik – Snillfjord

APRIL
01.04
06.04
11.04
13.– 22.04
27.04

Søknadsfrist kulturmidler
Åpen dag: Thulitt på Mjønes
Forfatterbesøk i biblioteket, barnehagealder
Påske
Basar Krokstadøra grendahus

MAI
11.05
17.05
30.05

Kulturkveld Leidulf Hafsmo
Grunnlovsdag
Kristi Himmelfartsdag

JUNI
02.06
06.06
20.06

Krokstadøra rundt
Konfirmasjonsgudstjeneste
Siste skoledag

Bilder (også logoer) må sendes med teksten
som egen fil med god oppløsning. Bilder som
gjengir personer på en slik måte at det regnes
som personopplysning krever samtykke. Lov om
åndsverk §45.
Send gjerne inn foto fra Snillfjord
som kan brukes på forsiden av
Rådhusposten til
rp@snillfjord.kommune.no.
Bildene må være i stående format.

Utgivelser 2019:
1. juni, 1. september og 1. desember.
Forside: Tore Berdal vant Vasaloppet 2019.
Foto: Bildbyrån

Nytt kommune- og fylkesnummer
Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)
Trøndelag: 50 (Sør-Trøndelag, tidl. 16)
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Ordfører

Da er tiden kommet til vårutgaven
av Rådhusposten, skjønt vi har hatt
en periode med vår i siste halvdel av
februar. Nå ser det ut til at vi igjen får
litt kaldere vær.
Først vil jeg få gratulere Tore Bjørseth Berdal med seieren i Vasaloppet.
Det er en veldig bra prestasjon, så all
ære for den.
Årets UKM ble også en suksess med
veldig mange fremragende nummer
fra senen, og fantastiske utstillinger.
Jeg fikk dessverre ikke til å være der
selv i år, men har sett bilder og fått
tilbakemeldinger på at det var veldig
bra. Flott med ungdommer som er så
kreative og kunstneriske.
22. februar ble den offisielle åpnin-

gen av nyveien over Aa-myrene. Da
var det representanter fra fylket som
veieier og statens vegvesen som sto
for åpningen. Etterpå var det servering og taler på kroa de ca 50 stk var
med på feiringen. Det arbeides nå
med å ta siste del av Melvasslia. Dette
var etter alt å dømme siste veiåpning
på ny parsell av FV 714 for Snillfjord
Kommunes del. Neste parsell blir
kryssinga av Åstfjorden som neppe
vil stå ferdig før midten av 2020.
1. februar var frist for å søke konsesjon for vindkraftanlegg på Svarthammarn. Som dere sikkert kjenner til
fikk SAE –Vind konsesjon for utbygging her i 2012. Det ble imidlertid slik
at de ikke ville utnytte denne konsesjonen og leverte den tilbake. Dermed
ble den utlyst på nytt nå. Ved fristens
utløp var de tre søkere. Disse var
TrønderEnergi, Norsk Vind og Njordr.
NVE og søkerne har vært i Snillfjord
og pressangtert prosjekteneprosess og
videre behandling. Frist for å komme
med høringsuttalelser på prosjektet er
1. april 2019. Disse skal leveres NVE.
Kommunereformen går sin gang.
Det er mange møter og mye som skal
på plass, men alle retninger er i god

rute. Det viktige nå er å få plassert
ansatte på en god måte. Det er jo de
ansatte som er produsenter av tjenestene befolkningen skal ha. Det er
derfor viktig at dette gjøres på en god
måte. Videre registrerer jeg med glede
at det er Snillfjordinger blant kandidatene på de aller fleste lister i de tre
nye kommunene til høstens valg. Det
lover godt for representasjon i de nye
kommunene.
Videre er kommunen i dialog med
Coop for eventuell etablering av
butikk på det nye serviceområdet.
Likedan om bensinstasjon. Vi prøver
nå også å få i stand en avtale med Statens Vegvesen om å bruke massene
som nå skal skytes ut i Melvasslia,
til å fylle opp siste del av service
området.
Til slutt vil jeg selv om det er en
stund til ønske dere en god påske. Selv
om den kommer veldig seint i år kan
det kanskje være igjen litt snø i fjellet
for de som trakter etter det. Ellers kan
det bli noen fine dager å nyte ved fjorden for oss andre.
Med vennlig hilsen
John Lernes, ordfører

Smykkeutdeling til årets nye Snillfjordinger
På bildet, fra venstre:
Bakerst: Lars Mjønes, Nils Håkon Wingan,
Ole Anders Mjønesaune, Florence Namasinga
Selnes med Hanna Kirabo Selnes, ordfører John
Lernes.
Forrest: Bjørg Siri Solbu med Ane Solbu
Mjønes, Ann Bodil Wingan med Line Wingan,
Håkon Wingan, Jorun Anita Mjønesaune med
Runa Mjønesaune, Marit Stølhaug med Aili
Isabell Stølhaug Bakås, Janne Kaarvatn Arnesen
med Kasper Vuttudal.
Ikke til stede: Kian Martin Vuttudal, Johannes
Klungervik Selnes, Matylda Scibior.
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Rådmannen
Snillfjord bidra i så henseende. Gjennom vindkraftutbygginga kommer
det også etter hvert midler som gjør
det enklere å styrke og sikre tjenester
og infrastruktur også i denne delen av
nykommunen Orkland.

Snillfjord kommune er nå godt inne
i sitt siste år som egen kommune.
Historisk har Snillfjord vært en kommune med begrensede inntekter, og
samtidig hatt en realistisk og nøktern
holdning til hva som er mulig å oppnå
innenfor disse rammene. Paradoksalt
nok er det slik at når kommunen nå
skal avvikles at det har blitt noen inntektsmuligheter som gjør det mulig å
få til tiltak som det tidligere har vært
vanskelig å realisere. Kortsiktig har
havbruksfondet bidratt til at kommunen kan realisere ønskede oppgraderinger av bygg og annen infrastruktur samtidig som det også i større
grad er mulig å støtte frivillige lag
og organisasjoner med midler. Selv
om det er uklart hvilken framtidig
ordning som vil gjelde så synes det
å være enighet om at kommuner som
legger til rette for oppdrett må få inntekter for denne tilrettelegginga, og i
alle de tre nye kommunene vil dagens

Servicekontoret
på rådhuset sender ut
pins med
kommunevåpen
gratis ved henvendelse.

I kommunal regi er det i 2019 stor
aktivitet når det gjelder oppgradering
av bygninger og annen infrastruktur.
På Aa skole har det de siste årene blitt
gjort oppgraderinger, og det sluttføres
nå med ny scene, innvendig oppgradering av sanitærrom og gymsal og
utbygging av nærmiljøanlegg. Barnehagen gjennomgår innvendig oppgradering og det bygges vognbod. Opprusting av Ven oppvekstsenter er en
del av intensjonsavtalen til nye Heim
kommune, og det utredes nå i regi av
Hemne kommune. Hemnskjela oppvekstsenter får nytt nærmiljøanlegg
med bl.a. ballbinge.
Det er bestilt prosjektering av utvidelse av boligfeltet på Sunde samt
nytt vann- og avløpsanlegg. Nye gatelys kommer i ulike deler av kommunen. Det er kjøpt inn 2 nye brannbiler.
På Snillfjord omsorgssenter er nytt
hovedkjøkken tatt i bruk. Andre
gjennomførte tiltak er nytt laboratorium, nytt renseanlegg til bassenget
og utbedring av ventilasjonsanlegget.

Minner om at det
er mulig å kjøpe
snillfjordsmykket
i ulike utgaver.
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Nye omsorgsboliger er under planlegging og vil sammen med utbygging av
rehabiliteringsavdelinga bli lagt ut på
anbud før sommeren.
Kommunestyret har etter søknader tildelt det meste av de 4 mill. som lag
og organisasjoner kunne søke på og i
tillegg har kommunestyret opprettet 3
fond, hver på 5 mill. til infrastrukturtiltak i Snillfjord-delene av de tre nye
kommunene. Coop vurderer hvorvidt
de ønsker å flytte butikken til Serviceområdet ved nye Rv 714, og evt.
sammen med bensin, lading, kro kan
dette bli et område hvor kommunen
legger til rette for ulike servicetjenester.
Overstående er stikkord for tiltak som
gjennomføres eller planlegges i 2019.
Mange av tiltakene er sterkt påkrevet,
og det er gunstig at vi kommer inn i
nykommunene med bygg og anlegg
som er i rimelig god stand. Samtidig
pågår det i Snillfjord en storstilt utbygging av veier og vindkraft og selv om
vi er få personer vil vi ha næringer,
infrastruktur og inntekter som vil ha
stor betydning i de nye kommunene.
Med hilsen
Birger Hellan
Rådmann

Servicekontoret
selger også boka
«I begynnelsen var
Snillfjordingen»
så lenge restopplaget
varer.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Snillfjording vant Vasaloppet
Overbevisende seier av Tore Bjørseth Berdal i Vasaloppet, det lengste og mest prestisjetunge av langløpene på
ski. Hele 15 000 gikk dette løpet i år. Med seieren i det 95. Vasaloppet har Tore blitt historisk og satt Snillfjord
på kartet. Gratulerer, Tore.

Overbevisende seier av Tore Bjørseth Berdal i Vasaloppet. Her sammen sine lagkamerater som tok 2. og 3. plassen.
Foto: Bildbyrån

Tore har gått Vasaloppet seks ganger med litt varierende
resultat. Tidligere bestenotering er 10. plass. Tore kunne
feire denne triumfen sammen med sine lagkamerater på
Team Koteng som tok 2.-plassen (Stian Hoelgaard) og
3.-plassen (Torleif Syrstad).
Vasaloppet med sine 90 km er det lengste av de 12 langløpene i Visma Ski Classics.
– Vasaloppet har egentlig ikke vært et renn som har
passet meg godt, men etter å ha lagt litt om på taktikken
har det blitt et av mine favorittløp. Søndagen var en drømmedag der alt klaffet. Vi hadde de beste skia i feltet og det
sterkeste laget. En dag jeg kommer til å huske resten av
livet, sier Tore.

Når dette skrives er han allerede på plass i Sveits for å
lade opp til Engadin Skimaraton denne helgen. Det er verdens nest største skirenn. Denne sesongen er det fire løp
igjen. Av disse er Birken det største for laget.
– Birken er heller ikke et løp jeg har prestert spesielt bra
i. Satser på at jeg er bedre i år, og at jeg kan være med å
kjempe om seieren, sier Tore.
Støtteapparatet er selvsagt viktig også for Team Koteng.
Smøreteamet varier mye, men pappa Trygve Berdal er stort
sett alltid med. I tillegg har laget mange gamle skiløpere
som er med og tester ski. Ivar Koteng er hovedsponsor for
Team Koteng. Han selv er også veldig interessert i langrenn og følger nøye med.
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17. MAI

17. MAI

Program for dagen 2019
KROKSTADØRA
08.00

Flaggheising

10.30

Gudstjeneste i Snillfjord kirke
Snillfjordkoret synger for oss

11.15

12.00

13.00

15.30

Program 17. mai 2019
HEMNSKJELA
Toget med Strand Skolekorps i spissen går fra
Hemnskjelkrysset (smia) kl 09.30.
Ved oppvekstsenteret:

17. mai-tog
fra kirka til Snillfjord Omsorgssenter
Oppfordrer alle til å bli med toget fra kirka

• Strand Skolekorps spiller for oss
• Tale for dagen ved ordfører John Lernes
ca. kl. 11.00 i gymsalen

Sang av Snillfjordskoret og appell
Toget returnerer til skolen
Åpen kiosk (stenger under aktivitet i
gymsalen)

• Leker, konkurranser og natursti
• Loddsalg
• Kiosk med salg av is, brus, vafler, pølser m/brød
og potetskruer

Tradisjonell feiring ved skolen:
– Tale for dagen
– Allsang
– Salg av mat
– Leiker og konkurranser

• Kakebord, kaffe, te og saft er inkludert i
inngangspengene
Inngang kr 50,- for voksne.
Barn under konfirmasjonsalder gratis.

Premiering og trekning loddbøker

17. mai-komiteen 2019

Arr.: 8. klasse Aa skole

Hemne videregående skole

– vurdering av behovet for nytt skolenavn
I forbindelse med at Hemne kommune fra 2020 slås sammen med Halsa og deler av Snillfjord har
fylkesrådmannen i Trøndelag vedtatt at det kjøres en navneprosess ved Hemne videregående skole.
I fylkesrådmannens saksframlegg om navnesaken heter
det bl.a.:
«I Trøndelag har de ﬂeste av fylkets 32 videregående
skolene med et navn som knytter skolen til et geograﬁsk
sted (Røros, Steinkjer, Levanger osv). Det er kun Thora
Storm vgs lokalisert til Trondheim sentrum, Olav Duun vgs
lokalisert til Namsos, Guri Kunna vgs som er lokalisert på
Hitra og Frøya og Ole Vig vgs lokalisert til Stjørdal som
har et navn som avviker fra normen.

Navn som knytter skolen til et geograﬁsk sted gir god
informasjon til allmennheten og til søkerne om skolens
beliggenhet og bidrar til å synliggjøre den enkelte skole.»
Det er opprettet en lokal komite for å organisere arbeidet.
Navneforslag sendes til lokal komite på følgende epostadresse: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no
Alle navneforslag skal begrunnes. Frist for å sende forslag
er 14. mars 2019.
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Frist for søknad
om tilskudd til
kulturformål

KULTURPRIS
Snillfjord kommunes kulturpris
kan deles ut hvert 4. år og følger
kommune-styreperioden.

For fullstendig regelverk, se Snillfjord kommunes
hjemmeside

–– Aktivitetsstøtte
–– Trivselstiltak for alle aldersgrupper, men tiltak for barn og
unge vektlegges.
–– Nye lag og organisasjoner får etter søknad en engangssum/
oppstartstøtte.
–– Søknaden skal inneholde:
 Navnet på laget
 Medlemstall
 Godkjent årsregnskap for siste driftsår der alle
inntektsposter framgår.
 Aktivitetsplan for søkeåret.
 Hva skal støtten brukes til?
Kostnadsoverslag er ønskelig.

Kulturprisens formål er å inspi
rere kulturarbeidere i Snillfjord kom
mune, og gi takk for oppfordrende
kulturarbeid. Kulturprisen kan tildeles
for aktivitet innenfor hele det utvidede
kulturbegrep.
Kulturprisen skal hovedsakelig gå
til enkeltpersoner bosatt i Snillfjord
kommune, men kan tildeles personer
tilknyttet kommunen. Kulturprisen kan
også tildeles lag/organisasjoner og
lignende innen kommunen.
Frist for å sette fram forslag på
kandidater til kulturprisen er 15.
august 2019.

–– Søknadsfrist for tildeling av kulturmidler er 1. april hvert
år. Søknaden sendes kommunen på godkjent søknads
skjema.

Søknadsskjema legges ut på kom
munens hjemmeside.

–– Snillfjord kommune er behjelpelig med utfylling av
søknadsskjemaet.

Snillfjord motorklubb
mottok kr 100 000 i støtte
fra Gjensidige rett før jul.
Snakk om flott julegave!
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Info fra Snillfjord Kirkekontor
Velkommen til gudstjenester i
Snillfjord menighet:
17. mars
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse
31. mars
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse
18. april – skjærtorsdag kl 18:
Nattverdgudstjeneste i Snillfjord kirke
21. april – påskedag kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste i Snillfjord kirke

HJEMMESIDE: https://kirken.no/heim
har egen hjemmeside sammen med Hemne og Halsa.
Her finner du nesten alt du trenger å vite om gudstjenester,
kontaktpersoner, kirkelige handlinger. Her er det også
fortløpende oversikt i arbeidet og utviklingen i de nye
kirkelige fellesråd som en følge av Snillfjord kommunes
tredeling. Snillfjord menighetsråd ønsker at det fortsatt
blir et sokn rundt kirka også i Orkland kirkelige fellesråd

Søndag 5. mai kl 12.00:
Gudstjeneste på Snillfjord Omsorgsenter
Torsdag 17. mai kl 10.30:
Gudstjeneste i Snillfjord kirke. Snillfjordkoret deltar
26.mai
Snillfjord kirke kl 15: Samtalegudstjeneste ved konfirmantene, Åse og Jon prest.

Kontordag i Snillfjord
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammer
vik, som kan treffes på tlf 72 45 00 80 eller 488 69 504.
Kirkevergen har kontordag i Snillfjord rådhus den første
tirsdagen i måneden mellom kl 09-11.

Pinsedag 6. juni kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste i i Snillfjord kirke

Konfirmanter i Snillfjord:

Om gravminner
Vinteren går mot slutten, snø og tele forsvinner. Skader
forvoldt av tele og vind blir synlige. Rundt om på kirkegårdene kan flere gravminner ha veltet i løpet av vinteren,
og enda flere er veldig skjeve og kan velte når som helst.
Gravferdsloven sier at den ansvarlige festeren for graven
har ansvar også for gravminnene. Det oppfordres derfor til
å ta en kikk på gravminner man har ansvar for i den hensikt å rette de opp, eventuelt reise de opp igjen og sikre de
godt slik at de ikke velter og skader noen. Et stort, tungt
gravminne kan gjøre stor skade hvis det velter over noen
som ferdes på kirkegården.

Erik Bjørgan
Kintija Gateza
Arne Ivar Klungervik
Willi Krüger
Ingrid Lian
Silje Hansen Røvik
Jorun Marie Stolpnes
Nikodem Tlolka
Jonas Veltrup

KIRKEGÅRDSDUGNAD
Våren kommer snart og det blir tid for dugnad på kirkegårdene for å gjøre kirkegårdene fine igjen etter en lang
vinter. Ta med rive, trillbåre, arbeidslyst og mat. Se pla
kater og oppslag om tidspunkt!

Konfirmantenes innsamlingsaksjon 2019
Tirsdag 9. april mellom kl 18–20 vil konfirmantene i
Snillfjord gå fra dør til dør for å samle inn penger til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
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UKM Snillfjord 2019
Torsdag 28. februar ble det holdt lokalfestival for UKM Snillfjord 2019. Det var stort oppmøte med full gymsal,
og mange flotte innslag.
UKM i Snillfjord torsdag
28. februar ble
et kjempeflott
arrangement!
21 flotte ungdommer hadde
meldt seg på
UKM i Snillfjord. Sju av
ungdommene
deltok som arrangører. De hjalp til med alt fra rigging,
scenearbeid, scenedekorasjoner konferansierer og annet
praktisk arbeid. Noen av ungdommene sto på hele dagen
fra morgenen til alt var rigget ned og ryddet på kvelden.
På scenen hadde vi ti musikalske innslag, en film, et dikt
og et danseinnslag. Vi hadde også en kunstutstilling med
bidrag fra sju kunstnere. Det var alt fra malerier, skulpturer, tegninger og tekstilarbeid. Av andre innslag var det en
humor/grøsserfilm som engasjerte og skapte latter i salen,
og et selvskrevet dikt som ble opplest til musikk som rørte
mange.

Kriteriene som ble lagt til grunn
var bredde, orginalitet, kreativitet
og kvalitet, og det er et mål at de
som går videre representerer ulike
uttrykk. I tillegg må deltagerne være
13 år eller eldre for å kunne delta på
regionfestival.
Dette var det siste UKM som arrangeres mens Snillfjord
er egen kommune, men vi ønsker å jobbe for at det skal
arrangeres UKM på Krokstadøra igjen neste år.
Takk til alle som deltok, arrangerte, var publikum og til
alle de som bidrar til det brede kulturlivet blant ungdom
i Snillfjord, som virkelig kom til uttrykk denne kvelden!

Disse gikk videre til regionsfestivalen som arrangeres
på Ørlandet 26.28. april: Thomas Kjøren (film), Amalie
Kjøren (sang), Stacey Wadieh (sang), Thomas Berdal
(gitar), Erik Krogstad (gitar og sang) og Jorun Stolpnes
(gitar og sang). Disse kunstinnslagene gikk videre: Julian
Grabowsky (tekstil), Anette Volden (maleri), Lukas Follett
(tegning) og Bjarne Kristian Ven (skulptur).

Thomas M. Berdal er nominert til
Drømmestipendet fra Snillfjord kommune.
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Biblioteket

Snillfjordingene fulgte interessert med på fortellingene fra livet til Oddvar Brå.

Thor Gotaas og Oddvar Brå besøkte Snillfjord
6. februar. Arrangementet ble finansiert av Snillfjord bibliotek og Krokstadøra IL, og ble holdt i
gymsalen på Aa skole. Det var stort oppmøte med
60 interesserte tilhørere!
Både Gotaas og Brå er gode formidlere, og klarte enkelt å
holde på oppmerksomheten i de 90 minuttene boksamtalen
varte. Det ble også tid til spørsmål til slutt, og blant annet
ble begge gjestene engasjert av et spørsmål om doping og
astmamedisin.

Gotaas og Brå på besøk i Snillfjord. Foto: Åge Røe

21. februar var det den internasjonale morsmåldagen, og i den forbindelse er det laget en utstilling med kokebøker på ulike språk og med retter fra ulike land, og barnebøker på ulike språk. Den vil bli stående i noen uker
framover, velkommen innom for å se og låne!
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Martin Stokken

Biblioteket i vår

Thor Gotaas er folkeminnegransker og interesserer seg sterkt også for
gamle storheter innenfor idretten. Under besøket var han også interessert i Martin Stokken, en av Snillfjord sine store idrettsutøvere.
Martin Stokken hadde oppveksten sin i Tannvika. Derfor hadde Thor
Gotaas en samtale med John Heggvik og Asbjørg Hafsmo om livet
i Tannvika på 30-tallet. Denne samtalen fant sted i biblioteket før
boksamtalen med Oddvar Brå.

Biblioteket holder på med en liten oppgradering av inventaret, og vi tror det vil
gjøre det enda mer trivelig å være innom.
Dette skjer i vår:
15. mars er det spillturnering igjen, også
denne gangen i Rocket League.

Gotaas snakket med John Heggvik og Asbjørg Hafsmo i forkant av
boksamtalen.

11. april får vi besøk av to forfattere som
har skrevet boka «Du tror det ikke før du
får se det», som er en 2 m lang utbrettsbok! Åpent for alle, målgruppe: barn i
barnehagealder

I uke 26 eller 27 vil det arrangeres ute
bibliotek et par kvelder på torget på
Krokstadøra! Mer info kommer.
Biblioteket har i forbindelse med besøket hatt stående
en utstilling med ski og bøker om ski og sport.
11
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Info fra
Krokstadøra idrettslag

Skritrim på Krokstadøra
I løpet av januar og februar
i år har vi arrangert skitrim,
inkludert telenorkarusell og
klubbmesterskap. Dette med
et veldig godt oppmøte av
både stor og små skiløpere
hver gang. Den første gangen
ble skitrimmen arrangert på
Snildalssetra, siden har vi hatt
svært fine forhold med flotte løyper og stabilt vinterføre
i lysløypa. I alt har vi hatt ca. 50 trimmere, inkludert 15
stykker som ikke har deltatt tidligere.
Skiløperne har fått varm saft, og i tillegg har det de siste
par gangene blitt servert kaker og kaffe.
Premier for deltakelse på skitrimmen ble i år, som tidligere, overrekt på den årvisse basaren til idrettslaget, fredag
før vinterferien. Her ble det delt ut diplomer og diverse
gaver alt etter antall år man har gjennomført skitrimmen.
Takk til alle gamle og nye trimmere og saftkokere, kake
baker, brøyter og løypekjører. Vi sees igjen neste år, med
håp om en ny snørik vinter.

Krokstadøra rundt
Det tradisjonelle trimløpet arrangeres søndag 2. juni 2019
for 53. gang.
Start/mål: Aa skole, Krokstadøra.
Start:
Trimklasse kl. 10.00–12.00.
Konkurranseklasser kl. 12.00.
(påmelding inntil 15 minutter før start).
Lang løype som går i fint skogsterreng og langs grusvei,
ca. 10 km, både trim og konkurranseklasser.
Kort løype på ca. 4 km som går etter fin skogsvei/vei.
Konkurranseklasse kun i langløype. Med mulighet for å
vinne Martin Voldens minnepokal, samt pengepremier for
løyperekorder.
Vi har egen barneløype for de minste!
Velkommen!

Ny hjemmeside
Vi har fått ny hjemmeside. Ta en titt innom:
https://www.klubbinfo.no/kril/index.html

Krogstadøra rundt
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Veiåpning av
FV714 forbi
Krokstadøra

TURSKYTTERRENNET
LENSVIK – SNILLFJORD
Arrangeres i år 24. mars 2019
Rennet er nr. 39 i rekkefølgen, siden det første i 1965.

I år starter vi fra Øyangen friluftsområde i Lensvik, og
går i mål i Snildal i Snillfjord. Løypa er ca. 2 mil lang,
i ﬁnt og lett terreng.
Påmelding innen onsdag 20. mars kl. 12.00, via
Krokstadøra ILs eller Lensvik ILs hjemmesider under
fanen Turskytterrennet.

Veiåpning før jul 2018.
Veien forbi Krokstadøra ble åpnet for trafikk rett før
jul 2018, og hadde offisiell åpning 22. februar. Etter en
snorklippeseremoni ved avkjøringa til Krokstadøra,
flyttet alle seg ned på Café Nazrat for informasjon om
prosjektet, varm lunsj og kake.

Etteranmelding den 24. mars skjer på rennkontoret
på Lensvik skole. Rennkontoret åpner kl. 09.00 og
stenger kl. 11.00.
Klasseinndelinger:
Trimklasse
I Klasse m/diopter (DFS klasse 4 og 5)
II Klasse m/diopter (øvrige DFSklasser)
III Klasse jeger/åpne sikter og AG3

Strekningen ved Melvatnet som er delvis sprengt ut for
uthenting av masse ble nevnt, og ordfører John Lernes ga
klar beskjed om at kommunen ikke kom til å stå i veien om
det ble mulighet for å utvide resten av strekningen også.
Både arbeidere og innbyggere var fornøyd med at prosjektet er gjennomført uten personskader, i et arbeid som
har tatt rundt 140.000 arbeidstimer.

Det er tillatt å bruke lyddemper og jegerstrop
pen i klasse III. Ikke matchreim eller annen støtte.
Det er 4 hold m/dyreﬁgurer og 1 DFS-skive.
Skyttere må ha skutt ferdig innen kl. 15.00.
Løperne må være i mål innen kl. 16.00.
Påmelding alle klasser kr 200,Etteranmelding kr 300,Kontant betaling eller VIPPS v/oppmøte på start
kontoret ved Lensvik skole.
Buss fra Aa skole kl. 08.00 til Lensvik for dem som
ønsker det. NB! Må registreres ved påmelding!
Likeså for dem som ønsker buss hjemover etter rennet.
Første buss går når den er fylt opp. Pris for buss før
eller etter rennet kr 150,-. Det er også satt opp skyttel
buss fra rennkontorene til start og mål. Første buss fra
mål og ned til målkontoret ca. kl. 12.00.

Ofﬁsiell veiåpning 22. februar 2019. Prosjektleder Hanne
Moe sammen med snorklipperne Oddveig Iversen Kipperberg og Gunn Iversen Stokke. Bak står Ola Heggem,
Torben Jenssen og John Lernes. Foto: Hitra-Frøya

Vel møtt til en ﬁn skidag!
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Nytt fra Snillfjord fysioterapi,
friskliv og mestring

Sunn og rask middagskveldkurs 28. januar
En mandagskveld i januar møtte det opp en stor gjeng på
det flotte skolekjøkkenet på Aa skole for å få inspirasjon
til nye, raske og sunne middagsretter. SOS-kokk Thomas
Engels hadde som vanlig forberedt nøye, og han presenterte sju retter. Deltakerne var engasjerte og stilte mange
spørsmål, spesielt rundt bruk av grønnsaker de ikke hadde
så stor kjennskap til fra før. I etterkant av kurset har del
takerne etterspurt nettopp disse på Coopen på Krokstad
øra, som har vært så velvillig at de har begynt å ta dem inn.
Mange takk til de oppmøtte for en trivelig kveld, og ikke
minst stor rydde- og oppvaskhjelp etter endt kurs!
Regional nettverkssamling i fedme og
overvekt
På nyåret hvert år samles de fremste i regionen innen
forskning på fedme og overvekt på Stjørdal for å dele sin
kunnskap, og fysioterapeut Rebekka Ravnsborg Aanes

deltok på dette. Det er et stort
problem at prosentandelen
av befolkningen som lider av
dette er økende, og konsekvensene kan være alvorlige både
for den enkelte og samfunnet.
Her i kommunen tilbys gratis
oppfølging av fysioterapeut dersom man ønsker å få motivasjon og tips til å komme i gang med vektreduksjon.
Treningsrom
Bruken av treningsrommet er gradvis økende; fra 563
registrerte besøk i 2015 til 928 registrerte besøk i 2018.
Heldigvis blir det nye treningsrommet dobbelt så stort, og
kommer til å romme mer utstyr, slik at det blir enda bedre
å trimme der. Tusen takk til alle som husker å registrere
seg på lista når de har vært og trent!

Vinnere Dine 30
premier høstsesong 2018:
Alle som deltar på gruppetrim i regi av Snillfjord
friskliv er automatisk med i trekningen av en refleksvest, et refleksbånd og en drikkeflaske med eksklusiv
Snillfjord kommune-logo på. Høstens heldige vinnere er:
Bassengtrim: Solveig Værnes
Sterk og stødig Hemnskjela: Anne Røvik
Turgruppe: Jenny Volden
Sterk og stødig Krokstadøra: Kari Berg
14
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En hilsen fra Snillfjord
omsorgsenter

Ingen jobb er for liten!

Trenger DU hjelp?
Vi kan hjelpe enda flere

Her kommer en hilsen fra oss på omsorgsenteret. Vi er nå
i mars måned, men har allerede fått de første vårtegn fra
naturens side. Det går mot stadig lysere tider, og vi gleder
oss over at naturen våkner opp fra vinterdvalen.
Vi går en spennende tid i møte når det gjelder bygging
av nye omsorgsboliger og nye kommuneinndelinger. Det
jobbes også med oppussing på det eksisterende bygget,
både hovedkjøkkenet, medisinrom og laboratorierom får en
ny og bedre standard. Arbeidet med kjøkkenet har gått fort
og effektivt, og kjøkkenet er straks opp å gå igjen. Under
arbeidet har kjøkkenet hatt midlertidige lokaler i serviceboligen. Alle har hatt en positiv innstilling, og ikke minst at
det blir mye å glede seg til når det står ferdig. Vi gratulerer
Thomas og co med nytt og fint storkjøkken her på Sos.
Med jevne mellomrom får
omsorgsenteret besøk av forskjellige lag og foreninger,
skoleelever, privatpersoner, på
rørende og mange flere, som alle
bidrar til trivsel og hygge på senteret vårt. Vi retter en stor takk
til hver enkelt for disse besøkene. Så vil vi benytte anledningen til å ønske alle sammen en
riktig fin vår og GOD PÅSKE!

SNILLFJORD - HITRA - FRØYA
Vi er to damer, midt i livet
som gjerne vil hjelpe eldre og uføre.
Vi har god erfaring med det meste,
og er ikke redd for å ta i et tak.
Omsorgstjeneste, vasking, følgetjeneste,
personlig assistanse, snekker, vaktmester,
kontor/datahjelp etc.
Ring oss for en hyggelig prat, eller send epost.
Sammen skal vi komme frem til et godt tilbud.
www.lillehjelpern.com
Tlf: 404 94 472 – 990 32 424
Epost: marit@lillehjelpern.com

HØRING
– konsesjonssøknader for utbygging
av Svarthammaren vindkraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 11.02.19
lagt ut 3 søknader om konsesjon for vindkraftproduksjon
på Svarthammaren i Snillfjord kommune.
Søknadene er lagt ut til offentlig ettersyn i servicekontoret
i Snillfjord rådhus, eller kan lastes ned på NVE sine
hjemmesider www.nve.no
Frist for å komme med høringsuttalelse til konsesjons
søknadene er satt til 01.04.19.

KROKSTADØRA GRENDAHUS
holder basar 27. april kl 13,
og årsmøte 30. april kl 18.
Begge arrangement holdes på grendahuset.

Høringsuttalelser sendes som e-post til
nve@nve.no, eller som brev til
NVE, postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Møteprotokoller

For henvendelser vedr. helsetjenester
i Snillfjord kan du kontakte:

fra møter i Snillfjord og arbeidsgruppene i Orkland og
Heim finnes på nett.
www.snillfjord.kommune.no
www.nyeorkland.no
www.nyeheim.no

Hjemmebaserte tjenester
Tlf 970 42 503 / 72 45 72 39
Omsorgssenter
Tlf 71 45 71 74 / 468 86 754

Det er satt opp hjertestartere ved de
kommunale byggene:

Fysioterapi
Tlf 909 46 497

•
•
•
•
•

Hjelpemidler
Tlf 904 78 831

Snillfjord omsorgsenter
Aa skole
Ven oppvekstsenter
Hemnskjela oppvekstsenter
Rådhuset, Krokstadøra

Fjordglimt IL har også
satt opp hjertestarter
ved klubbhuset på
Vaslag.

Ergoterapi/Syn/Hørsel
Tlf 904 78 831
15

Nå går det mot vår!
Etter en lang vinter gledes vi over at det nå går mot vår og ute-tid.
Snart skal alt det grønne og fine finne vegen opp av jorda.
Har du hørt om andelsgårder? Det er blitt
ganske mange etter hvert, fra det sørligste Norge og helt opp til Finnmark. I en
andelsgård samarbeider man om produksjonen og deler på avlingen. Du kan lese
mer om andelsgårder på
www.andelslandbruk.no
På Skogan har vi i Åstfjord andelsgård i to år
nå forsøkt oss i liten målestokk med grønnsaker,

blomster, urter og bær. Vi har trivdes veldig godt
med å jobbe sammen ute. Vi har lært mye, og
fått stor respekt for hva det innebærer å få
maten fram til bordet. Det har vært stor stas
å høste fra egen åker – egendyrkede grønnsaker smaker ekstra godt.
Vi inviterer gjerne flere med! Du finner mer
informasjon på Facebook-siden til Åstfjord
andelsgård.

Åpen dag for thulitt-interesserte
Lørdag 6. april blir det mulighet til å
hente seg en thulitt-stein.
– Etterspørselen etter thulitt har vært stor.
Fordi steinen ligger inne på anleggsområdet,
kan vi av sikkerhetshensyn ikke tillate at
privatpersoner tar seg inn på egen hånd,
sier HMS-rådgiver Olav Duesten i Statens
vegvesen.
Den åpne dagen finner sted lørdag 6. april
kl. 10–14. Oppmøte på Mjønes trevare.
Tekst hentet fra vegvesen.no

