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RÅDHUSPOSTEN
Informasjonsavis nr. 149 – febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn.
Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på foreldrenes famg.
Ikke tilstede: lille Nørstberg Hevnskjel (gutt)
Ordfører John Lernes stod for utdelinga på helsestasjonen

Formålet med RÅDHUSPOSTEN:
Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle
saker i kommunal forvaltning. Redaktør: Torill Sveen Volden. Opplag ca. 630 stk. Adresse:
Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. Tlf.724 55 555, fax724 55 597,
bankgiro: 4202.14.37667 e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no .
Hjemmeside www.snillfjord.kommune.no . Organisasjonsnummer: 964982309
Rådhusposten trykkes på kommunens kopimaskin og sendes alle husstander i kommunen.
Påskenummeret sendes også alle med fritidseiendom i kommunen.
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FRA ORDFØRER
VEILEDENDE MØTEKALENDER 1. HALVÅR 2009
(vedtak fattet i kommunestyrets møte 18.12.2008 under sak 93/08)

Formannskap/Administrasjonsutvalg
tirsdagene 03. og 31. mars
tirsdag 23. april
tirsdag 12. mai

tirsdagene 02 og 23. juni

Kommunestyret
Torsdag 26.februar

torsdag 02. april

torsdag 28. mai

tirsdag 30. juni

Arbeidsmiljøutvalg
torsdag 23. april

tirsdag 02. juni

SNILLFJORDKORET FIKK
PRIS
TrønderEnergis Kultur- og Miljøpris
overrekkes her av Rune Malmo til Åse
Aastum på vegne av Snillfjordkortet.
Prisen var på 15000 kroner.
Overrekkelsen fant sted på
kommunestyrets desember-møte hvor
Snillfjordkoret underholdt.

FRA TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET
NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Trafikksikkerhetsutvalget arbeider nå med en ny
trafikksikkerhetsplan for perioden 2009 2012.
Vi ønsker derfor å få innspill på forhold som bør vurderes og
tas inn i en slik plan.
Alle kan komme med innspill enten som privatpersoner eller
gjennom lag/organisasjoner.
En slik plan omfatter alle forhold som kan tenkes knyttet til
offentlige veger, enten de er kommunale, fylkeskommunale
eller riksveier.
Det tas sikte på å behandle ny trafikksikkerhetsplan i kommunestyret i junimøtet.
Innspill sendes til Snillfjord kommune, trafikksikkerhetsutvalget, 7257 Snillfjord innen
10. mars.
Bjørn Langebro, komiteleder
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KOMMUNESTYREMØTE 26.02.2009
Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

26.02.2009

Tid: kl. 09.00

Dagsorden:
Kl. 09.00 - 09.30 Orientering fra Næringsforeninga
Kl. 09.45 - 10.30 Orientering fra ”Kysten er klar”
Kl. 11.30
Saksbehandling ihenhold til sakslisste

SAKSLISTE
Saksnr.
1/09

2/09

3/09

4/09
5/09

6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09

Arkivsaksnr.
Tittel
08/848
REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD - MASSETAK PÅ GNR 89 BNR 2
– EGENGODKJENNING
07/1514
SAMARBEID OM LEGETJENESTER SAMARBEIDSAVTALE SNILLFJORD
OG ORKDAL KOMMUNER
08/540
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL PRIVAT VANNFORSYNING –
ENDRING
08/1469
SØKNAD OM REDUSERT TILKOPLINGSGEBYR FOR BOLIG – GNR 4 BNR 240
08/1561
VENNASTRANDA VANNVERK - AVTALE OM TILKNYTNING TIL
KOMMUNENS DRIFTSOVERVÅKNINGSSYSTEM
09/50
AUNEVEIEN 2 - EVT. SALG
09/165
VINDKRAFTKOMITE
09/33
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMITE 1
09/159
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMITE 2
09/174
EKSTRAORDINÆRE TILTAKSMIDLER - DISPONERING
09/188
SVANEM AS - AKSJEUTVIDELSE
09/212
REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE 26.02.2009
09/158
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA DD OG UT
VALGPERIODEN 2007-2011

Krokstadøra, 18. februar 2009

John Lernes
ordfører
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FRA SERVICEKONTORET
FOLKEBADET våren 2009
Brukerne av folkebadet vet at dette åpna tirsdagen i uke 2 i år.
Åpningsdagene og tidene for folkebadet våren 2009 er:
Tirsdager: 18-19 småbarnsvømming under skolepliktig alder
m/foresatte
19 20 folkebad
20 21 folkebad
Fredager:

18
19

19 folkebad
20 folkebad

Folkebadet holder åpent ut mars.
Den spesielle annonserte terapibadingen fortsetter utover våren i hht. annonsering.
Svømmehallen stenger ikke for skolesvømming og trening med fysioterapeut.

- lokal mønstring
ble arrangert fredag den 23. januar 2009 i gymsalen på Aa skole. Teknisk arrangører
var 3 unge damer v/navn Tone Mikalsen, Stine Mikalsen og Ida Louise Vitsø. 10.
klasse stod for matserveringen.
.En stor takk også til konfransier Kay Arne Fugløy. Vi takker for fint gjennomført
arrangement
Under arrangementet fikk vi også oppleve at ungdom tok utfordringer på sparket. Vi
oppfordrer derfor flere til å delta på neste års arrangement .
Disse gikk videre til fylkesmønstringa som i år er i Hemne i tiden 14. og 15. mars.
Juryen i Snillfjord valgte ut disse til å gå videre til Fylkesmønstringa.
Utstillinger:
Vegard Vitsø m maleriet Picasso
Åshild Berdal m fotografiet Kom
med sang

Sceneopptreden:
Silje Werness spilte trombone
Julie Skorild og Frida Aune Skårild

Nyoppstartet KRIGSVETERANFORENING
Dette er en melding til alle i Snillfjord som har vært i tjeneste for Norge både i og
utenfor landets grenser.
Foreningen skal dekke Hitra, Frøya og Snillfjord. Ønsker du mer info om
Hitra, Frøya og Snillfjord krigsveterranforening ta kontakt på tlf 72 44 68 91.
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FRA HELSE
Nyttårsbarnet i Snillfjord 2008 har blitt stor
jente.
Silje Ramvik Stolpnes ble født 3. februar
Den 9. januar arrangerte jordmor og
helsesøster treff på Helsestasjonen hvor
nyfødte snillfjordinger i 2008 var invitert.
Disse fikk utdelt hvert sitt Snillfjordsmykke av
ordføreren. (se forsiden av RP)

TANNKLINIKKEN

PÅ

KROKSTADØRA

Følgende tannlegedager er oppsatt her:
v/Bench
v/Vavik
v/Süveg
10/03-09
24/03-09
21/04-09
12/05-09
Det kan bli endringer på datoene. Tlf Hemne 72472451144

ÅPENT BASSENG!
Vi minner om at vi har bassenget på SOS åpent hver første tirsdag i måneden fra
11 – 12. Alle voksne som føler for å bevege seg i vann er velkommen!
Følgende tirsdager er det åpent før sommeren:
3. mars,

8. april,

5. mai

og

2. juni

Pris: 20 kroner.

Vi håper at flere vil benytte seg av dette tilbudet! Det går helt fint å være i bassenget
uten at du kan svømme!
Anne Marit S. Røvik
Bente Mostue
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FRA OMSORGSENTERET

Først vil vi takke for all oppmerksomhet til jul. Det var i form av blomster, besøk og
underholdning m.m.
Juletrefesten med Frelsesarmeen var svært vellykket, med mange beboere, pårørende og
mange andre hyggelige folk.
Takk til Snillfjord Helselag, som hadde juleutlodning, slik at vi fikk nye gardiner til jul!
Sist, men ikke minst, en STOR takk, til alle som jobbet og gjorde jul- og nyttårshelga trygg og
trivelig for alle våre beboere.
Fortsatt ønsker vi at flest mulig besøker oss. Dagene blir ofte ensformige og lange. Da kan
det være trivelig at noen stikker innom til en felles kaffesup og en prat.
Når en beboer får besøk, er det oftest til glede for mange andre også.
Prat og siste nytt hjemmefra, kan gjøre hverdagen lysere for de som bor her.
Så her kommer utfordringen: har du litt tid til overs, - stikk innom på Omsorgsentret!
Et kjent ordtak sier:" Den største gleda ein kan ha, det er å gjæra andre glad."

Med hilsen fra oss på Omsorgsentret.
INFO FRA LEGEKONTORET
Det vil ikke være lege på kontoret uke 10 det vil si fra den 02.03.0906.03.09
da er han på kurs.
Legesekretæren

FRA OPPVEKST, KULTUR OG KOMPETANSE
NYTT FRA KULTURSKOLEN

Ny medarbeider.
Fra januar 2009 har vi fått ny musikklærer i kulturskolen. Det er Pancho Hristev
Panchev. Han kommer fra Bulgaria, men har bodd i Norge i 7 år og snakker godt
norsk. Han er utøvende musiker som bygger egne gitarer og fioliner. Pancho
underviser i sang, gitar, bass, fiolin, keyboard, piano og trommer. Undervisningsdag i
Snillfjord er mandag med oppmøtested henholdsvis på Krokstadøra oppvekstsenter
og Ven oppvekstsenter. Det er 10 elever som får nyte godt av hans undervisning,
men vi har plass for flere!
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Er du interessert i å lære å spille noen av de nevnte instrumentene - ta kontakt med
Snillfjord kulturskole v/rektor Berit Waldahl på tlf. 72 45 57 36 eller mobil 412 70 956.
I tilfelle nye elever vil torsdag være en aktuell undervisningsdag.
Vi ønsker Pancho velkommen til Snillfjord.

Rektor BW

Filmen om BRURABÅTFORLISET
Filmen som elever ved Ven oppvekstsenter har laget er fortsatt å få kjøpt i
resepsjonen på Rådhuset. Den kan også bestilles hos :
- Pauline Forren tlf 469 64 837
- Njål Klungervik Hassel tlf 957 77 634
Pris kr 100 eks. utgifter til eventuell postforsendelse.
TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL

SØKNADSFRIST 01. april hvert år

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside.
SØKNADSFRISTER - Skole- Fritidsordningen (SFO)
Søknadsfrist til hovedopptak i barnehage, og Skole- Fritidsordningen (SFO) i
Snillfjord kommune er 15. mars 2009.
Gjelder for nytt, eller endring i tilbud.
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside.
Ta kontakt med servicetorget på kommunehuset hvis du har spørsmål

HEI, DU SNILLFJORDING !
Kast deg rundt og kom på idedugnad om hva vi skal/kan gjøre i
Kulturminneåret 2009.
Idedugnaden blir onsdag 25. februar kl 19.oo i gym.salen på Aa skole,
kl 19.oo (presis) – 21.oo.
Ta gjerne med deg flere som har interesse av hvordan vi har levd og lever her
i kommunen og kom på dugnad – hjertelig velkommen.
Du kan også gå inn på www.kulturminneaaret2009.no
Dette er et prosjekt som går på landsbasis og kommunen vår kan ikke være
dårligere enn andre.
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Gratulerer med dagen!
Lerøy Midnor AS deler ut av overskuddet sitt til kommuner de
har aktivitet i. Dette skal gå til tiltak som er til glede og nytte
for kommunens innbyggere.

Snillfjord får tildelt 100 000 kr til slik aktivitet.
Formannskapet gir alle med tiltak som kan delfinansieres
av disse midlene, adgang til å sende inn søknad.
Denne vil bli behandlet i kommunestyret 2. april.
Søknadsfrist 12. mars.
Lerøy Midnor AS stiller følgende krav til bruken av midlene:
1. Hele beløpet skal bevilges til ett tiltak.
2. Tiltaket skal være innenfor det som kan beskrives som idrett/kultur eller
ungdomsarbeid.
3. Pengene skal om mulig initiere fullførelsen av prosjekt som vanskelig kan
fullføres uten at slike gaver mottas.
4. Lerøy Midnor AS ønsker å bli underrettet om hva beløpet blir brukt til.
5. De ønsker samtidig at deres logo og navn skal synes der beløpet er benyttet,
og ser på dette som sponsing av en aktivitet.
6. De vil ha dokumentasjon på at pengene er brukt til tiltak som er beskrevet.
7. Beløpet skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler.
Kommunalsjef oppvekst, kultur og kompetanse.

FRA TEKNISK, NÆRING og MILJØ
REGULERINGSPLAN NY RV. 714

DELSTREKNING A
kommuner

STOKKHAUGEN

MELVATNET i Orkdal og Snilfjord

Offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Snillfjord kommune vedtok i sak 22/09 å legge forslag til reguleringsplan for
RV. 714 Delstrekning A fra kommunegrense mot Orkdal til Melvatnet ut til offentlig ettersyn
og høring, jfr. pbl § 27-1, 2. ledd.
Orkdal kommune vil behandle sin del av planområdet i februar.
Planforslaget viser ny RV. 714, fra Stokkhaugen til Melvatnet, total lengde ca. 22 km, hvorav
ca. 5 km i Orkdal og 17 km i Snillfjord. Forslaget viser alle arealinngrep som vil være
nødvendig i forbindelse med bygging av vegen, og avklarer framtidig arealbruk i
planområdet.
Planforslaget er utlagt i kommunens servicekontor i perioden 09.02.09 15.03.09, samt på
kommunenes hjemmesider www.snillfjord.kommune.no og www.orkdal.kommune.no
Innspill og merknader som gjelder vegføring i Snillfjord sendes Snillfjord kommune, 7257
SNILLFJORD innen 15.03.09.
Innspill og merknader som gjelder vegføring i Orkdal sendes Orkdal kommune, Postboks 81,
7300 Orkanger innen 01.04.09.
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SNILLFJORD BRANNVESEN
HEDRET
50 ÅRS JUBILANTENE
Den 11. desember ble det markert at 3 av
brannmennene hadde runda år i 2008.
F v: Anders J Krokstad , Anton Røvik og
Jørund Sunde

TILSKUDDSORDNINGER

Frøya
kommune

Hitra
kommune

Snillfjord
kommune

Hemne
kommune

Søknadsfrister for tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket
i kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya for 2009
Søknadsfrister for tilskuddsordningene:
• Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
• Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er 1. april 2009
Tildeling av evt. restkvote vil behandles etter 1. september 2009
Ta kontakt med din kommunale landbruksforvaltning dersom du har søknader,
planer, eller ønsker utfyllende informasjon om ordningene.

FRA ANDRE OFFENTLIGE KONTORER
KONFIRMANTENE KOMMER
Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i Snillfjord når de tirsdag 31. mars
mellom kl 18-20 kommer til din dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.

NY KIRKEVERGE
Anne Marit Slørdal Røvik er tilsatt som ny kirkeverge i
Snillfjord fellesråd.
Hun begynte i jobben 1. januar. Hun er utdannet hjelpepleier
og har også en stilling som miljøarbeider i Snillfjord kommune
Hun har tidligere vært fellesrådsleder og fungert som
kirkeverge, så hun er ikke ukjent med de oppgavene hun går
inn i. Anne Marit har kontordag torsdager fra kl 08.30 1500.
Tlf 72 45 71 17 eller mobil 450 48 667.
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UBUDNE GJESTER
I redskapshuset tilknyttet Snillfjord Kirke har noen brutt seg inn og stjålet vår
snøfreser.

SKIANDAKT STEINVASSBU
Det blir skiandakt søndag 1. mars kl 13 ved Steinvassbu ved idrettslagets hytte
mellom Snillfjord og Lensvik. Det blir fin anledning til også å smake på vafler og kaffe
som fås kjøp i hytta, og til å teste formen før det årlige turrennet. I år er det Frode
prest som holder andakten.

GUDSTJENESTER I
SNILLFJORD KIRKE
Våren 2009

Søndag 08. mars kl 11.00.
Høymesse med nattverd .

Palmesøndag 05. april kl 11:
Gudstjeneste med barnedåp

Skjærtorsdag 09. april kl 19.30:
Nattverdgudstjeneste

Påskedag 12. april kl 11
Høytidsgudstjeneste

Søndag 19.april kl 11.00:
Gudstjeneste med nattverd på Snillfjord Omsorgsenter

”Påskesang”

i Vennastranda Bedehus
Orkland Mannskor kommer til Vennastranda Bedehus
2.påskedag 13.april kl.16.00
Servering

- Gratis inngang!
Arr. Snillfjord menighetsråd
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FRA Skatt Midt-Norge

BESTILL SKATTEKORT PÅ NETT –

www.skatteetaten.no/skort eller
www.skatteetaten.no/frikort

Fordeler med å bestille på nett
internettbestillinger blir prioritert først
du kan bestille hele døgnet
du slipper å forlate arbeidsplassen for å komme i åpningstida
går raskere enn bestilling pr. post
For å bestille på nettet må du ha PIN-kode til offentlige tjenester datert 08.12.2008.
(Alle over 16 år har mottatt et kort med 20 PIN-koder til offentlige tjenester på
internett)
Når du har fylt ut alt sjekk nøye gjennom at alt er riktig og at viktige opplysninger
ikke er glemt. Du kan gå tilbake og endre opplysningene ved å klikke på Forrige knappen nederst. Når alt er OK, godkjenner du ved å klikke på Bestill -knappen
nederst. Opplysningene blir kontrollert før endelig skattekort blir beregnet og
utskrevet. KVITTERING: Du får kvittering på at søknaden om nytt skattekort er
registrert hos Skatteetaten. BEHANDLINGSTID: sendes innen 5 dager rundt
årsskiftet og rundt innleveringstid av selvangivelse kan det ta opptil 10 dager.
Søknad om endring av forskuddsskatt gjør du på samme måte.
I frikortløsningen på www.skatteetaten.no/frikort kan en velge om en skal ha et frikort
på kroner 39.997, eller fordelt på 2 frikort. Når du legger inn et beløp på kroner
39.997, beregner systemet det resterende beløpet. Det er ikke mulig å legge inn
høyere beløp enn frikortgrensen.
Bestilling av Pin-koder kan bestilles på internett: skatteetaten.no/pin eller på SMS:
skriv PINKODER (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) og send til 2080.
E-post: skattmidt@skatteetaten.no
Hjemmeside: www.skatteetaten.no

tlf skatteopplysningen: 800 80 000

Skatteråd for januar - Tips sendt fra
www.skatteetaten.no
Invester tid i januar - så blir det enklere i april
Les mer her:
http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=8645&epslanguage=NO
Skatteetatens nettsider: www.skatteetaten.no
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FRA BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring forvaltes i Norge av Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) Programmet støtter lokale og internasjonale prosjekter
for ungdom og prioriterer aktiviteter med unge med spesielle utfordringer. Mange av
prosjektene i 2007 var preget av at året var EUs år for like muligheter for alle.
Bufdir ønsker at alle ungdommer i Norge, uavhengig av bosted og livssituasjon, skal
få sjansen til å dra nytte av midlene. Vi håper derfor heftet vil inspirere til gode
aktiviteter for ungdom og de som jobber med ungdom, og at flere til oppdage
mulighetene som ligger i programmet.
For ytterligere informasjon kan dere besøke www.aktivungdom.eu eller kontakte
Bufdir direkte. Tlf. 4661 5122 e-post: postmottak@bufdir.no eller postboks 8113
Dep, 0032 OSLO
(Brosjyrer finnes på hovedbiblioteket på Krokstadøra)

Fra HELSEDIREKTORATET
Orientering om Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon
Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og
veiledning. Målgruppen er først og fremst eldre som er utsatt for
vold(fysisk, psykisk eller seksuelt). Pårørende, naboer og andre som får
kjennskap til slik vold, kan også ringe. En annen viktig gruppe er ansatte i helse- og
sosialtjenesten, og i hjelpeapparatet for øvrig, som får kjennskap til eller mistanke om vold.
Kontakttelefonen er gratis for innringer. Den er åpen i vanlig kontortid mandag fredag og
betjenes av fagfolk som har erfaring med denne problematikken. Kontakttelefonen åpnet
1. desember 2008
Kontakttelefonens nummer er 800 30 196

Se også www.vernforeldre.no
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FRA LAG OG FORENINGER

INFO

FRA YSIL

INFO 1: Årsmøte.
ÅRSMØTE
YTRE SNILLFJORD IDRETTSLAG
Tid: Onsdag 1.april kl.19.30. Sted: Vennastranda bedehus.
Vanlige årsmøtesaker.
Bevertning.
Styret.

INFO 2: Stor oppslutning om Nissemarsj:
Herborg K. Hassel, Njål K. Hassel, Idar Klungervik, Matias S. Forren, Bjarne A. Skårild, Signe A.
Skårild, Emilie Skårild, Gunn Laila Skårild, Nils Forren, Pauline Forren, Ole Forren, John Kristian
Kjøren, Amalie Kjøren, Oda Marie Kjøren, Malin Forren, Terje Forren, Ellen Snildalsli, Gunhild
Snildalsli, Ellen Forren, Marit Paulsen, Else Marie Klungervik, Arne Ivar Klungervik, Anita Vuttudal,
Ida Christine Vuttudal, Even Vuttudal, Stian Vuttudal, Marit Myrholt, Anne Helen Forren, Tore
Berdal, Anne Kristine B. Selnes, Benjamin S. Follett, Lukas S. Follett, Kristin S. Follett, Wenche S.
Vuttudal, Ola Einar S. Vuttudal, Nils Ole S. Vuttudal, Tone Vuttudal, Steinar Berdal, Mary Berdal
INFO 3: Trekking trimbøker/tur-o.
Håndduk: Aarstein Volden (Vennasetra)
Buff: Anna Berg Vuttudal (Høgbrua)
Buff: Sigrun Buschendorf (Høgbrua)
Isskrape: Helge Forren (Plassabekken)
Hodelykt: Kari Berdal (Vikan)
Lommelykt: Pauline Forren (Plassabekken)
Termos: Merete H. Vuttudal (Litjvatnet)
Trekking blant tur-o-deltagerne:
Sekk og refleksvest: Dagfrid Hassel.

INFO 4. Skirenn
Vi satser på å arrangere skirenn i løpet
av mars måned. Følg med på oppslag.
Skriv sendes med barna på Oppvekstsenteret.
INFO 5: YSIL klubbdresser.
Det har kommet henvendelse til styret om
innkjøp av overtrekksdresser. Ber om at
alle som er interesser i å bestille overtrekksdresser, tar kontakt innen 1. april (tlf Marit
908 54 945).

Snillfjord Helselag - årsmøte
Årsmøte holdes i Krokstadøra Grendahus torsdag 12. mars 2009 kl.15.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Servering.

Velkommen.
Styret
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GRASROTANDELEN
Tipper du? Da kan du støtte oss uten at det koster deg ett
øre…
Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping
bestemme hvilken klubb eller organisasjon som skal motta
inntil 5% av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen går
ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg
til det du spiller for.
Du kan registrere oss som Grasrotmottaker hos kommisjonæren, på internett, på mobilen og
på spillterminalene ved å søke opp Snillfjord Motorklubb eller registrere vårt
organisasjonsnummer som er: 991 935 312 og aktivisere dette. Vi er da registrert som din
grasrotmottaker og får 5% av din innsats.
Du kan også søke fram Snillfjord Motorklubb på www.norsk-tipping.no. Der skriver du ut en
egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering.
DINE 5% ER GULL VERDT FOR OSS!
ÅRSMØTE
Årsmøte fredag 27.februar klokka 19.00 i Skogly.
gensere og
Saksliste før årsmøte finnes den på vår hjemmeside.
er svarte
Sett av kvelden og hjelp oss å skape et enda bedre tilbud.

KLUBBKLÆR
Motorklubben selger T-skjorter,
jakker med klubblogo. Alle klærne
Alle klærne er svarte med hvit logo

(begrenset

Det serveres kaffe og noe å bite i.

antall) Salgsteder: - før sesonstart hos

J.R. Berdal

- Kiosken på
Motorsenteret
MEKKEKURS
Vi arrangerer ”mekke”-kurs lørdagene 14. og 21. mars. Kurssted: Jankos med oppstart klokka
10.00 begge dagene.
Lørdag 14. mars blir det opplæring i:
21. mars blir det generell
opplæring i:
- støtdempere, fjæring og 4-takts motorer.
- teknisk vedlikehold på crossykkel
Påmelding: Vidar eller Jan Rune innen 8.mars. Kursavgift på 150 kroner for hver dag.
Da det er begrenset antall plasser gjelder førstemann til mølla. Mer info:
www.snillfjordmotorklubb.no
Med vennlig hilsen
Jan Rune Berdal, leder
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Informasjon fra Snillfjord Ungdomslag
ÅRSMØTE
Årsmøte i Snillfjord UL avholdes i Skogly
torsdag 26. Februar kl. 19.00
Vanlige årsmøtesaker og enkel servering.

LANGFREDAGSFÆST
Krokstadøra - fredag 10. April kl. 21.00
Musikk av:

BØGDABRÅK

Informasjon om busser o.l. kommer på vår hjemmeside
samt i neste utgave av Rådhusposten.
Mer informasjon finnes på:

www.snillfjordungdomslag.com

Vi minner om at vi har påbegynt ny kjentmannsrunde. Noen av postene kan fint tas
ved å planlegge en skitur til posten.
Kjentmannskonvolutter kan kjøpes på Coop butikkene i kommunen og hos Marit
Myrholt på Forren.
Kjentmannsgruppa ønsker alle

både kjentmenn og ikke kjentmenn god tur
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Styret for 2009 består av:
Leder: Grete Stolpnes, tlf 993 56 202
Kasserer: Anne Revdal, tlf 995 49 806
Sekr: Anne Hafsmo, tlf
72455542/41673748
Har du forslag til aktiviteter - ta kontakt med noen i styret.
Ønsker du å bli medlem sier vil hjertelig velkommen.
Styret
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SNILLFJORDRUNDEN 2008

Alle som deltar i de tre trimløpene Vinganrunden, Krokstadøra Rundt og Knubben
Rundt i løpet av samme sesong, mottar en ’Snillfjordrunden’ pins.
Tiltaket ble satt i gang av Snillfjord idrettsråd med den hensikt å øke oppslutningen om disse
arrangementene. Det er Elisabeth Ramvik som har malt motivet på pinsene.
I 2008 fullførte disse 17 trimmerne ’Snillfjordrunden’: Anne Forren Snildalsli, Helge Forren, May
Britt Berg, Marthe Berg, Sissel Aune Snildalsli, Wenche Aune Snildalsli, Gunnar Snildalsli, Gunn Eva
Berg, Erlend Berg, Bjørnar Berg, Berit Berg, Bjørn Berg, Magnhild Jakobsen, Halvor Driveklepp, Nils
Olav Volden, Pauline Forren og Marit Myrholt.

Velkommen til
Snillfjordrunden 2009!
Vinganrunden: 25.april
Krokstadøra Rundt:
Knubben Rundt: 26.juli.
Marit M.

Orientering fra Snillfjord skytterlag.
Snillfjord skytterlag har fått ny hjemmeside: www.dfs.no/snillfjord

Snillfjord skytterlag arrangerer skyting om COOP Orklas pokal
21.02.09. Skytingen vil foregå på Berg og på skytebanen, det vil i den forbindelse
bli litt mer trafikk og støy på Berg enn vanlig.
Snillfjord skytterlag er registrert i frivillighetsregisteret og kan dermed motta penger
fra Grasrotandelen til Norsk tipping. Vi vil derfor oppfordre leserne av
Rådhusposten og andre om å gi en andel av tippeinnsatsen til Snillfjord skytterlag.
Dette er en ordning som trer i kraft pr. 1.mars 2009. Hver enkelt vil få spørsmål om
dette når de kjøper eller fornyer tippekortet sitt.
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BASAR

Krokstadøra IL
arrangerer

Krokstadøra IL avholder sin årlige basar FREDAG
13.MARS
i gymsalen på Aa skole kl 18.00

KLUBBMESTERSKAP
SKI

•
•
•
•

TORSDAG 5.mars 2009

Åresalg
Lynlotteri
Kakelotteri
Trekking av bøker

Utdeling av premier for skitrim 09, trimkassene 08
og ”bamsemoms” 08.

Sted: lysløypa
Start: kl 19.00
Stilart: klassisk
Startkontingent: barn kr 40, voksne kr 80
Alle blir premiert ved målpassering.
Idealtid: de 5 nærmeste premieres

VELKOMMEN !
STILL OPP OG HA DET GØY PÅ SKI !

STEINVASSBUA
Har du funnet fram skia?
Krokstadøra IL kjører opp skispor flere dager i uka
både fra Snildal og Storslettet parkering innerst på
Berg.
Ta deg en fin skitur i flotte spor og fint terreng.
Legg turen innom Steinvassbua.
Hytta er åpen for salg av vafler, brus, kaffe og
sjokolade hver søndag frem til påske.
GOD TUR !

TRIMKASSENE 2008
Krokstadøra IL’s trimkasser har vært meget
godt besøkt i løpet av 2008.
Totalt antall besøkende på våre 8 trimkasser
var 10189.
Fordelingen på de ulike kassene er:
• Aahammeren
1118
• Krokstadlia
1884
• Gapahuken
400
• Berg
1347
• Steinvassbua
3083 (rekord)
• Svinhaugtjønna
727 (rekord)
• Revehiet
690
• Aalia (ny 1.7.08)
940
Premier trekkes på alle kassene på basaren 13/3

FRA PRIVATE
Vi har hatt lang "vinterferie " og er veldig klar for ny sesong!
Lørdag 14. mars:
Åpningsfest med god mat og levende musikk!!
Kroa åpner kl. 14.00 med ny meny og dagens middag.
På søndag fra kl. 14.00 serverer vi middagsbuffet med dessert
Egen barnemeny
Åpningstider:
Mandag - torsdag: Stengt
Fredag: 20.00- 24.00 - enkel matservering
Lørdag: 14.00 - 24.00
Søndag: 14.00 - 18.00
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COOP ORKLA MØRE BA
Årsmøte for krets 5, Hemne og Snillfjord, blir torsdag 19. mars klokka 19.00, på
Kroa på Krokstadøra.
Alle medlemmer har stemmerett og medbestemmelse i organisasjonen gjennom
årsmøtet. Møt opp for å få viktig informasjon om lagets situasjon og resultater.
Det blir enkel bevertning.
Underholdning av Leidulf Hafsmo.
Trenger du transport? Ta kontakt med butikken.
Coop Orkla Møre BA,
Avd. 18. og 19.

FRA NÆRMILJØSENTRALEN
Nærmiljøsentralen har nå fått kontor oppe i Grendehuset på Krokstadøra. Vi har altså
flyttet opp en etasje. Ta deg gjerne en tur innom. Vi er vanligvis tilgjengelig på dagtid
mandag til fredag.
Vi har bærbar pc som kan disponeres dersom du har behov for å gå på internett.
For øvrig minner vi om både tirsdagskafe og onsdagskafe:

Onsdagskafeen
Hver onsdag er det kaffe og vafler i grendehuset på Krokstadøra.
Onsdagskafeen holder åpent fra kl.9.00 til ca kl.15.00. Her er det sosialt samvær over en
kopp kaffe.

Tirsdagskafeen
Nærmiljøsentralen samler beboere og andre til trivelig samvær på Snillfjord
omsorgsenter siste tirsdag i hver måned.
Dette er en fin anledning til å holde kontakten med kommunens eldre.
Ta deg en tur du også, det serveres vafler, kaker og kaffe.
Datoer.: 24.februar, 31.mars, 28.april og 26.mai
Kontakt oss på :
mobil 97700328
e-post frivillig@snillfjord.as
Se også nærmiljøsentralens hjemmeside: http://snillfjord.synthasite.com/
Hilsen Tormod Sæthre
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HVA SKJER
FEBRUAR
21. februar
25. februar kl 19-21
26. februar
26. februa kl 19
27. februar kl 19
27. februarkl 19

skyting om Coop Orklas pokal
Idedugnad kulturminneåret 2009
Kommunestyremøte
Årsmøte Snillfjord Ungdomslag
Årsmøte Snillfjord motorklubb
Basar - Krokstadøra grendahus

Berg og skytebanen
gym salen Aa skole
Rådhuset
Skogly, Krokstadøra
Skogly, Krokstadøra
Kr.øra grendahus

MARS
01. mars kl 13
03. mars kl 11-12
05. mars kl 19
08. mars kl 11
08. mars se siste ark
12. mars kl 15.oo
13. mars kl 18
14. mars kl 10.oo
14. mars kl 14
14-15. mars
19. mars kl 19
21. mars kl 10
31. mars kl 18-20

Skiandakt v/Frode prest v/trimhytta
Steinvassbu
Bassengtrening
Svømmehallen
KM ski
Lysløypa, Krokstadøra
Høymesse m/nattverd
Kirken
Turskytterrennet Snillfjord Lensvik (32. gang) start fra Snillfjord
Årsmøte Krokstadøra grendahus
Kr.øra grendahus
Basar + premiering fra trimbøkene Krokstadøra IL Gym.sal Aa skole
Motorklubbens Mekke -kurs (støtdemp./fjæring m.m.) Jankos mek.verksted
Mathuset Naz Perwer åpner for sesongen
Hemnskjela
UKM Fylkesmønstring i Hemne
Hemnehallen
Årsmøte for Hemne og Snillfjord Coop Orkla Møre Rådhuskroa
Motorklubbens Mekke -kurs (teknisk vedlikehold) Jankos mek.verksted
Konfirmantene kommer innsamling til fasteaksjonen

APRIL
01. april
02. april
05. april
08. april
09. april
10. april
12. april
13. april
19. april
23. april
25. april

Årsmøte Ytre Snillfjord IL
Kommunestyremøte (etter veil. Møteplan)
Gudstjeneste m/barnedåp
Bassengtrening
Nattverdsgudstjeneste
Langfredagsfæst musikk av Bøgdabråk
Høytidsgudstjeneste
Påskesang med Orkdal Mannskor
Gudstjeneste m/nattverd
Årsmøte Krokstadøra grendahus
Vinganrunden (trim- og løpsløype etter veg)

kl 19.30
kl 11
kl 11-12
kl 19.30
kl 21
kl 11
kl 16
kl 11
kl 19

MAI/JUNI/JULI
05. mai
kl 11-12
09. mai
16. mai
02. juni
kl 11-12
04. juni
26. juli

Bassengtrening
Lagmesterskap, felt, Ottar Aunes stangpokal
Baneskyting Ulvstupokalen
Bassengtrening
Skytingens dag Snillfjord skytterlag
Knubben Rundt fjell- og trimløp

Vennastranda bedehus

Kirken
Svømmehallen
Kirken
Skogly, Krokstadøra
Kirken
Vennastranda bedehus

Omsorgsenteret
Kr.øra grendahus
Vaslag stadion(start)

Svømmehallen
Skytebanen15. og
Skytebanen
Svømmehallen
Skytebanen
Ven oppvekstsenter
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