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orientere kommunens befolkning om aktuelle
saker i kommunal forvaltning.

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.

Nr. 1, frist 31. mars         Utgivelse i uke 15
Annonsering fra lag, organisasjoner og kommunale 
bedrifter gjengis med gul bakgrunn.

Forside: “Porten til havet” - kveldsstemning på 
Hemnskjela
Foto: Åge Røe
Siste side: Kåre Berdal sammen med Jorun møter 
kongen og dronninga i audiens på Slottet.
Foto: Slottet

Vi beklager at høstnummeret av Rådhusposten ikke 
har kommet ut.

Som kjent har det blitt en del endringer i admini-
strasjonen i kommunen i høst. Dette har medført 
endringer i arbeidsoppgaver for mange, også for 
redaktøren av Rådhusposten. Som en følge av dette 
har ikke arbeidet med utgivelse av høstnummeret 
vært mulig til annonsert tid. Dette  blir også den 
siste før jul. 

Det blir altså bare 3 nummer i år. De som er betal-
ende abonnenter får fratrukket dette på neste års 
krav. 
Vil du heller ha tilbakebetalt tar du kontakt med 
kommunens servicekontor.

Forside:
Kveldsstemning på Hemnskjela

Siste side: Kåre Berdal hilser på kong 
Harald i audiensen på Slottet.
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Ordføreren

Da er det igjen tid for nytt nummer 
av Rådhusposten. I skrivende stund 
er det flott vinterstemning utenfor 
vinduet med litt snø på bakken og 
noen få kuldegrader. Alle årstider 
har sin sjarm. Siste helg opplevde vi 

høstens første uvær med 
stormen Hilde som heldigvis ikke 
gjorde større skade hos oss, men 
som likevel minner oss om viktig-
heten av en god beredskap dersom 
uønskede hendelser oppstår.

Varaordfører Ola Krokstad søkte for 
en stund siden fritak fra alle politiske 
verv i Snillfjord kommune. Kom-
munestyret har innvilget søknaden 
ettersom han har flyttet fra kom-
munen. Snillfjord kommune takker 
Ola for hans politiske engasjement 
og ønsker lykke til videre.

Kommunestyret har valgt Oddleif 
Bakås som ny varaordfører. Som ny 
leder i vindkraftkomiteen er John 
Lernes valgt. 

Snillfjord kommune har også fått ny 
rådmann.  Arild Risvik fra Ørlandet 
er ansatt i stillingen og han tiltrer 1. 
januar 2013. Vi ønsker Arild velkom-
men til Snillfjord og ser fram til et 
spennende samarbeid til beste for 
kommunens innbyggere.

Formannskapet har i møte 
13. november 2013 vedtatt å legge 
Årsbudsjett 2014 ut på offentlig 
høring. De økonomiske rammene 
for neste år er stramme. Det betyr 
en reell nedgang i driftsrammen da 
økningen i antall kroner er mindre 
enn forventet lønns- og kostnadsve-
kst. Likevel legges det fram et buds-
jett i balanse, og jeg håper og tror at 
vi skal kunne levere gode tjenester til 
befolkningen også neste år. Høringen 
gir en mulighet for deg som 
innbygger til å komme med innspill 
til det foreslåtte budsjettet. Innspill 
mottas med takk. 

Kommunestyret vedtar budsjettet i 
møte 19. desember.

Med dette vil jeg ønske alle en fin 
adventstid.

Med hilsen 
Anders Krokstad
    

Ny rådmann fra 1. januar
Arild Risvik
Arild er fra Opphaug i Ørland kommune og starter som rådmann fra 
1. januar. Han er 43 år, samboer og har 3 barn. Han er utdannet vernepleier 
og har master i offentlig ledelse. 

Arild har jobbet innen offentlig sektor siden 1990, har vært innom flere sek-
torer, men har sin ledererfaring fra helse og personaltjeneste. Han gir uttrykk 
for å være en handlekraftig og tydelig leder med fokus på medvirkning og 
åpenhet i gjennomføring av prosesser. 

Med interesse for lokale aktiviteter, som idrett og friluftsliv vil han benytte 
seg av de tilbud som finnes i Snillfjord. Arild skal forsatt være boende på 
Ørlandet, men kommer til å ha hybel i Snillfjord i uka. Han ser fram til å tiltre 
stillingen og møte kollegaer i Snillfjord kommune.

Rekrutteringsprosessen.
I prosessen med å finne en ny 
rådmann valgte kommunestyret As-
sessit AS som er sertifisert i rek-
rutterings-prosesser. Sammen med 
det oppnevnte rekrutteringsutvalget 
skulle Assessit finne kandidater til 
stillingen som ny rådmann. 

16 søkere meldte seg interessert i 
stillingen, noe som karakteriseres 

som meget bra. Av disse ble fire kan-
didater valgt ut til en nærmere vur-
dering. Dette innebærer intervjuer, 
tester på personlige egenskaper og 
en jobbsimulering. Det blir til slutt 
gjennomført en sjekk av referanser 
på den utvalgte kadidaten.

Rekrutteringsutvalgets innstilling ble 
forelagt kommunestyret i et eks-
traordinært møte 14. november. 

I dette møtet ble Arild Risvik tilbudt 
stillingen som rådmann.

Arild Risvik har takket ja til tilbudet 
og begynner som ny rådmann 
1. januar.
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Kai Terje takker for seg

Med kommunestyremøtet den 31. 
oktober avsluttet jeg 5 fine år som 
rådmann i Snillfjord kommune. I 
min rådmannsperiode har det vært 
relativt få kontroversielle saker å 

håndtere, dog har det årlige bud-
sjettarbeidet med prioriteringer av 
forskjellige kommunale aktiviteter 
medført både diskusjoner og gode 
debatter. Med godt samarbeid 
mellom ivrige politikere og dyktige 
medarbeidere har vi i perioden klart 
å tilrettelegge for vekst og utvikling 
både innenfor næringsliv og boset-
ting gjennom reguleringer og ny-
bygg. 

Snillfjord kommune har en solid 
økonomi, men har til tider opplevd 
en anstrengt likviditet - noe som 
er naturlig når vi har fokusert på å 
prioritere gode innbyggertjenester, 
særlig innen oppvekst og helse. Det 
er krevende å opprettholde 3 skoler 
og barnehager, men det er også 
nødvendig for at Snillfjordsamfun-
net skal kunne bestå og utvikle seg 
i de 3 tettstedene. Med kommunens 
geografi er det naturlig å satse på 

kommunal aktivitet i 3 områder men 
det må samtidig satses på et av 
stedene som et sentrum, og det er 
da gode grunner for å legge til rette 
for fortsatt utvikling av Krokstadøra 
som kommunesenter. 

Med en mulig satsing på vindkraftut-
bygging ser det bra ut for fremtiden 
i Snillfjord, i alle fall når det gjelder 
økonomi og utvikling. Lykke til videre 
fremover.

Med hilsen
Kai Terje Dretvik
Rådmann 1. september 2008 - 31. 
oktober 2013.

For administrasjonen i kommunen 
har dette vært en spesiell høst. 
Mange nøkkelpersoner har sluttet 
eller vært i permisjon. Det har derfor 
vært nødvendig med konstituering i 
flere av disse funksjonene samt at vi 
har hatt vikarløsninger. Derfor tror vi 
og håper vi at dette ikke har resultert 
i dårligere tjenester fra kommunen 

til dere som innbyggere. Fra nyttår 
skal alle nøkkelposisjoner være fast 
besatt igjen. Ny økonomisjef 
begynner 1. desember og ny råd-
mann 1. januar. Vi ønsker dem 
velkomne.

Kommunen har ellers store ut-
fordringer framover. Synkende folke-
tall gir mindre i rammeoverføring fra 
staten. Dette betyr at hvis vi ikke 
finne måter å kompensere denne 
overføringen på i tiden framover, må 
vi redusere på driftsutgiftene våre.

Det har skjedd mye positivt på fv 
714 dette året. Når tunnelen i Bustli-
sundet åpner om kort tid så har 
skolevegen til mange av våre barn 
blitt mye sikrere, og det gleder oss.

Så vet vi at konsesjonene som er 
gitt på vindkraft, vil kunne få stor 
betydning for aktiviteten i kommunen 
i årene framover, både i en even-
tuell utbyggingsperiode og etter at 
anleggene er satt i drift. 
Skal denne utbyggingen få en positiv 
virkning for kommunen er det viktig 

at vi forbereder oss fram til en 
investeringsbeslutning blir tatt. Ut 
fra dagens planer tenker SAE Vind, 
som er den største utbyggeren, at 
dette vil skje på høsten i 2016. Det 
betinger at det er lønnsomhet i pros-
jektet og at det bygges ny 420 kV 
overføringslinje. Begge disse prosjek-
tene vil kreve lokalisering av drifts-
senter, områder for montering, nye 
tilførselveier, massetak, transport, 
matforsyning og mye mer.
Hvordan kan kommunen nyttiggjøre 
seg dette og legge til rette for en 
positiv utvikling ut fra disse premis-
sene?
Dette vil, og må, prege arbeidet i 
kommunen i de neste to årene.

Dette lille framtidsblikket må ikke ta 
fokuset bort fra en fin adventstid. 
Rådmannen ønsker med dette en 
god førjulstid og ei fredfull jul til dere 
alle.

Med hilsen
Åge Røe
Konstituert rådmann

Konstituert rådmann
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Roar Reinhaug
Roar begynner i stillingen som 
økonomisjef i Snillfjord kommune 
2. desember. Roar er Høgskole-
kandidat i revisjon fra Distrikts-
høgskolen i Bodø fra 1985. Han har 
25 års fartstid fra Elkem AS hvor han 
har jobbet både på hovedkontoret 
i Oslo og på Orkanger. De siste 15 
årene som økonomisjef på Elkem 
Thamshavn.
Roar er født i Vestvågøy i Lofoten, og 
har de siste 18 årene vært bosatt på 
Orkanger. Han er gift og har to barn 
på 17 og 21 år.
I stillingen som økonomisjef ønsker 
Roar å være en engasjert og synlig 
leder. Han ser fram til å ta fatt på 
nye utfordringer og gleder seg til å 
bli bedre kjent med innbyggere og 
kolleger i Snillfjord kommune.

Thomas Engels
Thomas begynte i Snillfjord kom-
mune 5. august som kjøkkensjef ved 
Snillfjord omsorgssenter.
Han er født og oppvokst i Tyskland, 
hvor han har utdannet seg til kokk .
I Norge har han bodd siden 1986. 
Thomas har erfaring fra flere 
hotell- og restaurantkjøkken både i 
Tyskland, Sverige og Norge, og han 
har blant annet jobbet i mange år 
som kjøkkensjef ved Bårdshaug 
herregård.
Thomas er bosatt på Orkanger , 
men ønsker å flytte hit til Snillfjord 
kommune etterhvert, og lover å 
stelle godt med beboerne ved 
Snillfjord omsorgsenter.

Nye medarbeider

Laila Hjertø
Laila har siden 26. august fungert 
som vikar for kommunalsjef helse og 
omsorg. Hun har utdannelse i ad-
ministrasjon og økonomi ved Norges 
Kommunalhøgskole, og i tillegg noe 
markedsføring, psykologi og jus.
Hun har tidligere arbeidet både i 
kommunal og privat sektor, sist ved 
Senter mot incest og seksuelle over-
grep i Sør-Trøndelag.
Laila og hennes mann Harry har siden 
2003 hatt hus på Hemnskjela og vært 
snillfjordinger siden 2005. Hun var 
også representant i kommunestyret i 
forrige periode.
Hun er opprinnelig hitterværing, men 
er vokst opp på Kyrksæterøra og 
har bodd i Oslo og Trondheim.  Hun 
er motivert for å gjøre en god jobb 
og håper å kunne bidra til å løse de 
utfordringer man har innen helse- og 
omsorgssektoren i kommunen.

Velkommen til 
gudstjenester i 
Snillfjord menighet

Søndag 15. desember 
Snillfjord kirke kl 15.00. 
Vi synger julen inn med Snillfjord-
koret og lokale krefter. 
Torsdag 19. desember
Vennastranda bedehus kl.17.00 
Adventsgudstjeneste for Vennastran-
da skole/ barnehage.
Fredag 20. desember
Snillfjord kirke kl. 9.30

Adventsgudstjeneste for Aa opp-
vekstsenter og Hemnskjela oppve-
kstsenter.
Julaften
SOS kl.12.00
Juleandakt
Snillfjord kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste.
Bjørkly, Sunde kl. 16.00
Familiegudstjeneste 
Søndag  5. januar 
Kristi åpenbaringsdag
Vennastranda bedehus kl.11.00
Gudstjeneste og julefest. 
Søndag 26. januar 

Snillfjord kirke kl 11.00
Høymesse med nattverd  
Søndag 9. februar
Snillfjord kirke kl 11.00
FESTGUDSTJENESTE. 
Vi ønsker Birgit prest velkommen.  
Søndag 16. februar
Snillfjord kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med utdeling av 
nytestamenter til 5.-klassingene
Søndag 2. mars
Skiandakt ved Steinvassbu kl. 13.00 
sammen med Lensvik og Agdenes 
menigheter

Snillfjord Kirkekontor ønsker alle en 
velsignet julehøytid 
og et godt nytt år!

Snillfjord har nå egen hjemmeside 
sammen med Hemne.  Der finner du 
nesten alt du trenger å vite om gud-
stjenster, kontaktpersoner, kirkelige 
handlinger mm.

Vi minner om at Snillfjord nå har 
felles kirkeverge med Hemne. Egil 
Hammervik som kan treffes på 
tlf. 72 45 00 82.

Kirka
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Skolebesøk fra Kroatia
Siden høsten 2011 har 10. trinn ved 
Krokstadøra Oppvekstsenter vært 
med på et internasjonalt forskning-
sprosjekt gjennom Globe - The 
Tree Ring Project. Dette har vært et 
samarbeidsprosjekt mellom skoler i 
Tsjekkia, Kroatia og Norge.
Elevene har gjennom dette prosjek-
tet fått prøvd seg som forskere ved 
å ta årringprøver, aldersbestemme 
trær, se spesielt på perioder med 
særlig positiv og negativ vekst, for så 
å se om det er en sammenheng med 
værdata fra de samme periodene, 
eller om andre faktorer kan ha påvir-
ket veksten. 
Vi er blitt tildelt en samarbeidsklasse 
i Zagreb i Kroatia; Skola za medi-
cinske sestre Vrapce, der kontakten 
primært har foregått over mail og 
Skype i løpet av de to første prosjek-
tårene.
I mai 2013 fikk vi derimot mulighet 
til å reise nedover til Kroatia en uke 
for å besøke våre samarbeidspart-

nere. Her bodde vi hjemme hos de 
kroatiske elevene og fikk virkelig 
oppleve kroatisk kultur fra innsiden. 
En kjempeopplevelse! 

I september var det snillfjordingenes 
tur til å åpne hjemmene sine for de 
kroatiske elevene, og gjengjelde den 
gjestfriheten vi opplevde der. Grup-
pen fra Zagreb besto av 12 elever og 
2 lærere, som nå skulle oppleve å 
komme fra storbyen Zagreb til lands-
bygda i Snillfjord. For å få en mest 
mulig gradvis tilvenning ble kroatene 
først vist rundt i Trondheim der Den 
gamle bybro, Kristiansten festning 
og Nidarosdomen sto på program-
met - før turen gikk videre mot mer 
grisgrendte strøk. 
Under oppholdet i Snillfjord var en 
omvisning på Aa skole en selvfølge-
lighet, etterfulgt av en tur på rådhu-
set hvor vi fikk informasjon om kom-
munen av skolesjef Åge Røe. Ellers 
var målet å få vist våre kroatiske 
venner noe av det Snillfjord har å by 
på innen både næringsliv og natur. 

Turen gikk da til Marine Harvest hvor 
vi fikk informasjon og omvisning. 
Kroatene syntes det hørtes veldig 
eksotisk ut at en av 10.-klassingene 
bodde på en øde øy, og da ble det 
naturlig å avlegge Fugløya en visitt. 
Klatring og rappellering på Hardmoen 
sto også på programmet. 
Alt i alt har det vært en flott opp-
levelse! Fra prosjektlederen for The 
Tree Ring Project er vi uformelt blitt 
tildelt tittelen «The perfect twin 
schools», da samarbeidet og kontak-
ten oss i mellom er gått langt over 
bare det faglige.

Vi vil rette en stor takk til Marine 
Harvest for omvisning og eminent 
servering, Andor Fugløy for båtskyss 
til og fra Fugløya, John Geir og Laila 
som stilte opp og tok oss med på 
klatring, og Lerøy Midnor for god 
laks.

Solfrid Prins Andøl
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Tilpasset bolig - 
behov for ombygging?
Behovsprøvd tilskudd.
Husbanken yter tilskudd til personer 
som har behov for å bygge om eller 
øke tilgjengeligheten til boligen sin. 
Personer som har behov kan søke 
kommunen om tilskudd. Dersom det 
er behov i Snillfjord vil kommunen 
søke om slike midler i 2014.

Flere eldre og personer med funk-
sjonsnedsettelse ønsker i dag å bo 
hjemme i egen bolig så lenge som 
mulig. Tilskudd til tilpasning kan i 
mange tilfeller være et viktig virke-
middel for å få til dette.

Tilskudd for tilpasning tildeles fra 
kommunen til enkeltpersoner som 
har behov for tilrettelagt bolig. Det 
vil bli vektlagt at tilpasningsbehovet 
er av varig karakter. 

Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak 
som å fjerne terskler for å bedre 
tilkomsten til boligen – men også til 
større ombygginger for å tilrette-
legge boligen i forhold til søk-
ers funksjonsnedsettelse. Familier 
med funksjonshemmede barn vil 
være høyt prioritert ved tildeling av 
tilskudd. 

Tildeling fra kommunen gjøres
etter en økonomisk behovsprøving. 

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en 
helhetsvurdering av behov og mu-
ligheter for støtte fra andre offentlige 
støtteordninger. Den økonomiske 
behovsprøvingen skal gjøres ut fra 
en helhetsvurdering av husstandens 
økonomiske situasjon på sikt etter at 
tilpasningstiltaket er gjennomført.

Søknad
Det er kommunen som tildeler 
tilskudd til enkeltpersoner. Søknaden 
sendes til Snillfjord kommune. 
Søkere må benytte søknadsskjema 
som fås ved henvendelse til Snillfjord 
omsorgssenter ved Laila eller 
Ingeborg, tlf. 72 45 71 64.

Snillfjordinger mener at....
Kan du si noe om det å ha vært med på det internasjonale 
prosjektet ”The Tree Ring Projekt”?
Hva syns du om å få besøk av elever fra et annet land?

Lars Andreas Berg
Det var spennende og interessant 
å få være med på prosjektet. Vi 
fikk lære om alderen til trærne og 
klimaet i de siste årene.

Det var også interessant å få snakke 
med dem og få vite om hvordan de 
bor og lever.

Mats Hestnes
Det var spennende å være med på 
The tree ring project fordi vi lærte 
masse om trær og ble kjent med 
nye folk.

Det var interessant  og spennende å 
snakke engelsk med folk fra Kroatia.

Bjørn Robert Johansen
Det var interessant. Det var fantas-
tisk å få muligheten til å være med 
på dette prosjektet, fordi vi fikk lære 
mange nye ting om treet.

Joda det var fantastisk spennende å 
lære kroatene hvordan det er å leve 
i Snillfjord.

Vindkraft
Både Statnett og SAE Vind har hatt 
møter med kommunen etter at 
konsesjon på vindkraftutbygging ble 
gitt tidligere i høst. Deres beslutning 
om å investere i vindkraft i det som 
de kaller “Snillfjordområdet” kan bli 
tatt høsten 2016.

Snillfjordområdet består av følgende 
konsesjoner:

• SAE Vind har konsesjoner på 
Geitfejllet med 170 MW, Svar-
thammaren med 150 MW og 
Hitra II med 75 mW

• Zephyr har konsesjon på Rem-
mafjellet med 130 MW

• Sarepta har konsesjon på Frøya 
med 60 MW

Statnett skal bygge ny sentralnett-
stasjon i Snillfjord for 420 kV linje.

Avgjørende for om det blir tatt 
en beslutning om utbygging er 
lønnsomheten i prosjektene. Prosjek-
tering av anleggene på Fosen vil skje 
først, og det antas at en beslutning 
vil bli tatt i begynnelsen av 2015 der. 
Det er bedre lønnsomhet på Fosen ut 
fra vindmålingene. Men det antas at 
lønnsomheten i Snillfjordområdet vil 
bedres ved at vindmastene blir bedre 
og turbinkostnadene lavere.
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Etter at folkebibliotekets filial ved 
Ven ble lagt ned i juni i år ble det 
inngått avtale om stoppested ved 
Ven oppvekstsenter av kultur- og 
bibliotekbussen. Som navnet sier 
er tilbudet i denne bussen langt 
mer enn bare bøker. Møt opp og se. 
Selv om skole og barnehage er den 
største målgruppa så er dette et 
tilbud for alle.

For høsten 2013  har bussen hatt 
stopp på Ven første torsdagen i hver 
måned. Alle dager kl. 9.00 – 10.00.
Neste stopp blir 12. desember.

Ønsker du å bestille noe på forhånd 
kan du henvende deg til fylkes-
biblioteket på telefon eller e-post.
Gjør dette minst en uke før bokbuss-
besøket.

Tlf.nr. bokbussen: 976 63 119
Tlf.nr.  fylkesbiblioteket: 73 86 63 90 
E-post: bokbuss@st.fylkesbibl.no

Kultur- og bibliotekbussen 
stopper på Ven

Første torsdag i hver måned kl. 
9-10  har  bussen fra 
fylkesbiblioteket stoppet  ved 
Ven oppvekstsenter.

Skolen på Ven vil være med å støtte 
Øyvind Haugen Wingans  barne-
hjemsprosjekt  i NAKURU, Kenya. 
Prosjektet sto omtalt  i SØRA lørdag 
9. november.

Vi kommer til å ha sparebøsser i 
klasseromma der de som ønsker kan 
putte på penger. 

Prosjektets hjemmeside: 
www.nakurufuture.com
Vi gir tipset videre. 
Berit

Trenger du hjelp?
Bedrifter og privatpersoner - Behov 
for praktisk hjelp?
Vi i 10. klasse ved Aa skole tar på 
oss enkle oppdrag for å samle inn 
penger til klassetur.
Ta kontakt på mail for nærmere 
avtale: spa@snillfjord.kommune.no" 
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I år som i fjor inviterer partnerne i 
Manifest mot mobbing alle kom-
muner til å bli med på kampanje mot 
mobbing. Tema for årets kampanje 
er at «Voksne skaper vennskap - 
sammen». 
Krokstadøra oppvekstsenter lagde 
vennskapsarmbånd i fjor, torsdag 5. 
september i år hadde vi aktivitets-
dag for hele skolen.  Det var ute-
aktiviteter på stasjoner i nærområdet 

hele skoledagen. Elevene var delt i 
grupper på tvers av klassene, der de 
store hadde et ekstra ansvar for de 
minste. Det var bl.a. drama, dikting 
av sang, Kims lek, balansegang med 
vatn, dart, kubb, spørrekonkurranser, 
førstehjelp og skotthyll. Hver lærer 
hadde ansvar for en stasjon hver 
og elevene gikk gruppevis i mellom. 
Matpause med grilling av pølser stod 
også på programmet. Rektor skryter 

av både store og små for en flott 
gjennomført dag. Denne ble avsluttet 
med premieutdeling og en high-five 
med sidemannen på skoletrappa! 
Vi vil også understreke at selv om 
kampanjeuka snart er over for i år, 
vil arbeidet mot mobbing fortsatt stå 
sentralt i skolens hverdag!

Voksne skaper vennskap - sammen 
Temadag på Krokstadøra oppvekstsenter
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En stor takk til alle i Snillfjord som 
bidro til markeringa av 100 årsjubi-
leet for stemmerett for kvinner.
Kommunen fikk oppdraget fra en 
sentral komite, Frivilligsentralen fikk 
satt sammen en komite som tok 
ansvar for å få til et arrangement. 
Mange, store og små, her i kom-
munen bidro til at vi fikk gjennomført 
markeringa. Vi ble til og med invitert 
til Meldal for å vise fram “Kampen 
for stemmerett”. Det var veldig 
artig, særlig når 260 publikummere 
satt i salen. At alle aldersgrupper 
var representert på scenen, var 
svært trivelig, ja, det virket sam-
mensveisende på oss som deltok. 10 
småjenter i 8-10 årsalderen fra alle 
tre barneskolene var med. Gutter 

og jenter fra ungdomsskolen og tre 
fra videregående var med, samt fire 
kvinner fra stemmerettskomiteen: 
Målfrid Klungervik, Ellen Forren, 
Wally Volden og Karen Aune. Og, 
nær sagt, selvfølgelig, mange fra 
Snillfjordkoret. Blant dem vår tro-
faste Per Magne Forren som biskop 
Johan Christian Heuch. Alle i tidsrik-
tige klær.
En spesiell takk til rollefigurene. 
Camilla Collett: Linn Røvik i Mel-
dal, Kristine Berg på Krokstadøra.    
---Fredrikke Marie Quam: Bodil 
Fugløy,---Gina Krogh:Trine Vuttudal 
på Krokstadøra og Signe Skårild 
Aune i Meldal.---Fernanda Nis-
sen: Pauline Forren.---Ole Anton 
Quam: Mathias Skjøtskift.---Viggo 

Ullmann:Stian Aa Selbekk.---Sinte 
menn: Lars Andreas Berg, Øystein 
Berdal (Krokstadøra) ,Knut Magne 
Lernes ( Meldal). Bjørn Robert Jo-
hansen var påmeldt som sint mann i 
Meldal, men ble dessverre syk.
I tillegg var Inger Klungervik 
(Krokstadøra) og AnneKarin Leiknes 
og Joakim (Meldal) med som gode 
hjelpere.

Dere var alle utrolig flinke og fulle av 
pågangsmot og svært viktige for å få 
til dette.                                    
Tusen takk til dere alle.

Åse Aastum på vegne av stemmer-
ettskomiteen.

Stemmerettsjubileet 
2013

Stemmerettskomitéen
Kommunestyret tok initiativ til å 
opprette en komite for markering av 
stemmerettsjubiléet i år. 
I gruppen har følgende deltatt:
Bjørn Nilsen, Dag Fegstad, Åse 
Åstum, Jon Heggvik, Karen Aune, 
Brynhild Berg, Wally Volden, Målfrid 

Klungervik og Tormod Sæthre.
Leder av komiteen er Tormod 
Sæthre.
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Vedtak i kommunestyret

SAK 61/13: FRITAK FRA POLITISKE VERV

Snillfjord kommunestyre  gir Ola Krokstad fritak fra alle 
politiske verv fra .01.11.13 og ut valgperioden.
Snillfjord kommune takker Ola Krokstad for hans politiske 
engasjement gjennom mange år.

SAK 58/13. REGULERINGSPLAN - FV714 - STOKK-
HAUGEN - SUNDE, PARSELL VÅDDÅNESSET 
2. GANGSBEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egen-
godkjenner Snillfjord kommune reguleringsplan for 
Fv714 Stokkhaugen – Sundan, parsell Våddånesset i hht. 
følgende dokumenter:

Reguleringsbeskrivelse/bestemmelser, revidert oktober 
2013
Reguleringsplan, detaljtegning nr. 1, sist revidert 
04.10.13
Reguleringsplan, detaljtegning nr. 2, sist revidert 
04.10.13

Planen erstatter tidligere vedtatt reguleringsplan for 
Fv714, Stokkhagen – Sunde, parsell Orkdal grense – 
Bjørnli mellom profil ca. 11080 og 12300.

SAK 65/13: MARTIN STOKKEN - MARKERING AV 
EN IDRETTSKARRIERE- VALG AV NYTT MEDLEM 
I ARBEIDSGRUPPE
Som nytt medlem i arbeidsgruppa velges Nina Astrid 
Mjør.
Som ny leder velges Åge Røe.

SAK 59/13: FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- 
OG AVLØPSGEBYRER - SLUTTBEHANDLING
Med hjemmel i «Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg» av 16.3.2012 - § 3 samt «Forskrift 
om forurensing» av 1.6.2004 - kapittel 16, vedtas 
forskrift for vann- og avløpsgebyrer som vedlagt i 
denne saken.

Forskriften finner du nå på kommunens hjemmeside.

SAK 64/13: VALG AV NYTT MEDLEM I VIND-
KRAFTKOMITEEN - 2013-2015
Som nytt medlem i Vindkraftkomiteen for resten av 
valgperioden velges:
Morten Myking.
Som ny leder velges:
John Lernes.
Morten Myking velges som nestleder.

SAK 63/13: VALG AV NY VARAORDFØRER  (IN-
NENFOR   VALGPERIODEN  2011 - 2015)
Oddleif Bakås velges til ny varaordfører (innenfor valg-
perioden 2011-2015).

SAK 62/13: VALG AV NYTT MEDLEM - FOR-
MANNSKAPET
Oddleif Bakås velges til nytt medlem i formannskapet 
(innenfor valgperioden 2011-2015).

SAK 68/13: KONSTITUERING - NY RÅDMANN
Kommunestyret i Snillfjord konstituerer kommunalsjef 
Åge Røe som rådmann  fra 01.11.13  og til ny rådmann 
tiltrer stillingen.

SAK 70/13: ANSETTELSE RÅDMANN - SNILLF-
JORD KOMMUNE
Arild Risvik tilbys stillingen som  rådmann i Snillfjord 
kommune

SAK 71/13: SØKNAD OM PERMISJON FRA FOR-
MANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Laila Selven gis permisjon fra kommunestyre og for-
mannskap inntil ny rådmann har tiltrådt.

Utfyllende opplysninger finner du på kommunens 
hjemmeside.

Ordfører Anders Krokstad takker av rådmann Kai Terje Dretvik i 
kommunestryrets møte 31. oktober.
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1. og 2. trinn ved Krokstadøra 
oppvekstsenter skal delta i “Telys-
jakten” 1. november 2013 - 31. janu-
ar 2014. Det går ut på å samle inn 
så mange telyskopper i aluminium 
som mulig. Telyskopper av alumini-
um kan gjenvinnes om og om igjen, 
til nyttige ting som for eksempel 
sykler og lekestativ. Gjenvinning av 
aluminium bruker bare 5 % av ener-
gien i forhold til å fremstille helt ny 
aluminium. Skrap ut stearinrestene 
og ta ut vekeholderen (den består av 
stål). De kan leveres på skolen, Råd-
huset og SOS. Vi tar i mot tomme 
telyskopper i hele perioden.

Har dere noen brukte telys til oss?
På forhånd tusen takk for hjelpa.

På vegne av 1. og 2.klasse
Sussann

Telysjakten

VIL DU KJØPE COLLEGE-
GENSER ELLER T-SKJORTE?
Snillfjord kommune har college-
gensere og T-skjorter m/kommunens 
logo for salg.

T-skjorter i fargene hvit, svart, grå, 
blå, gul og rød selges for kr 100,-
Collegegensere i fargene svart, grå, 
blå og rød selges for kr 170,-

FØRSTE BILEN I 
SNILLFJORD
Vi er gjort kjent med at den første 
bilen kom til Snillfjord i 1931.  Kan 
noen gi opplysninger om hvem som 
var eier og hva slags bil det var.  
Dersom bilen ble brukt til vare-
transport er det ønskelig å vite litt 
om hvilke varer som ble fraktet og 
hvor ruta var.  Har du opplysninger, 
ta kontakt med Torill på 72455555.

SNILLFJORDSMYKKENE
Nå som det lakker og lir mot jul minner vi om at smykker fra serien er en fin 
og minnerik gave.  Du kan kjøpe smykkene i resepsjonen på Rådhuset og 
hos gullsmed Morken i Trondheim som produserer smykkene for oss.
Serien består av:
• Stor brosje, diameter 2,8 cm  
• Lita jakkenål,   diameter 2,0 cm
• Anheng      ”        2,0 cm
• Stangnål  lengde    6,1 cm
• Slipsnål       ”       6,1 cm
• Mansjettknapper
• Ørepynt 
Gullsmed Morken begynte å lage disse for Snillfjord kommune i år 2000 på 
bakgrunn av oldtidsfunnet som ble gjort på garden Vollan på Hemnskjel i 
1951 og som Videnskabsmuseet omtaler som Hemnskjelskatten. Arkeolo-
gene tidfestet funnet til år 900 f. Kr. 

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2014
Vi håper at dere unge ønsker å melde dere på og deltar på  det lokale UKM 
2014.  

Vi håper du har noe å bidra med  - om det er smått eller stort spiller ingen 
rolle – vær kreativ og meld deg på.

Påmeldingen på nettet åpnet den 1. november 2013.  Du går bare inn på 
nettet www.ukm.no og klikker deg fram til Snillfjord.

SVØMMEHALLEN 
Prisene for 2013 er:
Enkeltbillett Voksne kr. 60,-  Barn: kr. 30,- Familiebillett kr. 130,-
Sesongbillett 5 x timepris for høstperioden fram til og med 20.12.13.
Svømmehallen er åpen 
tirsdager   kl. 18-19/19-20 og 20-21.
fredager  kl. 18-19 og 19-20.
 
Siste åpningsdato før jul er 20. deseember

På nyåret åpner svømmehallen/folkebadet den 7. januar.  
Billettprisene kan bli justert i årsbudsjettet for 2014.

TV-aksjonen NRK 2013
I et strålende høstvær gikk årets TV-aksjon av stabelen i går. Givergleden i 
Snillfjord var som vanlig veldig stor og resultatene fra bøsseopptellingen viser 
kr 36 220. Det endelige resultatet er ikke kjent enda, da det ikke foreligger 
oversikt over innbetalinger direkte til konto. 

Kommunekomiteen retter en stor takk til alle pengegavene til TV-aksjonen, 
alle bøssebærerne som satte av tid til å gå med bøsse denne søndagen, til 
Coop’n på Krokstadøra som sponsa med  tursjokolade og ellers andre som 
bidrog til at dagen ble en vellykket aksjonsdag. TUSEN TAKK !!  Det endelige 
resultat vil bli lagt ut når det foreligger.
                                                                                                                                                     
Kommunekomiteen

Betalende abonnenter
Du som betaler abonnement på RP 
har tilgode for et nummer siden det 
ble gitt ut bare 3 nr. i år. Dette god-
skrives abonnementet neste år.
Vil du heller ha tilbake pengene i år 
tar du kontakt med kommunen.
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Kåre Berdal i audiens hos 
Kongen.

Årets Eldredag, 1. oktober, ble som 
vanlig arrangert av Snillfjord 
eldreråd. Arrangementet ble lagt til 
Snillfjord omsorgssenter. Her var det 
allsang og loddsalg. Omsorgssenter-
ets kjøkken ordnet bevertningen. 

Nytt i år er at Snillfjord har kommet 
med i Den kulturelle spaserstokken 
og dermed fått midler til å engas-
jere profesjonelle musikere. Og med 
velvillig hjelp fra Ove Bjørken fikk vi 
hans kvartett til å underholde 

kommunens eldre (og noen få unge) 
på akkurat denne dagen. Det vakte 
stor begeistring å få servert godbiter 
fra gammeldanstradisjonen sammen 
med noen andre ”svisker” krydret 
med fortellinger fra Asmund Bjørken. 
Dette samlet 62 betalende gjester, 
og sammen med institusjonens be-
boere, ansatte og andre var kanskje 
hele 10 % av kommunens innbyg-
gere samlet til denne konserten.

“Den kulturelle spaserstokken” på Eldres dag i Snillfjord

“Den kulturelle spaser-
stokken”
361 kommuner ble tildelt støtte fra 
kulturdepartementet i 2013 etter 
ordningen “Den kulturelle spaser-
stokken. 
Det er første året Snillfjord har søkt 
og fått slikt tilskudd til kultur-
opplevelser for de eldre.
Formålet med ordningen:
• å sørge for profesjonell kunst- 

og kulturformidling av høy 
kvalitet til eldre

• å legge til rette for økt samar-
beid mellom kultursektoren og 
omsorgssektoren, slik at det 
utvikles gode kunst- og kultur-
prosjekter lokalt innenfor et 
mangfold av sjangre og uttrykk

• å bidra til at eldre får et tilpasset 
kulturtilbud på arenaer der de 
eldre befinner seg i dagliglivet 

21. oktober var Kåre Berdal og hans 
kone Jorun i audiens hos kongen på  
slottet. Slik fikk Kåre takket for Kon-
gens fortjenestemedalje som han 
ble tildelt tidligere i år (se Rådhus-
posten nr. 2 2013). 

I en slik audiens er det flere i 
samme ærend, og sammen får de 
en  omvisning i flere av salene på 
slottet. Her serveres canapéer, og så 
får de orienteringer i grupper på 5 
av dronningen. Kongen går rundt og 
snakker med hver av de besøkende.

Kåre synes audiensen var en stor 
opplevelse. Slottet var imponerende, 
men ikke så store saler som han 
hadde ventet. “Men det var alvorlig 
fint der,” avslutter Kåre.
(Se også bilde på siste side.)

Café Nasrat var fylt da Sputnik 
besøkte Snillfjord 25. november. 
Frivilligsentralen sammen med Café 
Nasrat sto som arrangør av denne 
kvelden. Frivilligsentralen hadde 
også organisert transport av beboere 

fra omsorgssenteret. Sputnik skapte 
stor stemning til de vel 60 gjestene 
som besøkte Café Nasrat denne 
kvelden.
Konserten støttes av Den kulturelle 
spaserstokken.

Den kulturelle spaserstokken på Café Nasrat
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Julehilsen fra Snillfjord 
omsorgsenter.

Vi på omsorgsenteret er veldig glad 
og takknemlig for alle besøk gjen-
nom året som er gått. Dette gjør 
hverdagen litt kvikkere for de som 
bor her.

Gjennom året har vi hatt besøk av 
diverse lag og organisasjoner, som 
har underholdt, og invitert på kaffe 
og prat -  noe som gjør at terskelen 
inn til omsorgsenteret blir lavere for 
alle.
Tirsdagskaffen, den siste tirsdagen 
i måneden, er et populært tiltak. Vi 
takker Frivilligsentralen for initiativet, 
og ønsker velkommen videre!

Jon prest og Leslie er noen av de 
faste innslagene vi har. De kommer 

hit ca. hver 14. dag, og har andakt 
for oss. 

Miljøavdelinga har vært på tur i 
sommer. Da reiste vi til Børøysundet 
Marina der vi kjøpte oss middag og 
kaffe. En trivelig tur, der øyeblikks-
opplevelsen sto i fokus.

I høst har vi feira oss sjøl! Den 15. 
august fylte alderspensjonatet 30 år, 
noe som vi markerte med brask og 
bram den 26. september. 
Da dekket vi opp på storstua til stor 
festivitas, og fikk besøk av ordfører 
og andre. Underholdninga sto Snill-
fjordkoret for.
 
Planene framover er å avholde det 
årlige julebordet, med pinnekjøtt og 
moltekrem. Kjøkkenet stiller med 
hjemmelaga ingefærøl, noe som er 

veldig populært.

Jula feires på vanlig måte, med den 
tradisjonelle julematen og kosen som 
hører jula til.
Vi prøver å gjøre forskjell på hverdag 
og fest!

5. januar avholder Frelsesarmeen sin 
årlige juletrefest her på huset. 

Vi retter en stor takk til alle som er 
innom oss i løpet av året, både i 
form av besøk til sine, og for å 
underholde oss, og tusen takk for 
alle gaver vi har fått dette året.

Vi ønsker med dette alle en fredfull 
jul og et godt nytt år!

                                                            

I forbindelse med tv-aksjonen til 
inntekt for nasjonalforeningen for 
folkehelsa, hadde elevene ved Ven 
Oppvekstsenter en alternativ måte å 
samle inn penger på.
De skaffet seg egne sponsorer som 
skulle sponse dem med en viss sum 
per runde som de løp. På denne 
måten fikk elevene både være med 
å støtte en veldig god sak, samti-
dig som de slo et slag for sin egen 
helse. 
Alle elevene viste en flott innsats, og 
løp inn hele 4616 kr. 

Totalt ble det samlet inn kr 36 220 i 
Snillfjord.  

Årets TV-aksjon

Elever ver Ven oppvekstsenter

Dagsenter for eldre
Mange eldre med en form for de-
menssykdom bor hjemme sammen 
med sine pårørende. Dette fører over 
tid til stor slitasje på de pårørende. 
6 av 10 pårørende til demente viser 
tegn på depresjon eller utbrenthet.

Snillfjord kommune ønsker å lage et 
tilbud til eldre med varierende grad 
av demens. Et dagsenter betyr viktig 
avlastning for de pårørende. Et dag-
senter gir den demente noe å fortelle 
når de kommer hjem, og ektefellen 
får et pusterom til å gjøre egne ting/

nødvendige ærend når den demente 
er på dagsenteret.

Erfaring tilsier at demente som ak-
tiveres får et bedre liv og også blir i 
stand til å bo hjemme lenger enn de 
ellers ville gjort. På dagsenteret er 
det tenkt forskjellige aktiviteter som 
de eldre liker å holde på med, også 
fysiske aktiviteter. Felles måltider vil 
bli en del av det sosiale fellesskapet.

Dagsenteret er tenkt lagt til omsorgs-
senteret på Krokstadøra 1 dag i uka, 
avhengig av hvor stort behovet er, 

med oppstart våren/sommeren 2014. 
Henting og bringing vil bli en del av 
tilbudet.

For å finne behovet for dag-
senterplasser er vi avhengig av at 
pårørende gir oss tilbakemelding. Vi 
ber om at de som har omsorg for 
demente og ønsker avlastning gir oss 
tilbakemelding enten ved å ringe 
omsorgssenter på telefon 
72 45 71 64 eller sende en e-post til 
laila.hjerto@snillfjord.kommune.no.
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Snillfjord ungdomslag 
arrangerer

JULEHILSEN

Sissels salong ønsker alle 
nåværende og framtidige kunder en 
riktig god jul og et godt nytt år, og 
takker for året som vi snart har lagt 
bak oss.

Sissel
Tlf. 72 45 71 46
eller 452 72 116

Frivilllige med varmmat på 
Torsdagskafeen

I høst har det vært tilbud om server-
ing av varmmat på Torsdagskafeen 
på Vennastranda. Det har vært et 
populært tilbud for mange, kanskje 
spesielt for eldre som her kan gå 
rett til bords. Det har duftet hjem-
melagd middag andre torsdag i hver 

måned i høst i bedehuset på Venna-
stranda. På den siste bordsettingen 
serverte dagens sjefskokk  “seibiff 
a-la Dønna”. Forventingene til mid-
dagen var på forhånd store, men det 
ble en riktig gourmetmiddag. Takk 
til sjefskokk Kjell O. K. Martinsen og 
hjelperne på kjøkkenet Elfrida, Wally 
og Kari. Vi kan godt si middagen 
var kortreist, råvarene var hentet på 
morgenen rett fra sjøen av Martin 
Klungervik.
Torsdagskafeen satser på en ny 
runde med varmmat på det nye året. 
12 desember er det juleavslutning 
med varmmat, kaffe og vafler.

Her ser vi fra venstre: Wally Volden, Elfrida 
Båtvik og sjefskokk Kjell O.K. Martinsen.

JUL PÅ SUNDE!

JULEGRANTENNING SØNDAG 1. DESEMBER
Vi ønsker velkommen til julegrantenning i Bjørkly, søndag 1. desember 
kl.17.00.
Her vil det bli gang rundt julegrana og servering av gløgg, saft og pepperka-
ker.
 
FAMILIEGUDSTJENESTE 24. DESEMBER
Familiegudstjeneste v/ Jon Nilsen, julaften kl.16.00 i Bjørkly.
 
JULETREFEST 27. DESEMBER
3. juledag ønsker vi store og små velkommen til juletrefest i Bjørkly kl.16.00.
- gang rundt juletreet
- enkel matservering
- utlodning
 Kanskje kommer nissen....
 
En stor takk til alle som har bidratt på forskjellige arrangement og dugnader 
i året som har gått.
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
 
Sundlandet Velforening

Voksne kr 250,-
Barn 7-15 år kr 150,-
Barn under 7 år gratis
Billetter selges i døra.
Dørene åpner kl. 18.30

Julehilsen fra Hemnskjela 
oppvekstsenter
Alle på Hemnskjela oppvekstsenter 
vil ønske Rådhuspostens lesere ei 
riktig god jul og ett godt nyttår.
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DET SKJER
27. kl.  18-21  Klubb for de fra 4.-6. klasse   Ungdomskjelleren
29. ”    18-20  Folkebad     svømmehallen
29. ”    19  Julekonsert    Kirken
DESEMBER
01. kl.  17  Julegrantenning med mer   Bjørkly, Sunde
03.   ”    11  Tirsdagssvømming    svømmehallen
03. ”    18-21  Folkebad     svømmehallen
04. ”    18-21  Klubb for de fra 7.-10. klasse   ungdomskjelleren
05.  ”    18-20  Nissemarsj    Ven bedehus
06. ”    18-20  Folkebad     svømmehallen
09. ”    11  Mandagsturgruppe
10. ”    9  Formannskapsmøte    Rådhuset
10. ”    11   Tirsdagssvømming    svømmehallen
10. ”   18-21  Folkebad     svømmehallen
11. ”   18-21  Klubb for de fra 4.-6. klasse   Ungdomskjelleren
13. ”   18  Julebord for klubben   
15. ”   15  Vi synger julen inn    Snillfjord kirke
17. ”   11  Tirsdagsvømming    svømmehallen
17. ”   18-21  Folkebad     svømmehallen
19. ”   10  Kommunestyremøte    Rådhuset
19. ”   17  Adventsgudstjeneste for skole/barneh  Vennastranda bedehus 
20. ”   9.30  Adventsgudstjeneste for oppvekstsentra  Snillfjord kirke
20. ”   18-20  Folkebad  (siste gang før nyttår)  svømmehallen
24. ”   12  Juleandakt     Omsorgsenteret
24. ”   14.  Familiegudstjeneste    Snillfjord kirke
24. ”   16  Familiegudstjeneste v/Jon Nilsen  Bjørkly, Sunde
27. ”   16  Juletrefest  - kanskje kommer nissen  Bjørkly, Sunde
29. ”   18  LM – 15M     Skytterkjelleren Krokstadøra
JANUAR
05. kl. 11  Gudstjeneste og julefest   Vennastranda bedehus
26. ”   11  Høymesse med nattverd   Snillfjord kirke
FEBRUAR
09. kl.11  Familiegudstjeneste med utdeling av nytestamente til 5. klassinger i Snillfjord kirke
MARS
02. kl. 13  Skiandakt ved Steinvassbu   Steinvassbu trimhytte


