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Nr. 2, frist 2. juni   Utgivelse  uke 24
Annonsering fra lag, organisasjoner og kommunale 
bedrifter gjengis med gul bakgrunn.

Forside: Wenche Aune Snildalsli
Foto: Anders Krokstad

Årets første nr. av Rådhusposten har innslag som 
varsler om nye utfordringer for kommunen. Neste 
etappe av fv 714 utgjør en innkorting av streknin-
gen Snildalssæter - Berg på 4,5 km, men samtidig 
føres det meste av trafikken utenom kommune-
senteret med de utfordringer det medfører. 

Så har en del av kommuns innbyggere krevd 
grensejustering som vil medføre at en større del 
av kommunen blir tilhørende Hitra, hvis den blir 
vedtatt. 

Videre legges det til rette for økt bosetting med 
utbygging av Hyllberget boligfelt. Økt bosetting blir 
det også hvis kommunestyret sier ja til integrerings- 
og mangfoldsdirektoratets henstilling om å ta i mot 
30 flyktingninger de neste 3 åra.

Se eget oppslag s.8
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Ordføreren

Årets påskefeiring nærmer 
seg med stormskritt. Det betyr 
også at årets første Rådhus-
posten er i farta. Etter en snø-
fattig og ikke alt for strabasiøs 
vinter, går det nå mot vår og 
«lysere tider».

Næringsplanen for Snillfjord 
kommune har 4 valgte strat-
egier. Ett av strategiene er 
«Tilrettelegging for bolig-
bygging».  Som en del av 
dette har  Komite 1 i sam-
arbeid med arkitekt utarbeidet 
et boligprosjekt på Venna-
stranda som har fått navnet 
Hyllberget Boligområde. Dette 
er et tiltak for å kunne bidra 
til å øke antall boliger i kom-
munen. Prosjektet er lagt ut på 

kommunens hjemmeside.
Hyllberget er nå også utvidet 
med 8 nye tomter i vestlig 
del av feltet. Dette er flotte 
utsiktstomter klare for bygging 
til våren. Den første tomta er 
nå solgt og  ytterligere en er 
reservert. 

Kan du tenke deg å kjøpe bolig 
eller tomt i Hyllberget kan du 
henvende deg til kommunen 
på telefon 99525478 eller 
e-post: 
ajk@snillfjord.kommune.no.

Kommunestyret har i buds-
jettet for 2014 også avsatt 
penger til reguleringsarbeid 
med utvidelse av øvrige kom-
munale boligfelt.

Planarbeidet med ny Fv 714 
pågår for fullt. Det er 
strekningen Snildalssæter-
Bergskrysset som er kom-
met lengst. Statens Vegvesen 
avholdt folkemøtet 9. april for 
å orientere om planene. Frist 
for å komme med innspill til 
planen er satt til 24. april. Bruk 
denne muligheten til å komme 
med synspunkter til planen. 
Statens vegvesen vil senere 
legge planen ut på offentlig 
ettersyn før den oversendes 
kommunen for endelig be-
handling i kommunestyret.

Snillfjord Landbrukslag invit-
erte kommunestyret til fjøs-

besøk på Skårild og i 
Vuttudal onsdag 2. april. Land-
brukslaget ønsker med dette 
å sette fokus på landbruket i 
kommunen. Besøket ble av-
sluttet med møte og diskusjon 
hos Vuttudal Samdrift. 

Kommunen har mottatt en 
søknad om justering av kom-
munegrensen i ytre deler av 
Snillfjord. Det er fylkesmannen 
som saksbehandler og fore-
tar nødvendige utredninger i 
en slik sak.  Kommunen har 
så langt mottatt saken kun til 
orientering og fylkesmannen 
opplyser at det er ønskelig 
å se saken i sammenheng 
med den kommende kom-
munereformen. Regjeringen 
vil signalisere gjennom kom-
muneproposisjonen i mai hvor-
dan opplegget for reformen 
tenkes gjennomført. Dersom 
kommunene Hitra og Snillfjord 
er enig om en grensejustering 
avgjøres saken av fylkes-
mannen. Ved uenighet 
avgjøres søknaden av 
kommunaldepartementet. 

Til slutt vil jeg ønske alle en 
riktig god påske.

Med hilsen 
Anders Krokstad
ordfører
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Rådmannen

Etter 3 måneder i rådmannsstolen 
vil jeg si at det har vært trivelig å 
bli kjent med ansatte, politikere og 
innbyggere i Snillfjord kommune. Jeg 
merker en god energi for Snillfjords-
samfunnet og et brennende engasje-
ment for bygda og kommunen en 
bor i. 

Vi fikk en «varm» start på året med 
flere branner i Trøndelag. Verst var 
det i Flatanger og i vår nabokom-
mune Frøya, men det var noen 

nervepirrende timer når vi selv 
opplevde brannen i Tannvikvågen/
Hafsmo. Godt var det at det gikk 
bra med folk og hus. Jeg vil rette 
en stor takk til alle som bidro til å 
slukke brannen og en spesiell takk til 
våre egne ansatte i branntjenesten 
som fikk rask kontroll. Også en takk 
til kriseledelsen som gjorde en god 
koordineringsjobb i arbeidet.

Året 2013 har vært et år hvor Snill-
fjord kommune har levert gode 
tjenester og har resultatmessig gått i 
balanse. Det er likevel viktig å merke 
seg at drift av tjenestene er for høyt i 
forhold til de inntekter som vi har, så 
vi må jobbe med å tilpasse aktivitets-
nivå etter inntekter.

I jobben som rådmann vil jeg ha 
fokus på å utvikle Snillfjord kom-
mune til en enda bedre organisasjon 
til det beste for innbyggerne. Vi skal 
produsere gode tjenester og gi god 
service til innbyggerne. Regjeringens 
økende trykk og innspill i kommune-
strukturdebatten vil også vi bli utfor-
dret på, men jeg mener at vi uansett 
må jobbe med verdier og tilbud som 
styrker Snillfjordsamfunnets identitet 
og tilhørighet til bygdene. Derfor 

vil jeg jobbe med organisasjonens 
visjon og verdier i arbeidet med den 
nye kommuneplanen. Det er satt et 
mål om at den skal være ferdig til 
desember 2014. Vi er klar over at det 
har tatt langt tid fra de innspill som 
kommunens innbyggere kom med 
høsten 2012, men har nå satt ny fart 
i dette arbeidet og vi håper at resul-
tatet blir bra for våre innbyggere.

Som rådmann i Snillfjord kommune 
vil jeg være en lyttende, tydelig og 
handlekraftig leder. Derfor er det 
vesentlig for meg å få konstruktive 
innspill fra dere som innbyggere og 
ansatte. Dere oppnår raskest kontakt 
med meg enten ved å sende en mail 
til: 
arild.risvik@snillfjord.kommune.no 
eller å ringe meg på tlf: 918 36 350.  
Ta kontakt og vi avtaler veien videre. 

Med disse ord ønsker jeg oss alle 
sammen lykke til med å utvikle Snill-
fjordsamfunnet til et enda bedre 
samfunn for innbyggerne.

Mvh
Arild Risvik
rådmann

Bosetting av flyktninger i Snillfjord?
Kommunestyret skal i mai-møtet ta stilling til anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, om å ta 
i mot 10 flyktninger hvert av årene 2014, 2015 og 2016.

Bakgrunnen er at Norge trenger langt flere bosettingsplasser enn de som er disponibel i dag. Derfor ber direktoratet 
alle kommuner i landet om å bosette flyktninger. IMDI legger til grunn at alle kommuner i Norge kan bosette flykt-
ninger så fremt kommunene alene eller gjennom interkommunalt samarbeid kan etablere et godt nok kvalifiserings-
tilbud.

Selv om bosetting av flyktninger i dag er en frivillig oppgave for kommunene bygger avtalen med KS på at kom-
munene tar et felles ansvar. Svarer en kommune nei må antallet flyktninger fordeles tyngre på de øvrige bosettings-
kommunene.

Det stilles ulike økonomiske støttetiltak til disposisjon for kommuner som bosetter flyktinger. 
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28. april 2014 starter innkreving av bompenger.
Det er eget abonnement  for fv 714.  
Skal du ha rabatter på passeringer på bomstasjonene 
ved Våvatnet og Valslag må du kontakte bomveiselska-
pet ditt og tegne eget abonnement for Fv 714.

Planarbeidet for de neste strekningene av fv 714 pågår. 
Det er strekningen Snildalssæter-Bergskrysset som er 
kommet lengst. Orientering ble gitt i folkemøtet 9. april. 
Frist for å komme med innspill til planen er satt til 24. 
april. Statens vegvesen vil senere legge planen ut på 
offentlig ettersyn før den oversendes kommunen for en-
delig behandling i kommunestyret. Det vil skje i løpet av 
høsten 2014 slik at anleggsstart kan skje i 2015. 

På denne strekningen er det planlagt 3 tunneler (to i 
Snilldal og en ved Åli) og det blir 3 broer ved kryssing av 
elvene. Forslag til broløsninger er visualisert på figurene.

Fv 714 og videre framdrift

Broløsningen ved Bergskrysset sett fra Berg. 
Grafikk: Multiconsult

Broløsningen for ny sideveg til Krokstadøra. Gammel veg ligger i 
forgrunnen. Grafikk: Multiconsult

Broløsningen i Snildal. Kryssing av elva nedenfor gårdene, men 
ovenfor fossen. Grafikk: Multiconsult

Denne nye utrettinga på fv 714 ved Våvatnet skal være klar i 2015.

En grov beregning kan tyde på at det er mulig å forkorte 
strekningen mellom Ulvstubakken/Berg og opp til Snill-
dalssæter med ca. 4,5 km. I tillegg blir vegen mye mer 
trafikksikker enn det den er i dag.
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Kommunens dialogmøte med Fylkesmannen

Med bakgrunn i kommunebildet og ut fra et bredt samfunnsperspektiv, ønsker Fylkesmannen en konstruktiv dialog 
med kommunen om følgende overordnede spørsmål under det samordnede kommunebesøket:
Snillfjord - Vind i seila som egen kommune eller oppdeling i tre deler?
1. Hvordan ser kommunen på sin bærekraft (areal, kompetanse/kapasitet, økonomi) i forhold til kravene til morgen-
dagens velferdskommune og behovet for samfunnsutvikling?
2. Hva er kommunens vurdering av hvordan kommunen skal bli bedre på å bygge attraktive lokalsamfunn, dvs. plan-
legge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingsprosjekt? Hvilke ressurser ligger i grendene?
3. Opplever kommunen at nasjonale føringer legger begrensninger på lokal utviklingskraft?
4. Hvordan er kommunens erfaringer med interkommunalt samarbeid? Hva betyr dette for politisk styring og kontroll, 
kvalitet på tjenestene og administrasjonens tilgang på nødvendig kompetanse til planlegging?
5. Hva tenker Snillfjord rundt de politiske signalene nasjonalt om en prosess for endring av kommunestrukturen?

Fra Fylkesmannes 
Kommunebilde 2014:
Snillfjord kommune danner overgan-
gen fra innlandet til kysten og det 
åpne havet. Kommunen er delt opp 
av flere fjorder og fjell, som har gitt 
grunnlag for en sterkt desentralisert 
struktur med tre noenlunde like store 
grender i Krokstadøra, Sunde og Ytre 
Snillfjord. Riksvei 714 går gjennom 
kommunen, og utbyggingen her 
over tid har bidratt til en viss region-
forstørring.
Snillfjord hadde i 1970 1361 inn-
byggere, mens kommunen pr. 
01.01.13 hadde 985 innbyggere. 
Kommunen har fra 2011 – 2013 hatt 
en befolkningsnedgang på 0,7 % . 
Til tross for dette er tilflyttingen til 
kommunen større en fraflytningen 
og kommunen er i den sammenheng 
rangert som nest best i fylket. Med 
unntak av Vingvågen krets som siden 
1999 har hatt en vekst i folketallet 
på 32 prosent, har det vært nedgang 
i alle kretsene i kommunen. Størst 

har nedgangen vært i Heggstad krets 
(-46 %), Imsterfjorden/Fenes krets 
(-41 %), Tannvik krets (-36 %) og 
Vågan krets (-29 %).
Jordbruk/skogbruk/fiske sammen 
med offentlig sektor, er de to største 
områdene for sysselsetting. Snill-
fjord skiller seg ut som den kom-
munen i Sør-Trøndelag med lavest 
arbeidsledighet. Kun 1,0 % av 
arbeidsstyrken er arbeidsledig, noe 
som plasserer kommunen som num-
mer 12 i landet. Uføregraden ligger 
på 12-13 %, litt over gjennomsnittet 
i fylket. Andelen pendlere har økt 
over tid, mest i antallet som reiser ut 
av kommunen. I NHOs kommune-NM 
for 2013, plasseres Snillfjord (ut fra 
kriteriene arbeidsmarked, demografi, 
kompetanse, lokal bærekraft) på 
299. plass mot plass 376. i 2008.
For Snillfjord er det viktig med en 
god prosess knyttet til kommune-
plan og økonomi, som grunnlag for 
kommunens bærekraft og handlings-
rom. Snillfjord er noe sårbar med få 

fagpersoner innenfor helse og velferd 
som hver dekker en bredde av opp-
gaver. Noe avhjelpes med tettere 
interkommunale løsninger og samar-
beid, men dette kan i noen tilfeller 
gå på bekostning av tjenester hvor 
nærhet/tilgjengelighet er vesentlig 
for tjenestemottakere.
Kommunebilde Snillfjord kommune 
2014

Tidlig og tverrfaglig innsats rundt 
utsatte barn og unge kan være en 
utfordring, på grunn av kommunens 
struktur og interkommunalt samar-
beid.
Kommunen har god styring av areal-
bruken og opplever få arealkonflikter. 
Ny Rv 714 vil kunne gi kommunen 
muligheter innen fritidsmarkedet.
Landbruket er fortsatt en av de 
viktigste næringene i Snillfjord. In-
nen skogbruket har syssel-settingen 
endog økt litt.

Fra venstre: Stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad, 
fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, assisterende fylkes-
mann Brit Skjelbred og fylkesmann Jørn Krog

Roar Grindvold og Arild Monsen gjør rede for kommunens arbeid 
med ny kommuneplan.
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Lensmann Anette Ertvåg sammen med 
lensmannsbetjent Ole Johan Vassli 
hadde møte med personalat i skole 
og barnehage over temaet “Alvorlig 
hendelse i skole, barnehage etc” på 
Aa skole 4. mars.

Målgruppen for dette foredraget var 
lærere, administrasjon, vaktmester,  
renholdspesonale og andre nøkkelper-
soner i kommunen. 

Med bakgrunn i de erfaringer vi har 
med alvorlige hendelser i skoler og 
barnehager er det fra myndighetene 
ønskelig at skoler og barnehager har 
en beredskap på hvordan man kan 
forebygge slike hendelser og hvordan 
man opptrer hvis det skulle skje igjen.

Forebyggingsprogram for alvorlig hendelse i 
barnehager og skoler.

Utmerkelser for lang tjenestetid i Snillfjord kommune
I år er det 18 personer som får utmerkelse. De får et bankkort med et 
kronebeløp. Og så er det en som i tillegg skal få Norges Vel medalje for å ha 
jobbet i kommunen i 30 år.

15 år i kommunens tjeneste:
Grete Iren Lian
Anita Vuttudal
Solfrid Røvik                         
Torunn Larsen                       
Kristin Sølberg
Nina Kirkaune
Anne Vasli
Nina Jørstad
20 år i kommunens tjeneste:
Britt Eva Volden
Else Marie Ramvik 
Jorunn Helena Hafsmo
25 år i kommunens tjeneste:
Anita Halsen
Karin Helen Eggan Hestnes
30 år i kommunens tjeneste:
Kari Helen Hermo
40 år i kommunens tjeneste: 
Edel Hafsmo

Norges Vel Medalje 
Denne utmerkelsen deles ut som 
takk for langt og trofast forhold til sin 
arbeidsgiver.

Det er Det norske myntverk som 
produsere medaljen. Den lages med 
like stor presisjon som verdifulle 
samlemynter og Nobels fredspris-
medalje. 

Medaljen er i sølv med et nasjonal-
farget bånd på grønn bunn. Den er 
gravert på forsiden av den romerske 
seiersgudinnen Victoria. På baksiden 
vises en laurbærkrans og i feltet i 
midten er navnet til den som får den 
gravert inn.

Medaljen ble stiftet i 1888 for å aner-
kjenne innsats og kvalitet i land-
bruket, som på den tiden var en av 
Norges viktigste næringer. Medaljen 
har lang tradisjon.
I dag kan ansatte i alle bransjer 
tildeles medaljen.

Snillfjord kommune gir denne ut til de 
som har vært i kommunens tjeneste 
i  30 år.

I 2013 var det Kari Helen Hermo 
som mottok denne.
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PERSONAL

Leif-Harald Bremnes
Leif-Harald er 45 år. Han bor på 
Gjølme og til sammen har han og 
kona (fra Snillfjord) fem barn.
Han har utdanning fra forsvaret og 
Norges brannskole.
Yrkeskarrieren startet i luftforsva-
ret på Ørland med arbeid innenfor 
brann og havari. Fra 1995 har han 
hatt lederansvar innenfor brann i 
Orkdal kommune og fra 2007 som 
brannsjef. 
Leif-Harald tilbringer mye av fritiden 
på hytta i Snillfjord.

Snillfjord kulturskole har nominert Julie Wær-
dahl Skorild som kommunens kandidate til 
drømmestipendet 2014. 

Det er Norsk Tipping sammen med Norsk kul-
turskoleråd som hvert år deler ut et 
stipend til unge kunstnere på kr. 10 000. 
Julie er kandidat innen musikk. Juryens 
avgjørelse av vinere blir kunngjort 4. juni.

“Og de nominerte er..”:
Alle kandidatene i Sør-Trøndelag presenteres 
i en forestilling på Dokkhuset i Trondheim 24. 
mai.

UKM 2014

Som kjent ble det for få deltakere i år til at vil fikk 
arrangert lokal UKM i Snillfjord. Derfor fikk ungdoms-
rådet avtale med Meldal om at deltakere fra Snillfjord 
kunne stille i deres mønstring. 3 forskjellige innslag 
ble meldt på. 

Inocent med Thomas Mostue Berdal og Kim Erlend 
Stolpnes gjorde inntrykk og ble sendt videre til 
fylkesmønstringa. 
Bandet representerer altså Snillfjord på fylkes-
mønstringa av UKM i Selbu 25. - 27. april. 

Drømmestipendet 2014

Sjørøvere på Ven

Ven barnehage har hatt sjørøvere som tema og arrangert skattjakt, spist 
sjørøverpizza og mye mer.
Sjørøvere var Rebecca Follett, Maren Vuttudal, Knut Erik Snildalsli Vuttudal, 
Magnus Bjerknes Vuttudal, Thorbjørn Hansen Forren, Marion Ven, Maria 
Sem.

Norgesmester på ski
Wenche Aune Snildalsli ble junior-
mester i sprint-NM på Gjøvik i 
februar.
Hun gikk også på bronselaget til 
Sør-Trøndelag på sprint stafett.

Gratulasjon til Wenche som her har 
mottatt en påskjønnelse fra 
kommunen.
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HELSE OG OMSORG

Snillfjord omsorgssenter, Snillfjord 
eldreråd, Snillfjord Helselag
inviterer pårørende til demente og 
andre interesserte til temakveld på 
omsorgssenteret
mandag 28. april kl. 18.30

Etter Nasjonalforeningen for folke-
helse sin innsamlingsaksjon høsten 
2013 er det blitt stort fokus på 
demente og demensomsorg. Arbeids-
feltet er også definert som særdeles 
viktig av statlige myndigheter.

Temaet denne kvelden skal være 
demensomsorg. Det vil si omsor-
gen for den demente, men også 
omsorgen for den/de som lever 
sammen med demente personer.

Det er mange gode idèer under 
utprøving på forskjellige steder i 
landet. Hva kan vi i fellesskap klare å 
få til i Snillfjord?
Vi arbeider med å engasjere en fore-
dragsholder som kan inspirere oss til 
å finne muligheter som passer til vår 
kommune og de utfordringer vi står 
overfor. Dette er ikke klart ennå når 

Rådhusposten går i trykken, men vi 
vil legge ut opplysningene på kom-
munens hjemmeside når ting er på 
plass.

Alle interesserte er hjertelig vel-
kommen til omsorgssenteret denne 
kvelden. Det vil bli enkel servering.

Med vennlig hilsen
Laila Hjertø
Leder helse og omsorg

Temakveld om demens på Snillfjord omsorgssenter

Snillfjordsmykket til nye 
snillfjordinger
13 barn ble født i 2013. Jordmor 
og helsesøster samlet barna 
sammen med sine foreldre for å 
hedre dem som nye innbyggere 
i kommunen.

Det er en årlig foreteelse at ord-
føreren deler ut Snillfjordsmykket til 
nye verdensborgere i kommunen. 
Det er en stor begivenhet for ord-
føreren å få være med på, mener 
Anders Krokstad. Han ønsket dem 
velkommen som nye innbyggere i 
kommunen.

Fra sansehagen ved Snillfjord omsorgssenter



10

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

KIRKESIDEN

Skjærtorsdag 17. april 
Snillfjord kirke kl. 19: Nattverdgudstjeneste ved Jon prest

Påskedag 20. april
Snillfjord kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved Jon prest

Andre søndag i påsketiden, 27. april  
Snillfjord omsorgssenter kl 11: Gudstjeneste med nattverd ved Jon prest

Velkommen til påskens gudstjenester

Gudstjenester fram til sommeren

17. mai, 200 års jubileum for grunnloven
Snillfjord kirke kl. 10.30: Festgudstjeneste med Jon prest og Snillfjordkoret

Søndag 25. mai kl. 16 i Snillfjord kirke: 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene, Åse Aastum og Jon prest

Søndag 8. juni (pinsedag) kl. 11 i Snillfjord kirke:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jon prest

Søndag 22. juni kl. 11 i Snillfjord kirke: Høymesse 

Søndag 6. juli kl. 11 i gamle Vuttudal og Skårild skole:
Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet ved Jon prest

NYTT FRA 
KIRKEKONTORET

Konfirmantenes innsamlingsaksjon 
blir tirsdag 8. april mellom 
kl. 18 -20

Kirkeverge Egil Hammervik vil ha en 
fast kontordag første fredag i hver 
måned på prestekontoret i Snillfjord 
rådhus. 

Se vår hjemmeside for oversikt over 
gudstjenester, ansatte, 
treffetider og annen nyttig 
informasjon.
www.hemnekirke.no

31. mai er fristen for å søke preste-
stillingen i Hemne.
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Vil du bo i 
Snillfjord?
I Snillfjord, som i mange andre 
distriktskommuner, består eksister-
ende boligbebyggelse hovedsaklig av 
eneboliger og gårdsbruk. Kommunen 
har registrert behov for mindre, 
lettstelte boenheter som er universelt 
tilpasset. Det er behov for større 
variasjon i boligmassen. Derfor er 
det utviklet små enkle boliger med 
saltak, som utseendemessig er i slekt 
med tradisjonell bebyggelse. 

Boligene er lettstelte, har en mate-
rial- og fargebruk som harmon-

erer med øvrig bebyggelse, og kan 
bygges av lokale entreprenører. 

Boenhetene har ett plan på bakke-
plan, med egen inngang/innkjørsel/
egne uteområder. Bor man på bygda 
er det viktig å sørge for at folk får 
de kvalitetene bygda tradisjonelt 
har, dvs. god utsikt, utgang på bak-
keplan, gjenkjennelige former og 
materialer. Selv om man bor tett, må 
man ha egen uteplass. Dette er ves-
entlig for gode og trivselsskapende 
bomiljøer. Snillfjord kommune har 
valgt å se på Ven boligområde der 
det er ledige tomter. Området har 
gode naturmessige forutsetninger og 
vil innebære en utvidelse av og sup-

plering til eksisterende boligområder. 

Dette er et område på ca. 13 daa. 
som kan gi plass til f.eks. 13 stk. små 
tettliggende eneboliger med carport/ 
garasje, og 5 boliger i en gruppe 
eller tunløsning. På de øvrige tom-
tene i feltet er det eneboliger. Det er 
tenkt avkjøring med adkomstveger 
fra eksisterende veg i boligfeltet. Alle 
får egen biloppstillingsplass i tillegg 
til carport / garasje. 
Alle eneboliger får skjermede 
uteplasser mot sør eller sør/vest, 
pga. husenes plassering i terrenget 
vil det også komme kveldssol fra vest 
til alle boenheter, både inn i stue/
oppholdsrom og på del av uteplasser. 
Stuen vil få sol fra øst, sør og vest. 
Husene er lave, en etasje med 
saltak. Terrenget skråner oppover, 
slik at de nye husene vil få god 
utsikt. 

Gårdskart
Gårdskarta i Snillfjord skal i år ha en 
gjennomgang og oppdatere de en-
dringene som har skjedd. Vi ber om 
at alle grunneiere går inn på: http://
gardskart.skogoglandskap.no/. Gjør 
følgende:
Skrive inn Snillfjord og se om ar-
ealene har rett beskrivelse. Innmarka 
er inndelt i fulldyrka jord, overflat-
edyrka jord og innmarksbeite.
Sjekk etter om det er rett klassifiser-
ing, om teigene har rett størrelse og 
om teigene går helt ut til teigkanten, 
eller om det er trær som dekker noe 

av kulturjorda.
Hvis det er usikkerhet om gårdskar-
tet er riktig, ber vi om at dette blir 
meldt inn til oss, og vi vil da rette 
opp eventuelle feil.
Neste år kommer Skog og landskap 
med flyfotografering og med forslag 
til endringer.
Det er arealene som kommer fram 
på: http://gardskart.skogoglandskap.
no/ som er tellende og skal brukes 
ved produksjonstilskud.

Landbrukskontoret.

Jordleieavtaler
Jordlovens § 8 slår fast at: 
Jordbruksareal skal drivast. Drive-
plikta kan oppfyllast ved at arealet 
vert leigd bort som tilleggsjord til 
annan landbrukseigedom. Det er 
ein føresetnad for at driveplikta er 
oppfylt ved bortleige at leigeavtala 
er på minst 10 år om gongen utan 
høve for eigaren til å seie ho opp.  
Avtala må føre til driftsmessig gode 
løysingar og vere skriftleg.

Kommunen skal ha en kopi av alle 
jordleieavtaler og det mangler en 
del fortsatt. Ber om å få en kopi av 
jordleieavtalen fra alle som leier ut 
jord.

Landbrukskontoret.

Bildet viser Vennastranda med
Hyllberget boligfelt i nedre kant.
Her er boenhetene regulert inn.
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Søknad om grensejustering ytre deler av Snillfjord
Gruppen Se mot Hitra ved Lars Erik Vitsø, Bernt Vikan, Gerd Fegstad, Sverre Johan Jakobsen og Åse Aastum har 
sendt søknad til fylkesmannen om grensejustering av grensa mellom Hitra og Snillfjord.
Fylkesmannen har oversendt kopi til kommunen og Rådhusposten gjengir innholdet i brevet her. Vedlagt brevet er et 
kart med forslag til ny grense samt underskriftsliste fra beboere i området.
Ordføreren har i sin spalte på side 3 redegjort for behandlingen av søknaden.

Brevets innhold:
Vi søker med dette å justere Hitras kommunegrense mot Vaslag bomstasjon. I henhold til “lov om fastsetjing og 
endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)” § 8 initiativrett.
Dette for å imøtekomme en kommende kommunereform.

Vi mener at vår del av nåværende Snillfjord kommune vil ha best utbytte av å tilhøre øyregionen i fremtiden. Vi ser 
Vaslag bomstasjon som en naturlig grense. Dette grunnet at vi da vil har en kort og bomfri veg til ett fremtidig kom-
munesenter.

Alternativt til dette kan muligens være at vi tilhører Orkdalsregionen i fremtiden, dette ser vi ikke som hensiktsmessig 
da avstanden til kommunesenter vil være lang og bompengebelagt.

Fordeler vi ser med å tilhøre Hitra/øyregionen er følgende:
• Kort og bomfri veg til kommunesenteret.
• Bedre tilgang til skoler og fritidsaktiviteter (bomfritt) for barna.
• Bedre og bomfri tilgang til offentlige tjenester:
• Samhørighet med kystregionen som utviklingsområde.
• Større miljø angående næringsutvikling.
• Bidra til å styrke Fillan som regionsentrum.
• Større nettverk for barna å vokse opp i.
• Kortere og bomfri veg til legevakt (i dag i Orkdal).
• Tilgang til lokalmedisinsk senter Hitra.
• Bomfri veg til Politietat, Nav, Skatteetat, osv.
• Helsestasjon småbarn bomfritt.
• Videre finnes tilbud som svømmehall, tannlege og andre tjenester innen bomfri rekkevidde.

Parti fra Hemnskjela og Sunde.
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17. mai på Ven

Velkommen til tradisjonell 17.mai-feiring på Vennastran-
da. 
Oppmøte ved skolen kl. 13.00
Tale, leker og matservering. 

17. mai-komiteen

17. mai på Krokstadøra

Gudstjeneste i Snillfjord kirke
17. mai-tog fra kirka til Snillfjord omsorgssenter
12.00 Sang og appell på Omsorgssenteret
 Toget returnerer til skolen
13.00 17. mai-arrangement på Aa skole:

Tale for dagen ved Fylkesvaraordfører Arne Braut
Tradisjonell feiring, leker og matsalg

Snillfjordkoret deltar under gudstjenesten og ved 
markeringen på omsorgssenteret.

17. mai-komiteen 2014 ønsker alle hjertelig velkommen!
(Arr.: 8. trinn Aa skole, 2014)

STORFÆST MED BJØRN FJELDVÆR 17.MAI!
 
Vi avslutter nasjonaldagen i Bjørkly, Sunde der Bjørn Fjeldvær 
spiller opp til dans.
 
Sted: Bjørkly, Sunde
Tid: 21.00-01.30
Aldersgrense: 15 år
Inngang: kr. 200,-
 
Arr.: Sundlandet Velforening
 

17. mai i Tannvikvågen

Det blir tradisjonell feiring på Tannvikskolen.
Vi starter kl. 13.00 med 17. mai toget.
Jon Lernes kommer og spiller og underholder.
Det blir servering av varm mat.
Kaffe og kaker.
Salg av pølser, brus og is.
Det blir også bli aktiviteter for store og små :)

Velkommen

17. mai på Hemnskjela

9.30 Vi går i tog fra Eriksens slipp (smia) til Hemnskjel 
oppvekstsenter hvor  resten av feiringa foregår.
Tale for dagen ved fylkesvaraordfører Arne Braut.
Leker, konkurranser, natursti, nummersalg og matsalg.

Velkommen! 
Arr. 17.mai-komiteen.
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Ka betydd 1814 for Fosen?

Det ska Fosen Historielag undersøk 14. juni.
Da har nemlig laget årsmøte på Krokstadøra.
Snillfjords egen Leidulf Hafsmo og Frøyas
Johan G Foss har grovve i arkivan, og røpe ka
dæm har funne. Det bli spennende!
Leder Hilde Murvold Borgfjord (bildet) love det.
Flere opplysninga kjæm på egen plakat seinar. 
Men: Sætt av dagen, så e det gjort. 

Og med det samme:
Du som e interessert i historie, bør bli medlem.

My e blitt sagt om 1814 i jubileumsåret, men
lite om nære og lokale tildragelsa. No ska vi
endelig få vætta mer om dæm! Ka styra 
myndigheitan med? Og ka gjor folket?

Mer om Fosen Historielag får du på kjøpet.
Og utlodning. Og underholdning fra flenke
ungdomma!

Bjørn Nilsen
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Vinganrunden 2014

IL Fjordglimt innbyr til vårens vakreste eventyr igjen.
Vinganrunden går med start fra Vaslag idrettsanlegg lørdag 26. april.

Påmelding ved oppmøte
Start trim fra kl. 12.00
Start konkurranseklasser kl. 14.00

Grilling og kiosk
Stort premiebord

Startkontingent: Trimklasse kr 60,-
Konkurranse kr 80,-
Familie/barn/honnør: kr 40,- pr. pers

Vinganrunden er en runde på 6 km etter grusvei fra Valslag til Vingvågen.
Nydelig utsikt ut over Trondheimsleia fra høyeste punkt.

Aktivitetsdag i Havørna 4H

Lørdag 11. jan hadde vi i Havørna 4H aktivitetsmøte på Krokstadøra. Håkon 
Rønvik fra STÆA holdt volleyballkurs for oss, og Snillfjord skytterlag v/Vidar 
Sveen Volden arrangerte og sponset skyting på innendørsbanen for oss. 
Tusen takk til begge to.

KROKSTADØRA RUNDT
Der tradisjonelle trimløpet Krokstadøra Rundt arrangeres 1. juni 2014. 
Trim og konkurranseklasse, kort og lang løype.

Deltakeravgift
Trimklasse   kr 50 pr. pers 
                            kr 150 for familie. 
Konkurranseklasse   kr 80 pr pers.  

Velkommen til små og store :) 

Krokstadøra IL

Årsmøte - Krokstadøra IL 
avholdes 28. april kl. 19.30 på Aa 
skole Krokstadøra. 

Ordinære årsmøtesaker. 
Saker til årsmøte meldes leder Nine 
Skårild innen 25. April. 

Krokstadøra IL

VÅRVANDRINGEN
Informasjon om vårvandringen vil 
legges ut på idrettslaget sin nettside 
samt henges opp på oppslagstavler i 
kommunen når turmål er bestemt. 

Krokstadøra IL

ÅRSMØTE I SNILLFJORD 
FRIVILLIGSENTRAL

Det blir avholdt årsmøte i Snillfjord 
frivilligsentral 
torsdag 23. april kl. 19.00 i 
Krokstadøra grendahus.
Vanlige årsmøtesaker og enkel 
servering.

Velkommen.
Snillfjord frivilligsentral
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17. mai på Ven

Velkommen til tradisjonell 17.mai-feiring på Vennastran-
da. 
Oppmøte ved skolen kl. 13.00
Tale, leker og matservering. 

17. mai-komiteen

17. mai på Krokstadøra

Gudstjeneste i Snillfjord kirke
17. mai-tog fra kirka til Snillfjord omsorgssenter
12.00 Sang og appell på Omsorgssenteret
 Toget returnerer til skolen
13.00 17. mai-arrangement på Aa skole:

Tale for dagen ved Fylkesvaraordfører Arne Braut
Tradisjonell feiring, leker og matsalg

Snillfjordkoret deltar under gudstjenesten og ved 
markeringen på omsorgssenteret.

17. mai-komiteen 2014 ønsker alle hjertelig velkommen!
(Arr.: 8. trinn Aa skole, 2014)

17. mai i Tannvikvågen

Det blir tradisjonell feiring på Tannvikskolen.
Vi starter kl. 13.00 med 17. mai toget.
Jon Lernes kommer og spiller og underholder.
Det blir servering av varm mat.
Kaffe og kaker.
Salg av pølser, brus og is.
Det blir også bli aktiviteter for store og små :)

Velkommen

17. mai på Hemnskjela

9.30 Vi går i tog fra Eriksens slipp (smia) til Hemnskjel 
oppvekstsenter hvor  resten av feiringa foregår.
Tale for dagen ved fylkesvaraordfører Arne Braut.
Leker, konkurranser, natursti, nummersalg og matsalg.

Velkommen! 
Arr. 17.mai-komiteen.

17. mai - programmene i Snillfjord


