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Midtsommer på 
Vennastrand 

24.06.2017 arrangerer u.l Mjølner midtsommer på 
Vennastranda for 5. gang i år.
Arrangementet vil bli som tidligere med 
familiedag på dagen og dans til kvelds.
Nærmere program vil komme, følg med på vår 
Facebookside.

Er det noen som ønsker boder/stand?
Eller ønsker å underholde fra scenen?
Ta kontakt med:
Geir Inge Fiske mobil 95146086 eller
Randi Myran mobil 47902192.
Pris for bod/stand er 300 kr.

U.L Mjølner
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Ny helsesøster
Jeg er født i Oslo, og har bodd 
noen år i Trondheim som barn. 
Før skolestart tok mine foreldre 
over hjemgården i Skaun. For 
noen år tilbake overtok jeg og min 
samboer gården, men drifta er lagt 
ned og jorda bortleid. Jeg har tre 
egne barn på 2,5år, 5år og 6,5år. I 
tillegg har jeg en bonusdatter på 
12 år.

Jeg er utdannet hjelpepleier 
(2006), sykepleier (2009), og 
helsesøster (2016). Har under 
hjelpepleier- og sykepleierutdan-
ninga jobbet i hjemmesykepleien 
i Skaun og ved Orkdal sjukehus. 
Etter endt sykepleierutdanning 
har jeg arbeidet ved Barne- og un-
gdomsklinikken på St. Olavs Hos-
pital i Trondheim. Hovedsakelig 

med kreftsyke barn, og ved 
barnekirurgisk sengepost. Min 
praksis ved helsesøsterutdanninga 
hadde jeg i Melhus kommune, og 
har etter endt utdanning arbeidet 
litt ved Gjørtlerveien helsestasjon 
i Trondheim.

På fritida liker jeg veldig godt å 
være ute på tur med familien. Jeg 
spiller også fotball og volleyball 
med venner og bekjente en kveld i 

uka. Ellers tilbringer vi en del tid 
på hytta på Glåmos, hvor vi koser 
oss og nyter livet.

Jeg har så langt blitt tatt godt imot 
hvor enn jeg har ferdes, og ser 
frem til å bli kjent med flere små 
og store i Snillfjord!

Åse Solstad Skjølberg

Snillfjord kommunestyre
Snillfjord kommunestyre har vedtatt Vedtekter – Snillfjord 
kulturskole i K-sak 6/17, gjeldende fra 01.03.2017.

Du kan finne vedtekten på kommunens hjemmeside eller få 
den ved henvendelse til servicekontoret på rådhuset.
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Rådmannen

Snillfjord grønnes og vinteren er 
på hell. I løpet av etterjulsvin-
teren har det vært jobbet med å 
starte opp prosjekter knyttet til 
investeringsplan. I tillegg har det 
pågått en regnskapsavslutning og 
skriving av årsmelding. Dette vil 
bli lagt fram for formannskap og 
kommunestyret i mai.

Kommunereformen går sin 
«skjeve» gang. Orkland og 
Hemne er godt i gang med å 
etablere fellesnemnder og fatte 
vedtak på delegeringer og mandat. 
Oppstart i retning av Hitra skjer i 
løpet av april. Kommuneproposis-
jon opprettholder de vedtak som 
Snillfjord kommune har fattet og 
da gjenstår det realitetsbehandling 
i regjering og Storting i juni som 
vil endelig godkjenne retningsval-
gene for Snillfjord kommune.

Det er mange viktige budskap 
i denne prosessen. Ansatte vil 
beholde sine jobber, og dette skal 
beskrives i en omstillingsplan 
som skal utarbeides i løpet av 
året. Tjenester skal ytes der folk 
bor, det betyr også at den nye 
kommunen skal beskrive hvordan 

dette skal utføres. Alt dette vil 
administrasjon, politikere og an-
satte utarbeide og vedta sammen. 
Det verste en kan bidra til som 
innbygger og ansatt er å «spre» 
rykter som ikke er sjekket ut eller 
avklart med beslutningstakerne.

Ny helse og mestringssjef startet 
1. februar og det vil nå bli satt fart 
på arbeidet med dreining innen 
helseområdet. Her vil det legges 
opp til stor innbygger- og bruker-
medvirkning. 

Ønsker alle en flott vår.

Arild Risvik
Rådmann
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Da har vi lagt en ny vinter bak 
oss og kan se fram mot lysere 
tider, skjønt utenfor vinduet er 
det regnet som dominerer slik 
det har gjort i mange uker. Med 
våren blir det også mere aktivitet 
på alle våre fritidseiendommer, og 
folketallet spretter opp, i alle fall i 
helgene.

Gjennom vinteren har det vært 
arbeidet med kommunereformen. 
I retning Orkland har det kommet 
så langt at det er utlyst stilling 
som prosjektleder som skal bli 
den nye rådmannen i nye Ork-
land kommune. Ansettelsesrunder 
med intervju er godt i gang og 
det tas sikte på å ansette i kom-
munestyrene den 3. mai. Det vil 
etter at denne er på plass bli satt 
ned mange forskjellige faggrupper 

innenfor de forskjellige enhetene 
fra de forskjellige kommunene 
som skal sy sammen tjenestene 
i den nye kommunen. I retning 
Hemne Halsa har første møtet i 
fellesnemnda vært avholdt, og 
det er valgt leder og nestleder. Vi 
kom litt senere i gang der, siden 
Halsa har kjørt en del omkamper i 
saken., men vi er nå i gang
Når det gjelder retning Hitra blir 
første møte i fellesnemnda den 29. 
mai. 

Videre går arbeidet med 4-manns-
boligen på Hyllberget fremover 
og den skal etter planen stå ferdig 
til 1. august, noe som ser ut til at 
går etter planen. Det har vært stor 
interesse for å leie så dette ble et 
veldig godt prosjekt. Vi skal også 
komme i gang med de to på hen-
holdsvis Krokstadøra og Sunde i 
løpet av året. Oppussinga ved Aa 
skole er også i gang.

Etter kjøpet av tilleggsarealer til 
boligfeltet på Sunde starter vi nå 
med planlegging av hvordan feltet 
skal utvikles. Her må vi ha en 
plan, og dette kan ta litt tid. Vi har 
klargjør fire tomter i forlengelsen 
av eksisterende felt nå med en 
gang, for å sikre at vi har tomter 

tilgjengelig hvis det er noen som 
etterspør tomter nå. Det er sik-
kert en del som har spørsmål og 
forslag på angående utvikling av 
feltet og i den forbindelse plan-
legges det et folkemøte på Hemn-
skjel oppvekstsenter den 29. mai.

Når neste rådhuspost skrives er 
de nye tunnelene i Snildal åpnet. 
Dette er noe vi gleder oss til. Så 
må en håpe at stortinget i løpet 
av våren fatter vedtak om trinn 
2 slik at vi kommer i gang med 
resterende til høsten. Det er også 
gledelig at etter hardt politisk 
press åpnes det nå for at også 
Melvasslia blir med i prosjektet. 
Dette gjennom at det etableres 
masseuttak der for å dekke opp 
underskuddet i masser for å bygge 
ut trinn 2. 

Ellers er også hogst og linjearbeid 
i full gang så aktivitetsnivået er 
høyt for tiden.

Krokstadøra 6. april 2017

Med Vennlig Hilsen

John Lernes
Ordfører

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Ordfører

Vinganrunden 2017
IL Fjordglimt innbyr til vårens vakreste eventyr igjen.
Vinganrunden går med start fra Vaslag idrettsanlegg lørdag 29. 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 Vaslag til Vingvågen. Nydelig utsikt ut 
over Trondheimsleia fra høyeste punkt.
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Utmerkelser for lang og tro tjeneste

De som har jobbet i Snillfjord 
kommune i 30 år eller mer he-
drer kommunen med Norges 
Vel medalje. Det er Det nor-
ske myntverk som produserer 
medaljen. Den lages med like 
stor presisjon som verdifulle 
samlemynter og Nobels fredspris-
medalje. Medaljen er i sølv med 
et nasjonalfarget bånd på grønn 
bunn. Den er gravert på forsiden 
av den romerske seiersgudinnen 
Victoria. På baksiden vises en 
laurbærkrans, i feltet i midten er 
navnet til den som får medaljen 
gravert inn. 

Medaljen ble stiftet i 1888 for å 
anerkjenne innsats og kvalitet i 
landbruket, som på den tiden var 
en av Norges viktigste næringer. 
Medaljen har lang tradisjon. I dag 

kan ansatte i alle bransjer tildeles 
medaljen.

I 2016 var det fire som fikk denne 
medaljen, Kjell Arve Berg, Anita 
Halsen, May Iren Aa og
Anne Solveig H. Wingan.

De øvrige som fikk oppmerksom-
het for lang og tro tjeneste i kom-
munen var:

Gerd Tove Gunnes, Anita H. 
Vitsø, Torunn Larsen, Anne For-
ren Snildalsli, og Inger Krokstad.
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Tilbud om gratis HPV-vaksine 
til unge kvinner

Nye stoler til Ven oppvekstsenter 

Snillfjord kommune tilbyr gratis HPV-vaksinering til alle kvinner født i 1991 eller senere. Denne vaksinen 
beskytter mot humant papillomavirus (HPV), som forårsaker nesten alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksin-
eringen består av tre doser i løpet av 1år. 

Det er avsatt tid på Snillfjord helsestasjon til første dose;

torsdag 20.04.17 kl9-11
torsdag 27.04.17 kl 13.30-15.30. 

Les mer om tilbudet på; https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/

Ta gjerne kontakt med helsesøster på telefon 469 20 785 ved spørsmål. 

Håper alle aktuelle tar seg tid til å stikke innom. Velkommen skal dere være!

Med vennlig hilsen 

Åse Solstad Skjølberg, Helsesøster

Vi på Ven oppvekstsenter har 
lenge lengtet etter nye stoler 
Saken har blitt tatt opp i mange år,
men den har bare blitt lagt på en 
støvete hylle, før høsten 2016. 
Da bestemte 5. – 7. trinn seg for 
børste støv av denne aktuelle 
saken.

5. - 7. trinn tok opp saken i elevrå-
det og laget et skoleprosjekt 
av det, med temaet sittestilling 
og gode arbeidsstoler. Vi lagde 
spørsmål om hvordan det er best 
for kroppen å sitte. Det ble mange 
gode spørsmål. Deretter invit-
erte vi fysioterapeuten Rebekka 
Ravnsborg Aanes til en intervju 

og dette temaet. Etter besøket 
fant vi ut at det er lurt å bevege 
seg litt på stolene når vi arbeider. 
Regulerbare stoler er også lurt, 
da kan hver elev få en stol som 
passer til seg. Vi leste noen ar-
tikler om hvorfor det er viktig å 
sitte ordentlig på stolene. Hvis 
vi ikke sitter godt når vi arbeider 
kan vi bli mer ukonsentrerte, få 
hodepine, vondt i ryggen og bli 
fort slitne. Da lærer vi mindre. Et-
terhvert som vi ble ferdige, skrev 
vi et formelt brev til Åge Rød, 
rektor Tove Bjørkli, rådmannen og 
politikerne i Snillfjord kommune. 
Saken var oppe i kommunestyret 
og rektor fant penger i budsjettet 

til å kjøpe stoler til alle elevene på 
Ven oppvekstsenter.

Det er viktig for oss å sitte be-
hagelig, for da konsentrerer vi oss 
bedre. 1.-7. trinn på Ven synes 
resultatet ble veldig bra. Vi er 
fornøyde med de nye stolene. Nå 
sitter vi mye mer behagelig og de 
kan tilpasses hver enkelt elev. Vi i 
5.-7. trinn har lært at engasjement 
er viktig. Er det en sak du brenner 
for og vil gjøre noe med, så er 
det viktig å gjøre noe med det, og 
ikke bare klage og aldri gi opp.

Skrevet av fornøyde 6.-7.trinn på 
Ven oppvekstsenter

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Eiendomsskatt Verk og Bruk
Liste over takster og utlignet skatt for 2017 legges ut til offentlig ettersyn i servicekontoret, rådhuset fram til 
21.04.17.

Evt. krav om overtakst bes gitt skriftlig innen 21.04.17 til Snillfjord kommune, økonomisjefen, 7257 Snillfjord.

Eiendomsskatten for 2017 forfaller til betaling i to terminer: 1.termin 01.05.17, 2.termin 01.11.17.

Skatteyteren får tilsendt skatteseddel og innbetalingskort.

Alle som har behov for et hjelpe-
middel på kort sikt (under to år) 
kan låne dette fra kommunalt 
lager, og man kan også låne et 
hjelpemiddel i påvente av å få 
et på permanent basis fra NAV 
Hjelpemiddelsentral.

På det kommunale lageret på SOS 
finner du bl.a rullestoler, krykker, 
rullatorer, dusjkrakker, toalettsto-

ler, doforhøyere og forhøyning-
sputer. Hjelpemidlene skal bidra 
til at hverdagen blir lettere og 
tryggere for kommunens innbyg-
gere, og det er bare å ta kontakt 
hvis man har et lånebehov.

Når man låner et hjelpemiddel, 
skal dette registreres i permen 
som befinner seg på lageret slik 
at vi har oversikt over hvor det 

befinner seg, og kan etterlyse det 
dersom låner glemmer å returnere 
det.

Har man langvarig behov (over to 
år) for et hjelpemiddel, skal dette 
søkes om fra NAV hjelpemid-
delsentral. Det er mange nyttige 
hjelpemidler man kan søke om; 
alt fra robothanske for å øke 
gripestyrke til elektriske fire-
hjulsskutere slik at man kan kjøre 
flerfoldige mil på egenhånd. Man 
kan søke som privatperson, men 
i de fleste tilfeller anbefales det 
at en fagperson hjelper til med å 
beskrive årsaken til at man trenger 
hjelpemiddelet.

Det finnes mye informasjon om 
ulike hjelpemidler på hjelpemid-
deldatabasen.no, og det er bare å 
ta kontakt med enten Hanne Ham-
mersborg Olden (tlf. 904 78 831), 
Ingeborg Abelvik Landrø (tlf. 724 
57 237) eller Rebekka Ravnsborg 
Aanes (tlf. 909 46 497) dersom 
du har en utfordring du tror kan 
avhjelpes med et hjelpemiddel!

Tekst: Rebekka Ravnsborg Aanes

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Informasjon om utlånsordningen 
av hjelpemidler i kommunen
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Nytt fra Snillfjord fysioterapi, 
friskliv og trening

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Styrkeløfterkveld
Mandag 3. april hadde vi temak-
veld på treningsrommet på SOS, 
og styrkeløfter Anders Holm viste 
og forklarte hvordan han legger 
opp treninga si for å oppnå gode 
resultater. Han konkurrerer nå i 
100-kilos klassen og har spist og 
trent seg opp 30 kg i vekt fra da 
han begynte med styrkeløft for 
tre år siden. Han fortalte at det 
er ekstremt viktig å spise mye 
når man trener tungt, og at det er 
unødvendig å bruke kosttilskudd 
som for eksempel proteintilskudd 
eller kreatin. På en vanlig dag kan 
han spise 150 gr havregryn og fire 
egg til frokost, fire kyllingfileter 
til lunsj, to poser med meksikansk 

Stian Berdal fikk hjelp til å finpusse markløftteknikken
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gryte og to pakker kjøttdeig til 
middag, og 200 gr fullkornspasta, 
en pakke kjøttdeig og tomatsaus 
til kvelds. All maten, sammen 
med tre effektive treningsøkter på 
ca. to timer i uka, har gjort at han 
nå løfter 220 kg i knebøy, 150 kg 
i benkpress og 240 kg i markløft, 
noe som er ganske imponerende!

Anders viste teknikkene for disse 
baseøvelsene, som er dem man 
utfører under konkurranse, og 
viste også støtteøvelsene roing 
og skulderpress han bruker for å 
bli sterkere i disse. De deltakerne 
som ville, fikk lov å prøve å teste 
teknikken sin i øvelsene og få tips 
og råd fra Anders.  
Det kom ti stykker på temak-
velden. Aldersspennet var fra 13 
år til 45 år, og det var knapt over-
tall av jenter/damer. Styrketrening 
er noe alle burde holde på med, 
uansett alder og kjønn. Logisk 
nok styrker denne type trening 
både muskler, sener og skjelett, 
og forebygger skader og smerter. 

Korrekt knebøyteknikk er vanskeligere enn det ser ut som; Thomas Engels fikk gode tips

Mange som har plager av ulike 
slag, blir bedre av å trene styrke. 
Det viktigste er at man begynner 
med passende belastning til sitt 
eget nivå, øker belastningen grad-
vis, og lærer seg rett teknikk fra 
begynnelsen av. Vi tilbyr trenings-
veiledningstimer med fysiotera-
peut på treningsrommet på SOS 
for 170 kr timen; en god invester-
ing i din egen helse! 

Dine30-vinnere:
Vi har trukket ut følgende heldige 
vinnere av dine30-effekter blant 
gruppedeltakerne våre:
Sterk og stødig Hemnskjela: 
Marry Iversen
Sterk og stødig Krokstadøra: 
Idar Berg
Bassengtrim: Neri Slørdahl
Tabata/mandagstrening: 
Lise Mjønes   
Fredagsturgruppe: Marie Berdal

Treningsrommet
I fjor var det hele 786 registrerte 
besøk på treningsrommet, som i snitt 
gir litt over to besøk hver eneste dag 
hele året rundt! Vi er veldig glade 
for at så mange som benytter seg 
av treningstilbudet, og takknemlige 
for alle som husker å skrive seg på 
registreringslista slik at vi får ført 
statistikk. Når Snillfjord blir delt opp 
og slått sammen med andre kom-
muner, er det bra å kunne vise til helt 
konkret hvor mye et tilbud blir brukt 
slik at det kan bli opprettholdt også i 
framtida. 

Fredagsturmål
21. april: Strupanaustet, vei. Kjen-
tsmannspost. 5. mai: Esshaugbua, 
sti. Kjentmannspost. 19. mai: Seter-
gardtjønna, vei og sti. 2. jun: Stor-
fjelltjønna, sti. 16. jun: Vættan, vei og 
sti. 28. jul: Åstolen, vei og skogsvei. 
Kjentmannspost. 11. aug: Vingvågen 
kai, vei. Kjentmannspost. 25. aug: 
Høghaugen med Selnesbugen.

Tekst: Rebekka Ravnsborg Aanes
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Sesongstart snillfjord motorklubb

Nå står en ny motocrossesong for 
døren med mye aktivitet og glade 
utøvere og foresatte.

Vi starter normalt opp i siste 
halvdel av april, men kjører i 
gang så snart banen blir klar etter 
vinteren.

Det blir åpne treninger til samme 
tider som i fjor. Det vil si onsdag-
er fra 17.30 til 21.00 og lørdager 
fra 12.00 til 17.00. I tillegg er det 
organiserte teknikktreninger på 
mandager fra 18.00 til 21.00.

For å få ned terskelen for at flere 
skal kunne starte med motocross 
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så har vi foran årets sesong fått på 
plass et enda bedre tilbud til ny-
begynnere. Alle barn fra fylte 5 år 
kan kjøre motocross. Vet at mange 
foresatte kvier seg for at de håpe-
fulle starter med motocross med 
tanke på dyrt utstyr og lite kom-
petanse på vedlikehold. Derfor må 
vi prøve å finne løsninger slik at 
flest mulig får muligheten til å op-
pleve den fantastiske følelsen med 
å kjøre motocross, og et miljø som 
knapt noen andre idretter kan vise 
til.

Vi vil i aldersgruppa 5 til 12 år 
låne bort sykkel og sikkerhet-
sutstyr gratis de 2 første dagene 
til nye kjørere. Det trengs bare 
medlemskap i klubben samt en 

engangslisens som kjøpes på sms. 
Dere som er nysgjerrig på hva 
som skal til for å få prøve moto-
cross må ikke være redd for å ta 
kontakt med oss. Alle som har 
lyst til å stikke innom en av våre 
treninger er hjertelig velkommen, 
vi har normalt kaffen klar.

Følg oss også på facebook, der 
legges det ut info fortløpende.

Jan Rune Berdal, Leder Snillfjord 
motorklubb
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Snillfjord kirkekontor

Lørdag 18.-19 mars var det Lys levende leir og overnat-
ting i Snillfjord kirke for 5.klassingene.
Mye god mat, hobbyaktivteter og forberedelser til sønda-
gens gudstjenste der de deltok både med korsang og 
tekstlesning.

På gudstjenesten fikk de nytestamenter som gave fra 
menigheten.

Velkommen til gudstjenester i Snillfjord menighet 

Torsdag 17. mai kl 10.30
Gudstjeneste i Snillfjord kirke. SNILLFJORD-
KORET

Søndag 28. mai kl 15.00:
Samtalegudstjeneste i Snillfjord kirke
 med konfirmantene.

Pinsedag 4. juni kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste i i Snillfjord kirke

Konfirmanter i Snillfjord:
Jo Helmer Berdal        
Berit Berg        
Anna Bjørgan        
Janne Marie Gjervan    
Amalie Kjøren    
Casper Sandø        
Sara Kristine Stolpnes    

Andreas Stølan    
Jan Erik Veltrup
Emil Lian Volden
Linnea Marie Stålvik Søfteland

Jannicke Røvik Hansen
(konfirmeres i Klæbu kirke

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte avholdes 2. påskedag 17.april 
kl. 15.00 på Snillfjord Omsorgssenter. Det blir 
årsmøtesaker, bevertning, utlodning. Åse Aastum 
kåserer om Martin Luther og reformasjonen.
sang ved Snillfjordkoret.  Åpent for alle.
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Strikkekurs på Ven
Mange tusen takk til flinke damer 
på Torsdagskaféen for at dere var 
så behjelpelige da vi skulle lære 
oss å strikke! Vi satte pris på at 
dere kom til oss på klasserommet, 
og at vi fikk komme ned på Kaf-
éen. Og tusen takk for vaffe!
Hilsen klasse 1-4 + Marit.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Kontordag i snillfjord
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammervik som kan treffes på tlf 724500080 eller 488 69 
504. Kirkevergen har kontordag i Snillfjord kirke mellom kl 10-14: 10. april, 8. mai og 5. juni.

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

Kirkegårdsdugnad
Våren er her og det er tid for dugnad på kirkegårdene for å gjøre kirkegårdene fine igjen etter en lang vinter. 
Ta med rive, trillbår, arbeidslyst og mat. Se plakater og oppslag om tidspunkt!

Mer info om menighetens arbeid og ansattes treffetider finnes på vår hjemmeside: www.hemnekirke.no
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Rydd en strand du også!

I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet. Fugler og fisk dør langsomt pga. menneskelig forsøpling. 
Noe av maten vi spiser inneholder mikroplast. 

Bli med å gjør noe med det – rydd en strand du også, det er ikke for sent!
HAMOS gjør det lett å gjøre rett:
1) Valget er ditt! 
Bestem deg for en strand/elvebredd du vil rydde. Den trenger ikke å være lang; tilpass dette til antall ryddere 
og eget ønske.
2) Sekker til strandryddinga kan du få gratis på din gjenvinningsstasjon eller på rådhuset. Registrer ryddeak-
sjonen din på www.holdmidtnorgerent.no eller ring HAMOS sitt sentralbord.
3) Avfallet kan du sette ved nærmeste returpunkt for fritidsrenovasjon, ved din egen dunk hjemme eller le-
vere på en av våre gjenvinningsstasjoner. Ta kontakt ved behov for andre leveringsmuligheter.
Les mer om aksjonen og konkurranser på:

www.hamos.no
www.holdmidtnorgerent.no
https://www.facebook.com/holdmidtnorgerent/

Har du spørsmål? Ta kontakt med HAMOS på tlf. 72 48 37 00 eller firmapost@hamos.no.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Valgdagen er fastsatt til 11. september.
Valgstyret har vedtatt at det vil være åpne valglokaler på de faste stedene i kommunen på valgdagen;

Krets 01-Aa  Kommunestyresalen

Krets 02-Ven  Ven flerbrukshus

Krets 06-Sundlandet Hemnskjela oppvekstsenter

Åpningstider,  anledningen  til å forhåndsstemme mm – kunngjøring om det kommer senere.

Stortingsvalget 2017
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TannvikvågenKrokstadøra

Program for dagen 17. mai

Tradisjonell feiring av nasjonaldagen.

Vi starter feiringa kl. 13.00 ved Tannvik skole/ 
grendahus. Salg av mat, kaker og kaffe.

Velkommen!

08.00 Flaggheising.

10.30 Gudstjeneste i Snillfjord kirke. 
 Snillfjord-koret synger for oss.

11.15 17. mai-tog fra kirka til Snillfjord 
 omsorgssenter. Oppforder alle til å bli  
 med toget fra kirka.

12.00 Sang av Snillfjord-koret og appell av  
 John Lernes på SOS. 
 Toget returnerer til skolen. 
 Åpen kiosk (stenges under aktivitet i   
 gymsal).

13.00 Tradisjonellfeiring ved skolen. Tale for  
 dagen ved ordfører John Lernes.
 Allsang. Salg av mat.
 Leker og konkurranser.
 Kortterminal i kiosken.

15.30 Premiering og trekning loddbøker.

Arr.: 8. trinn Aa skole

Hemnskjela
Kl. 09.30 går vi i tog sammen med Strand 
skolekorps fra Eriksens slipp (smia) til Hemn-
skjela oppvekstsenter hvor resten av feiringa 
foregår. 

Det blir tale for dagen, leker, konkurranser og 
natursti. I tillegg blir det loddsalg og mat-
servering.

Velkommen! - 17.mai-komiteen.

Vennastranda
Velkommen til tradisjonell 17. mai- feiring på 
Vennastranda.

Oppmøte ved skolen kl. 13.00

Tale, leker og matservering.

- 17. mai- komiteen

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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UKM 2017
Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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UKM i Snillfjord ble arrangert 16.mars.

Det var hele 47 deltagere! Mange musikkinnslag og ulike kunstformer ble vist fram for publikum.Snillf-
jord kan være stolt over å ha så mange flinke barn og ungdommer i kommunen! 8. klasse hadde kakesalg til 
inntekt for klassetur.

Deltagere som gikk videre til Fylkesmønstringen i Bjugn 21.-23. april

• Innocent (band)

• Commersial Break (band)

• Emilie &amp; co (band)

• Jorun Marie Stolpnes (gitar/ sang)

• Thomas Mostue Berdal (gitar)

• Berit Berg (redesign)

• Ellen Snildalsli (maleri)

• Julian Grabowsky (tegning)

• Andreas Stølan (trekunst)

 

   

 

 

   

 

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Ny mobilmast i Vuttudal 
vil bedre dekningen
For å bedre mobildekningen i om-
råde Vuttudal og langs Fv305 har 
Snillfjord kommune i samarbeid 
med Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune og Telenor under oppføring 
en ny basestasjon ved Mannheia i 
Vuttudal. 

Den nye basestasjonen vil komme 
i drift i juni. 

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Navnesak - Vilvang/Vilvangan/
Villvangan - kunngjøring
I samband med adressering i 
kommunen er Kartverket bedt 
av Snillfjord kommune om å 
reise navnesak for å fastsette 
skrivemåten av gårdsnavnet til 
gårdsnummer 77 i Snillfjord. 
Navnet er planlagt brukt som 
adressenavn. Gårdsnavnet har to 
godkjente skrivemåter, Vilvang og 
Vilvangan. Kommunen opplyser 
til Kartverket at uttalen er Vill-
vangan med kort i og palatal l, og 
samme uttale er oppgitt i Norske 
Gaardnavne (bind 14 s. 91). Kom-
munen ønsker derfor skrivemåten 
Villvangan Gårdsnavnet er 
bruksnavn for bruksnummer 1. 
Andre navn som er avledet av 

gårdsnavnet og som blir tatt med 
i saken, er Vilvangsætra/Vilvan-
gsætra (seter), Vilvangbekken 
(bekk) og Vilvangheia (haug). 
Det er Kartverket som har vedtak-
srett for skrivemåten av tradis-
jonelle gårds- og bruksnavn og 
for naturnavn. Hovedregelen er at 
skrivemåten skal ta utgangspunkt 
i nedarvet lokal uttale og følge 
gjeldende rettskrivningsprinsipper. 
En skal også ta hensyn til navnets 
opphav. Lov om stadnamn sier at 
skrivemåten i primærfunksjonen 
som hovedregel vil være retnings-
givende for skrivemåten av det 
samme navnet i andre funksjoner 
på det samme stedet. Før det blir 

gjort vedtak, har kommunen rett 
til å uttale seg. Lokale organisas-
joner har rett til å uttale seg om 
navn som de har særlig tilknyt-
ning til. Snillfjord kommune har 
gitt uttalelse i formannskapssak 
22/17 og tilrår skrivemåte Villvan-
gan.

Snillfjord kommune kunngjør 
herved oppstart av navnesak på 
Villvangan. Opplysninger og saks-
dokumenter fås ved henvendelse 
til kommunen enten på tlf. 72455 
555, e-post: postmottak@snillf-
jord.kommune.no eller pr post til 
7257 Snillfjord. Frist for å komme 
med uttalelse er 19.mai 2017.


