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Vennastranda Bedehus
Det har vært trekning den 21.06. 17 på loddbøkene i 
lotteriet for Vennastranda Bedehus.
Disse har vunnet:

Bålpanne:                         Jakob B. Selnes
Gavekort kr. 1 000,-         Ivar N. Volden
Grønnplante:                    Wally Volden
Grønnplante:                    Linda K. Sæther
Vaffeljern:                        Mona Jamtøy Sem
Spekebrett:                       Erna Forren
Fruktkorg:                        Gunbjørg Fielding
Leketraktor:   Marit Johanne Berdal.

Tusen takk til alle som sponsa med gevinster, og en 
enda større takk till de som støtta med kjøp av lodd! 
Det kom inn kr. 9 160,-

God sommer! Hilsen Vennastranda Bedehus.
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Det skjer
Det kan komme inn info om arrangement etter at 
Rådhusposten har gått i trykken. Husk derfor også 
å følge med på kommunens hjemmeside under 
Arrangementskalenderen på www.snillfjord.kom-
mune.no. 

Kjentmannpakke kan kjøpes hos: Coop 
Krokstadøra, Marit Myrholt Ytre Snillfjord og Vas-
lag Service- Vasslag.  

Juli:
28.07            Fredagstur- Åstolen
30.07            Knubben Rundt            
 
August:
11.08            Fredagstur – Vingvågen kai, oppstart  
 Vaslag
17.08            Første skoledag i Snillfjord kommune
25.08            Fredagstur – Høghaugen med rast i 
Selnesbugen
 
September:
08.09            Fredagstur - Slettfjellet
11.09            Valgdag 
22.09            Fredagstur - Ramsvika
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Vennastranda Bedehus
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Rådmannen

Det er mye som skjer og mindre 
vil det ikke bli med bakgrunn 
i vedtaket om kommunesam-
menslåing i 3 retninger ble vedtatt 
i stortinget 8. juni. Det er opprettet 
fellesnemnder i alle retningene og 

en er i gang med å delegere myn-
dighet til disse nemndene. 
29. mai ble «ny» veien åpnet i 
Snildalen, dette er en stor bedring 
for trafikksikkerheten til våre barn 
og innbyggere for øvrig. En må 
bare passe seg for lovens lange 
arm som allerede har satt sine spor 
ift trafikkontroller.  

Snillfjord kommunestyre behan-
dlet årsregnskap og årsmelding 
2016 i junimøte. Det ble framlagt 
et regnskap i pluss på ca kr 63 800 
og en årsmelding som ble tatt til 
etterretning. Jeg vil påpeke at det 
nå er nådd smerteterskel på balan-
sen mellom økonomisk balanse og 

forsvarlig/ønskelig tjenestetilbud.  
Nå har det blir feriemåneder og 
mange ansatte er startet på sine 
ferier. 

Jeg er i skrivende stund avtrop-
pende rådmann etter 3,5 år som 
rådmann i Snillfjord kommune. 
Jeg har hatt en givende og inter-
essant tid i kommunen. Vil med 
dette takke for meg og ønske 
påtroppende rådmann Birger Hel-
lan lykke til.

Med dette vil jeg ønske alle sam-
men en god sommer!

Arild Risvik

Ordfører

Da er vi kommet til 28. juni og 
sola har faktisk valgt å vise seg 
fram i dag. Det er på tide. De 
fleste av oss står vel nå foran som-
merferie, og som den store fritids-
kommunen vi er vil nok folke-
tallet mangedoble seg de neste 
månedene. Får bare håpe på at vi 
får mange fine dager fremover.
I går hadde kommunestyret sitt 
siste møte før sommerferien. Der 
ble Rådmann Arild Risvik tak-
ket av etter 3,5 år i stillingen. 
Han starter nå som personalsjef 
i Bjugn, og får dermed en langt 
mindre reiseavstand enn han har i 

dag. Vil få takke for hans innsats 
for Snillfjord og ønske ham lykke 
til i sin nye jobb.

På samme møtet ble det også 
enstemmig vedtatt å tilby Råd-
mannsstillingen til Birger Hellan. 
Han er i dag Rådmann i Rennebu 
kommune. Helland er 63 år og har 
jobbet som rådmann de 16 siste 
årene. 8 år i Lyngen og 8 år i Ren-
nebu.

Siden siste nummer av Rådhus-
posten har vi fått åpnet nyveien 
i Snildalen men 2 flotte tunneler. 
Med den åpningen var siste del av 
etappe 1 på Lakseveien ferdig.
8 juni fattet stortinget vedtak om 
ny kommunestruktur og alle 3 
sammenslåingene våre er dermed 
vedtatt. Da starter arbeidet med 
å kjøre sammen kommunene. 
Dette blir nok en god del arbeid, 
som vi må få gode prosesser på. 
Det er mye som skal hensynta, 
både ansatte og brukere av kom-
munale tjenester.  Men med gode 

prosesser er jeg overbevist om at 
dette går bra og befolkningen vil 
nyte godt av mere stabile tjenester 
i framtida. Særlig innenfor små 
fagfelt.

Stortinget fattet også 2 andre 
vedtak som har betydning for 
Snillfjord kommune. Trinn 2 i 
Lakseveien ble godkjent, noe 
som fører til at vi kan få oppstart 
allerede til høsten med kryssing 
av Åstfjorden og Aa-myrene. Da 
kommer også den største innkort-
ing i lengde. 
Samtidig ble det også fattet vedtak 
om at oppdrettsnæringen, sann-
synligvis fra sommeren 2018 må 
betale arealavgift til kommunene 
de produserer laks i. Dette vil føre 
til gode inntekter til Kommunen.
Da vil jeg til slutt ønske alle en 
god ferie!
 
Med Hilsen
 
John Lernes
Ordfører
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Avslutningsfest med 10. klasse.

Årets avgangskull var tidenes minste. De hadde avslutningsfesten sin 19. juni med vitnemålsutdeling og fes-
ttaler. Årets festtaler var John Prest. Fra venstre: Kontaktlærer Solfrid Prins Andøl. Thomas Mostue Berdal, 
Fredrik Hafsmo, Gaute Mjønestrø og Simen Jamtøy Sem. Sandra Myklebust Bouraoui var ikke tilstede.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Jentebølgen

Tirsdag 13. juni kjørte 19 spreke 
kommuneansatte til Trondheim 
for å delta på Jentebølgen! Dette 
er eget mosjonsløp for damer på 5 
kilometer; ei fin løype fra Sol-
siden, over Gamle Bybro, bort til 
Øya og
over brua til Kalvskinnet og 
tilbake til Solsiden igjen langs 
Marinen.

Før starten gikk, var det loddtre-
kning etter deltakernummer, 
utdeling av premie for beste 
kostyme/utkledning, konsert med 
Petter Wavold med band og felles 
oppvarming helt til slutt. God 
musikk og god stemning blant ca. 
2000 jenter i alle aldre!

Etter endt løp, fikk alle deltak-
erne «goodie bags» og medaljer 
utdelt fra de staute, unge ameri-
kanske fotballspillerne Nidaros 
Domers. Det ryktes at noen av 
Snillfjorddamene ba pent om å la 

seg avbilde sammen med disse 
kjekke karene. Vi samlet oss på 
Egon til slutt, hvor vi spiste en 
trivelig middag og sang bursdags-
sang for Grete Iren Lian til hennes 
store begeistring! Stemningen var 
høy, og vi ble enige om at dette så 
absolutt skal gjentas.

Tusen takk til kommunen som 
sponset en del av deltakeravgiften 
og lånte ut biler, og til alle som 
ble med i år! Håper vi blir like 
mange, om ikke fler, til neste år!

Rebekka Ravnsborg Aanes

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Kommunereformen:
Gleder seg til Orkland

Innen april i år hadde 153 kom-
muner gjort positive vedtak om 
sammenslåing. Straks etter la de-
partementet fram proposisjon med 
forslag til ny kommunestruktur, 
der det blant annet går fram at 116 
kommuner fra første januar 2020 
skal være slått sammen til 46. 
Det vil da være 356 kommuner i 
Norge, mot dagens 426.

Når dette leses har Stortinget 
nettopp behandlet proposisjon 
om framtidig kommunestruktur, 
sammen med regjeringens forslag 
til lovproposisjon om kommu-

nenes oppgaver. Orkdal, Agdenes, 
Meldal og en del av Snillfjord 
kommuner er på god vei inn i 
fremtidige Orkland kommune, og 
mye framstår tydeligere nå enn for 
bare få måneder siden.

Struktur
3. mai valgte fellesnemnda og 
de ulike kommunestyrene pros-
jektleder og framtidig rådmann, 
samt formell leder for nettopp 
fellesnemnda. - Fram til nå har 
det meste dreid seg om overord-
net struktur og formelle rammer 
for prosessen. Nå skal vi begynne 

å konkretisere ting, sier Ingvill 
Kvernmo. I skrivende stund er 
hun fortsatt rådmann for Orkdal 
kommune. Dato for tiltredelse i ny 
stilling er ennå ikke avklart, men 
hun gleder seg til å ta fatt på ar-
beidet både som prosjektleder for 
sammenslåingsprosessen og som 
rådmann i den nye kommunen.

Are Hilstad, ordfører i Meldal og 
nå også leder av fellesnemnda, 
gleder seg også.

- Det er nå arbeidet begynner for 
alvor. Vi skal i årene framover 
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legge grunnlaget for at Orkland 
kommune skal ha gode tjenester 
for alle innbyggere, og at vi blir 
et tyngdepunkt sør for Trondheim 
i det nye Trøndelag. Hittil har 
samarbeidet mellom alle fire kom-
muner har hatt en god tone, sier 
han.

- Hva har førsteprioritet i arbeidet 
framover?

- I mai ble overordnet prosjekt-
plan vedtatt, og nå må vi komme i 
gang med arbeidet som vil invol-
vere ansatte og ledere på tvers 
av kommune organisasjonene. 
Det handler om å bli kjent med 
hverandre, kartlegge dagens situ-
asjon, og finne ut hvordan vi skal 
løse oppgavene i den nye kom-
munen, sier Kvernmo

Det er naturlig at fokuset i starten 
handler mye om kommuneorgan-
isasjonene, tjenesteproduksjonen 
og de ansatte. Det er her kom-
pleksiteten er størst når vi skal 
samordne oss og bygge ting litt på 
nytt. Men etterhvert skal vi også 
engasjere innbyggere, næringsliv, 
kulturliv og frivilligheten, som er 
limet i lokalsamfunnene våre. Hå-
pet er å kunne bygge stolthet og 
engasjement for den kommunen 
som vi alle skal utvikle sammen, 
fortsette Hilstad.

Første valg
Allerede om to år, i september 
2019, skjer det første valget til 
kommunestyret i nye Orkland. 
De politiske partiene og lokale 
lister i Orklands-kommunene har 
startet forberedelsene, og mange 

er spente på alternativene. Kom-
munestyret i Orkland skal ha 51 
medlemmer. –Det er viktig for oss 
å ha et stort kommunestyre for 
å ivareta lokaldemokratiet, sier 
Hilstad. 

Nye Orkland får om lag 18 
000 innbyggere, blir nær 2000 
kvadratkilometer stort. Det blir en 
kommune som grenser til Hemne, 
Hitra, Rindal, Melhus, Midt      
-Gauldal, Skaun, Rennebu, Rissa 
og Ørland.  – Vi skal bygge en ny 
kommune med en felles kultur, 
og vi må forsøke å ta med oss det 
den enkelte kommune er god på, 
avslutter Ingvill Kvernmo og Are 
Hilstad.

Gamle og nye eventyr om Askeladden
I april var 1. klasse og barnehagen 
fra Krokstadøra på besøk i Snil-
lfjord folkebibliotek.

Biblioteket hadde invitert forfat-
ter Bjørg Øygarden. Hun fortalte 
eventyr fra sin moderne utgave 
om Askeladden. Noen av barna 
hadde hørt historier om Espen 
Askeladd tidligere og for noen var 
det helt nytt. Men artig var det å 
ha besøk av en forfatter!
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NAV blir mer digital
NAV ønsker å frigjøre tid til oppfølging av de 
som har størst behov for vår hjelp. Målet er 
å få flere til å benytte våre nettbaserte tjen-
ester. For mange betyr dette at de får enklere 
tilgang til våre tjenester, uten å måtte oppsøke 
NAV-kontoret. 

Flertallet av dere som møter opp på NAV-
kontorene i dag har ikke forhåndsavtale. 
Mange skal levere et skjema, har spørsmål 
om søknadsskjema eller om utbetaling av en 
ytelse. Dette er tjenester du kan få svar på 
uten å oppsøke NAV-kontoret. Vi ønsker å 
bruke tiden vår på planlagte avtaler, - det vil 
være bra for deg og det vil være bra for oss.
Åpningstiden blir hver torsdag fra kl. 09.00 – 12.00. Ellers ønsker vi avtalte møter utenom åpningstiden, 
fortrinnsvis torsdager. www.nav.no // 55 55 33 33

Vil du kjøpe collegegenser 
eller t-skjorte?
Snillfjord kommune har 
collegegensere og T-sk-
jorter m/kommunens logo 
for salg.

Kom innom servicekon-
toret eller ring tlf. 72 45 
55 55 hvis du er interes-
sert.

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

Collegegensere i fargene 
svart, grå, blå og rød sel-
ges for kr 170

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Stortings- og sametingsvalget 2017
Valgdagen er fastsatt til 11. september.
Det er flere muligheter til å få avlagt stemme.

Forhåndsstemme:

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er 10.08. – 08.09.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i Norge.

I Snillfjord er forhåndsstemmemottaket i Servicekontoret.  Det  er åpent mellom kl. 09.00 – 15.00 alle hverd-
ager unntatt lørdager.  I tillegg er det åpent til kl. 18.00 onsdagene 30.08. og 06.09.

Dersom du ikke har anledning til å komme deg til et forhåndsstemmemottak i den ordinære forhåndsstem-
meperioden eller til et valglokale på valgdagen, kan du avgi såkalt «tidligstemme». Tidligstemmegivningen 
starter 01.07.  til  09.08.  Her i Snillfjord kan du kontakte Servicekontoret på tlf  72455 555 eller pr. e-post: 
postmottak@snillfjord.kommune.no  og få avtale med en stemmemottaker.

Den 05.09. har vi åpent stemmemottak på omsorgsenteret mellom kl. 10.30 og 12.30.  Stemmemottaket er 
åpent for alle, det er ikke et krav at du skal bo på omsorgsenteret.

Ambulerende valg (hjemmevalg):

Dersom du ikke er istand til å komme deg til et valglokale for å forhåndsstemme eller på valgdagen, kan du 
søke om å få avgi stemme der du bor.

En slik søknad kan enten være muntlig eller skriftlig. Det er ikke krav til legeattest eller annen dokumentasjon  
på hvorfor du ønsker å stemme hjemme.

Du kan søke muntlig til tlf. 948 21 612,

Pr e-post til: postmottak@snillfjord.kommune.no eller

Pr. post til: Snillfjord kommune, Valgstyret, 7257  Snillfjord.

Valgtinget (valgdagen):

Som tidligere har vi 3 stemmekretser  på valgdagen:

Ven  Ven oppvekstsenter

Aa                  Rådhuset, kommunestyresalen

Sundlandet     Hemnskjela oppvekstsenter.

Åpningstiden for alle stemmekretsene er mellom kl. 09.00 til 18.00.

Har du spørsmål om valget, ta kontakt med  kommunen. Bruk stemmeretten din  -  Lykke til med valget!
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Første rekke fra venstre: Janne Marie Gjervan, Amalie Kjøren, Sara Kristine Stolpnes,
Andre rekke: Casper Sandø, Emil Lian Volden, Anna Bjørgan, Jo Helmer Berdal, Berit Berg, Jan Erik Veltrup

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Konfirmanter Snillfjord 2017
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 Lokale nummer:
 
Snillfjord kommune (sentralbord): Tlf. 72 45 55 55
Leder psykisk helse (koordinator):  Tlf. 476 34959
Kommunalsjef helse- og mestring: Tlf. 977 71287 
Prest:     Tlf. 906 80381
Beredskapsvakt for Orkdal Prosti: Tlf. 481 62571 / 481 62572
Jordmor:    Tlf. 922 56882
PP-rådgiver:                            Tlf. 72 45 71 29 / 995 86136
Fagleder ved SOS:                    Tlf. 72 45 71 74 / 977 34868
Barnevernsleder:                     Tlf. 72 46 02 00 / 482 98726
Lege:                                           Tlf. 458 34 798
 

Nasjonale nummer: 
 
Brann:  Tlf. 110
Politi:  Tlf. 112
AMK:  Tlf. 113
Legevakt:         Tlf. 116117
 
Landsdekkende nr. til POLITI 
(administrativt)
Tlf. 02800

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Medlemmer i psykososialt 
kriseteam i Snillfjord kommune



12 13

Velkommen til gudstjenester i Snillfjord kirke

30. juli kl 11: Gudstjeneste ved Gustav

3. september kl 11: Gudstjeneste ved Jon

50-årskonfirmanter og presentasjon av årets konfirmanter

1. oktober kl 11: Gudstjeneste ved Jon

Høstfest med utdeling av 2 og 4 års bok

Kirkevergen informerer

Snillfjord kommune har for lengst startet prosessen med sammenslåing mot Nye Orkland kommune. Også 
mot Hemne og Halsa er prosessen startet, likeså mot Hitra. For Snillfjords vedkommende er dette krevende 
og arbeidssomt etter som kommunen skal deles i tre. Som en direkte følge av kommunesammenslåingen skal 
også fellesrådene slåes sammen, fordi det står i Kirkeloven at det skal være ett fellesråd i kommunen. 

Mot ny Orkland har prosessen kommet godt i gang her er det etablert en kirkelig fellesnemnd med to repre-
sentanter fra hvert fellesråd, en representant fra den kommunale fellesnemnda og en representant fra bis-
kopen, som er prosten i Orkdal prosti i dette tilfelle. Den kirkelige fellesnemnda har konstituert seg og har 
allerede hatt to møter. Snillfjord, Hemne, Halsa har hatt to møter av uformell karakter og er enig om å velge 
representanter til en kirkelig fellesnemnd etter ferien.

Hitra og Snillfjord fellesråd har i skrivende stund ennå ikke hatt kontakt om sammenslåing. I forbindelse 
med sammenslåing til nye Orkland kirkelige fellesråd har spørsmålet om de deler av Snillfjord som blir 
delaktig i dette fortsatt skal bestå som egen menighet eller om menigheten skal slåes sammen med andre i 
Orkland. Dette må diskuteres i et menighetsmøte eller et årsmøte før menighetsrådet eventuelt gjør vedtak.
Spennende forandringer som planlegges for den lokale kirken.

Kontordag i snillfjord

Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammervik som kan treffes på 
tlf. 72 45 00 80 eller 488 69 504

Kirkevergen har kontordag i Snillfjord kirke den første mandagen i måneden mellom kl. 10.00 - 14.00.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Snillfjord kirkekontor
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TV-aksjonen NRK 2017
Aksjonsdagen er søndag 22. oktober.

Inntekten  går i år til unicef. Kommunekomiteen i Snillfjord består av Formannskapet og varaord-
fører Bernt Olaf Aune er komiteens leder. Alle husstander vil få besøk av en bøssebærer denne 
dagen.

Er du interessert i   å gjøre en dugnad på aksjonsdagen, er det fint om du melder deg som bøssebær-
er.  Det kan du gjøre enten ved å ringe tlf.   94821612 eller sende e-post til:  postmottak@snillfjord.
kommune.no

Du finner mer info om TV-aksjonen 2017 på:  blimed.no

Helsesøster Åse har ferie 
i uke 29 -30

Jordmor Eli har ferie 
i uke 29- 30- 31- 32

Jordmor kan nåes på SMS ved 
behov i ferien.

Helsestasjon Bli med på et miljøløft 
– hjelp oss å slank restavfallet! 

 
 

Enda mer av avfallet skal brukes til å lage nytt av 
brukt eller brukes om i den stand det er.  

 
Fra 1. januar 2017 er det ikke lengre mulig å levere 
usortert avfall i ugjennomsiktige avfallssekker hos 

HAMOS sine gjenvinningsstasjoner. 
 
 
 
 

Metall EE-avfall 

Farlig avfall 

«Bæssfar på sommerens 
første cruising»

Bli med på et miljøløft
- hjelp oss å slank restavfallet

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Trapperullator på plass på SOS!
Hvert år i Norge blir 30.000 men-
nesker skadet og 50 mennesker 
dør av fall i trapp. I slutten av 
2011 begynte tre studenter ved 
NTNU å jobbe med konsepter for 
å hjelpe folk unngå å falle i trapp, 
etter å ha lest en forskningsrap-
port om problemet. Alle hadde 
besteforeldre som sleit med å gå 
i trapp, og de trengte litt ekstra 
sikkerhet og støtte for å fortsette 
å bruke trapper trygt selv. For 
de aller fleste er trappa en av de 
beste kildene til aktivitet; å slutte 
å bruke den bør være en siste 
utvei. Resultatet ble AssiStep, en 
trapperullator som man fester på 
ei langsgående skinne i trappas 
ytterløp. 

Gammelordfører Kåre Berdal 
har testet nyvinningen og er godt 
fornøyd!

I vår fikk SOS klarsignal fra 
kommunalsjefen for helse og 
mestring til å bestille en Assistep, 
og etter snaue 14 dager var den 
montert opp. Hensikten er tredelt: 
beboerne på sykehjemmet kan 
få trene trygt i trappa og opprett-
holde funksjon, pasienter som er 
inne på rehabilitering får prøvd 
seg raskt i trapp igjen, og hjem-
meboende med nedsatt funksjon 
kan komme til SOS og prøve ut 
om dette er noe de ønsker å søke 
hjelpemiddelsentralen om.

AssiStep kan tilpasses de fleste 
hjem, og med hjelp av denne kan 
flere bo hjemme lengre. Mange 
hus har nødvendige rom fordelt 
over flere plan, og med AssiStep 
blir disse fortsatt tilgjengelige selv 
om man er blitt litt dårligere til 
beins.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune
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Hei! 

Vil DU være med å arrangere UKM i Snillfjord?  

Vi trenger unge engasjerte personer til å være arrangører og ambassadører for lokalmønstringa i 
Snillfjord. Som arrangør/ambassadør får du være med å planlegge og bestemme lokalmønstringa i 
Snillfjord sammen med Snillfjord kommune. Vi oppfordrer spesielt unge mennesker over 18 år til å 
melde sin interesse. 

Hva gjør en UKM-ambassadør? 

Som ambassadør snakker du varmt om UKM og verver nye kreative ungdommer. Dette gjør du ved å 
fortelle om dine egne UKM-opplevelser i nærmiljøet, på sosiale medier eller ved å delta aktivt i PR-
arbeidet for lokalmønstringa. 

Aktive ambassadører gir flere påmeldinger til UKM! 

Alle ambassadører får en velkomstpakke med t-skjorte i posten. De får også tilgang til 
ambassadørsiden hvor vi har samlet presentasjonsvideoer, maler, logoer og annet stæsj. 

Meld din interesse ved å sende en mail til: Annette.Werness@snillfjord.kommune.no 
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www.klubbinfo.no/ysil                Sjekk også Ytre Snillfjord Idrettslag på Facebook 

VELKOMMEN TIL DEN 38. UTGAVEN AV TRIMLØPET  30.juli 
«KNUBBEN RUNDT» 

 
 

 
Sted: Ven oppvekstsenter, Ytre Snillfjord 

Tid: Søndag 30.juli 2017. Trim: Kl. 09.30  Konk: Kl. 12.00 

Startkontingent: Trim: 50,- (0-17 år)    100,- (18 år og eldre)  
Familie: 250,- 

Konkurranse: 12-17 år: 100,-      18 år og eldre: 150,- 

SALG AV MAT OG DRIKKE 

UTTREKKSPREMIER 

1/3 PREMIERING I KONKURRANSEKLASSENE 

1000 KRONER TIL BESTE DAME OG HERRE 
 
VEL MØTT TIL ET TRADISJONSRIKT 
ARRANGEMENT!  


