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Rådhusposten er en gratis informasjonsavis for Snill-
fjord kommunes innbyggere. Andre som er interessert 
i å motta Rådhusposten per post, kan abonnere på den. 
Rådhusposten har 4 utgivelser i året. Gjeldende pris i 
2018 er 270,-. Ved adresseendring og start/oppsigelse 
av abonnement er det viktig å gi beskjed til  
postmottak@snillfjord.kommune.no eller 
tlf. 72 45 55 55.

Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å 
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.

Utgivelser 2018: 
Nr. 2, frist for innsending er 01.juni                                                                                                          
Nr. 3, frist for innsending er 01.september                                                                                        
Nr. 4, frist for innsending er 01.desember

Forside: Steinvassbua
Foto: Åge Røe

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.kommune.no. 

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

April:
01.04 Søknadsfrist for kulturmidler
03.04  Første skoledag etter påskeferie
06.04 Fredagstur - Auseten
11.04 Formannskapsmøte og Admin
20.04 Fredagstur - Trollvika
23.04 Verdens bokdag. Biblioteket er åpent kl. 10-14.
25.04 Kommunestyremøte
28.04 Vinganrunden

Mai:
02.05  Formannskapsmøte
04.05  Fredagstur - Kamvika
11.05   Fridag for skoleelever
17.05  17.mai feiring
18.05  Fredagstur - Hegstadsetra
18.05  Fridag for skoleelever
31.05  Formannskapsmøte og Admin

Juni:
01.06  Fredagstur – Fagerdalselva
03.06  Krokstadøra Rundt
13.06  Formannskapsmøte
16.06  Fredagstur - Sandvika
18.06  AMU møte
20.06  Kommunestyremøte
22.06  Siste skoledag

Nytt kommune- og fylkesnummer

Snillfjord: 5012 (tidl. 1613)

Trøndelag: 50 (Sør- Trøndelag, tidl. 16)
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Da ser vel alle frem til en fin påske 
med roligere dager og turer ut i na-
turen sammen med slekt og venner i 
vår fantastiske kommune. Selv om 
det nede ved kysten ikke har vært all 
verden med snø har en ikke skullet så 
langt inn for å finne nok snø til å ta seg 
noen skiturer for de som måttet ønske 
det. Som jeg skrev i forrige nummer 
av rådhusposten er aktiviteten fortsatt 

på topp i Snillfjord på innenfor an-
legg som vei, vindpark og strømnett.   
Registrerer også at selv om dette er 
store prosjekt med store entreprenører, 
drypper det også på lokalt næringsliv 
her i kommunen. Registrerer også at 
det innenfor landbrukssektoren er 
og har vært en god del investeringer 
i driftsbygninger, og flere kommer. 
Jeg håper da siden landbruksproduk- 
sjonen i Snillfjord baserer seg på en 
god del leie av jord, at utleie av areal 
forholder seg stabilt, slik at de som 
satser på å ha jordbruk som sitt leve-
brød har stabile forhold på den siden. 
Samtidig må vi også åpne for nydyrk- 
ing for å øke matproduksjonen.

Jeg har registrert at det er en del debatt 
rundt det nye takstsystemet for bom-
penger. Den nye ordningen skyldes et 

EU-direktiv om bompenger og rabatt- 
systemer. Det er innført nasjonalt og 
er følgelig ikke noe politikerne i Snill-
fjord har bestemt å innføre, noe som 
enkelte vist har forstått det som. Det 
nye systemet innebærer at man nå ikke 
innbetaler forskudd, men betaler etter-
skuddsvis. Med avtale er nå rabatten 
20%. Dette betyr at de fleste som hadde 
avtale med 50% rabatt får en økning, 
mens de som kjører mye får en ned-
gang da det bare skal betales for 40 
passeringer pr måned. For å utjevne 
slik at det kommer inn samme sum når 
alle har lik rabatt ble prisen satt litt ned 
fra 1. februar.

Ha en fin påske!

John Lernes, 
Ordfører

Ordfører

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Smykkeutdeling 04 januar 2018
Første rekke fra venstre:
• Ayat Mohammad Alomar med Miriam Izzat Raslan
• Ida Louise Strand Vitsø med Johanne Vitsø Lian
• Anniken Håvik Jørgensen med Tobias og 
 Vegard Jørgensen Ven
• Mari S. Ris Hoem (pappa Tommy Krokdal bak) 
 med Felix Hoem Krokdal

Andre rekke fra venstre:
• Jordmor Eli
• Gunnhild Schou med Martin Schou Mjønes
• Kristian Berdal med William Berdal
• Izabella og Michal Tlolka med Julia Isabella Tlolka
• Tommy Krokdal
• Ordfører John Lernes

Ikke tilstede: 
• Leah Emilia Røvik (foreldre er Viktoria  
 Singh og Bjørn Tore Røvik)
• Anna Hansen Berdal (foreldre er Lena  
 Hansen og Stian M. Berdal)

Barnehagebarna synger på smykkeutdeling
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I sammenslåingsprosessene skjer det 
nå mye utredningsarbeid som skal 
forberede oppbygging og drift av de 
nye kommunene. I både Orkland og 
Heim er det ca 50 arbeidsgrupper med 
representanter fra ansatte, tillitsvalgte 
og ledere. Vi fra Snillfjord deltar ikke 
i alle arbeidsgrupper, men vi priori-
terer det vi vurderer som viktigst for 
oss. Når vi samtidig skal drive kom-
munen sine tjenester sier det seg selv 
at vi ikke har kapasitet til å delta på 
alt som foregår i 3 retninger. Gjen-
nom deltagelse i hovedgruppene vil vi 
imidlertid bli med i sluttbehandlingen 

av sakene. Når arbeidsgruppene nå ut-
over våren kommer med sine rappor-
ter vil det også bli flere og flere saker 
som legges fram for beslutning i de 
politisk valgte fellesnemndene.  

I intensjonsavtalen med Hemne og 
Halsa inngår at opprusting av Ven 
oppvekstsenter skal prioriteres. Det 
er en arbeidsgruppe med ansatte, for-
eldre og ledere fra Ven som sammen 
med bl.a. arkitekt nå vurderer hva som 
må gjøres på senteret for å få bygg og 
uteområder som gir grunnlag for en 
god skole, barnehage og flerbrukshus.

I Orkland arbeides det med å lage en 
felles strategi for omsorgstjeneste-
ne. Det er viktig for oss i Snillfjord 
da det påvirker hvor stort Snillfjord  
Omsorgssenter (SOS) blir i framtida.  
I skrivende stund er ikke dette arbeidet 
ferdig, men i alle de gamle kommune-
ne vil det bli såkalte kjernetjenester 
som primært dekker behovene for 
innbyggerne i nærområdet. Dette vil 

være tjenester som hjemmetjenester, 
sykehjem/boliger med heldøgns om-
sorg, dagtilbud, dagrehabilitering/
hverdagsrehabilitering m.v. I tillegg 
vurderes hvilke tjenester som skal 
dekke hele nykommunen og plasse-
ringen av dem. Tjenester som så langt 
er aktuelle som kommuneovergrip- 
ende er døgnrehabilitering, forsterket 
demensenhet og avlastning. Det må 
som sagt tas forbehold på konklu-
sjonene i dette, men jeg vurderer av-
lastning som det som er mest aktuelt 
å plassere i Snillfjord. Ei slik løsning 
vil være positivt for det å opprett- 
holde aktivitet og arbeidsplasser på 
Snillfjord Omsorgssenter.

Som sagt blir det utover våren og som-
meren flere og flere konkrete avkla-
ringer som skjer i de nye kommunene. 
Hjemmesidene vil være gode informa- 
sjonskanaler, men vi vil også vurdere 
å gi ut et eget temanummer eller en 
utvidet utgave av Rådhusposten.    

Rådmannen

Tradisjon tro gir ordfører ut 
utmerkelser for lang og tro tje-
neste til ansatte i kommunen. 
Dette skjer ved kommunesty-
ret sin julelunch i desember.

De som har jobbet i Snillfjord 
kommune i 30 år eller mer hedrer 
kommunen med Norges Vel 
medalje.
Det er Det norske myntverk som 
produserer medaljen. Den lages 
med like stor presisjon som verdi- 
fulle samlemynter og Nobels 
fredsprismedalje. 
Medaljen er i sølv med et nasjonal- 
farget bånd på grønn bunn. Den 
er gravert på forsiden av den ro-
merske seiersgudinnen Victoria. 
På baksiden vises en laurbær-
krans, 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 til-
deles medaljen.

I 2017 var det tre som fikk denne 
medaljen, Svanhild Skårild, Magn-
hild Jacobsen, Kari Rødal

De øvrige som fikk oppmerksomhet 
for lang og tro tjeneste i kommunen 
var: Åge Røe, Grete Stolpnes, Brit 
Eli Ven, Bjørn Kristian Langebro, 
Gunnbjørg S. Fielding, Brith Strøm 
Oddan, Sunniva Berg og Sussann 
H. Krokstad.

Tjeneste- 
markering

Sunniva Berg, ordfører John Lernes, Sussann 
H. Krokstad, Åge Røe,  Grete Stolpnes, 
Magnhild Jacobsen
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Innføring av egenandeler 
for fysioterapi i Snillfjord
kommune
Fra og med 1. januar i 2017 ble det 
åpnet for å ta betalt for fysioterapi fra 
alle innbyggerne i en kommune, bort-
sett fra barn under 16 år, personer med 
yrkesskade og personer med langtids-
opphold i institusjon (f.eks sykehjem).  
Rammetilskudd til fysioterapi i kom-
munene ble redusert med 175 milli-
oner fra og med 2017, og derfor gis 
kommunene anledning til å kreve inn 
egenandeler fra flere pasientgrupper 
for å veie opp for dette fra sentralt hold.

Snillfjord kommune valgte å inn- 
føre egenandeler for fysioterapi fra 
og med 1. januar 2018. Fysioterapi-
behandling går på frikort egenandel-
stak 2, og dette sendes nå automatisk 
ut når taket på 1990 kr er oppnådd, i 
motsetning til før 1. januar 2017 hvor 
man måtte sende inn kvitteringene 
selv. Prisene for fysioterapibehand-
ling er fastsatt av Helfo, og er de sam-
me som i resten av landet. Pasienter 
kan betale med kort eller Vipps hos 
fysioterapeuten. 

Early birds
Early Birds er en sosial morgentrim 
som har oppstått i kjølvannet av for-
søket på å få ski-VM til Trøndelag, og 
lærerne på Aa skole tok initiativ til å 

starte opp dette i januar i år. Frisklivs-
medarbeider Anne Marit Slørdal 
Røvik tar over stafettpinnen, og vi  
inviterer alle til å delta! Den første 
fredagen i hver måned møtes vi  
mellom Aa skole og rådhuset kl. 07.15 
og går en liten tur på 15 min, før vi 
snur og går tilbake. Etter turen blir det 
muligheter for å ta seg en kopp kaffe 
eller te. Dette er en fin måte å kombi-
nere fysisk aktivitet og frisk luft på, 
samtidig som det er sosialt!    

Innkjøp av nytt utstyr til 
treningsrommet
Rett før jul ble det kjøpt inn et trekk- 
apparat som kan avlaste kroppsvekt, 
og det er gunstig når personer med 
rygg-, hofte-, kne-, og ankelsmerter 
ønsker å trene seg opp igjen. Det ble 
også kjøpt inn flere vektskiver, siden 
snillfjordingene blir bare sterkere og 
sterkere! Flere etterspør ei tredemølle 
til, men pga. av plassmangel er dette 
ønsket vanskelig å imøtekomme.

Kommunalt tilbud om 
ridefysioterapi
Fra og med februar i år ble ridefysio-
terapi et kommunalt tilbud, og det gjør 
det mulig for skole- og barnehagebarn 
å benytte tilbudet den tida de er enten 
i skolen eller i barnehagen. Ridefysio-
terapi kan godkjennes som alternativ 
opplæringsarena for barn med behov 
for en annerledes læringstilnærming, 
og er også en vanlig behandlingsform 
innen habilitering og rehabilitering, 
enten som supplement eller erstatning 
for tradisjonell fysioterapi.

Her i kommunen er Stall Aune på  
Krokstadøra godkjent terapiridested, 
og den kommunalt ansatte fysiotera- 
peuten Rebekka Ravnsborg Aanes  
driver ridefysioterapi i både kommunal 
og privat regi, sistnevnte gjennom sitt 
enkeltpersonsforetak Ravnsborg  ride-
fysioterapi.

Ridefysioterapi kjennetegnes av nett-
opp fysioterapeutens kvalifikasjoner 
når det gjelder kunnskap om hestens 
bevegelser og menneskekroppen, og 
hvordan førstnevnte påvirker sistnevn-
te i positiv retning. Sikkerhet er en ek-
stremt viktig faktor i behandlingen, og 
det brukes bare stødige, rutinerte og 
lydige hester. Hesten og utstyr velges 
ut på bakgrunn av pasientens behov, da 
hestens bevegelser er grunnlaget for et 
godt behandlingsresultat.

Hvem har nytte av 
ridefysioterapi?
Vanlige pasientgrupper er personer 
med cerebral parese, autisme, Downs 
syndrom, multippel sklerose, hjerne-
slag, reumatoid artritt, barn og ungdom 
med avvik i mental og motorisk utvik-
ling, spiseforstyrrelser, angstlidelser, 
og barn og voksne med fysisk eller 
psykisk utviklingshemning. Imidlertid 
kan mange fler ha god nytte av denne 
formen for behandling; du kan enten 
snakke med fastlegen din eller ta kon-
takt med Rebekka for å drøfte dette.

Kontaktinfo -  Rebekka 
rra@snillfjord.kommune eller 
tlf. 909 46 497.

Nytt fra Snillfjord fysioterapi og friskliv 

Frisklivsmedarbeider Anne Marit er 
klar for å gi deg en frisk og trivelig 
start på dagenn!  Foto: privat

Fysioterapeut Rebekka med sin 
kjære hest Celtjonker

Islandshesten Blida er Silje 
Mjønes firbeinte fysioterapeut
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Kommunalt hjelpemiddellager
I løpet av høsten 2017 har det foregått en ryddeaksjon på kommunens hjelpemiddellager v/Snillfjord omsorgs-
senter. Der var det samlet opp hjelpemidler av alle slag over mange år – noen brukbare og noen ubrukbare. Her 
var forbedringspotensialet stort, og jobben måtte gjøres. For illustrasjon har vi tatt «før og etter»-bilder.
 
De hjelpemidlene som var brukbare 
og i god stand ble donert til Estlands-
foreningen, noe de ble veldig begei- 
stret for. I Øst-Europa er tekniske  
hjelpemidler mangelvare og det er 
derfor stor etterspørsel av dette. 
 

Gode hjelpere fra FDV i kommunen 
bisto med bæring og frakt av disse 
hjelpemidlene – ikke til Estland, men 
til Orkanger. Det var flere rullestoler, 
rullatorer, krykker m.m. som ble sendt 
i desember 2017. Vi håper hjelpe- 
midlene kan avhjelpe noen som vir-

kelig trenger det, og som ikke har de 
godene vi har her i Norge. 

Hjelpemidlene som kommunen eier er 
til utlån hos innbyggerne i Snillfjord. Det 
skal dekke et kortvarig behov for å kunne 
mestre hverdagen på best mulig måte.

Hverdagsrehabilitering i Snillfjord kommune
I løpet av høsten 2017 har Snillfjord 
kommune opprettet et hverdags- 
rehabiliteringsteam. 

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset 
rehabilitering, hvor opptrening i hver-
dagslivets gjøremål skjer hjemme 
hos brukeren. Hverdagsrehabilitering 
vektlegger brukerens helse og ressurs- 
er, framfor sykdom og begrensninger. 
Det er knyttet til mestring av daglig-
livets aktiviteter i brukerens hjem og 
nærmiljø. Hverdagsrehabilitering har 
fokus på hva som er viktig for bruke-
ren selv, og det er brukeren som setter 
mål for opptreningsperioden. 

Vi kommer hjem til brukerne og gjør 
en kartlegging. Videre setter vi opp 
mål og tiltak sammen med brukeren 
og jobber videre ut i fra det. Dette 

er en tjeneste som involverer ergo-/ 
fysioterapitjenesten og hjemmebaserte 
tjenester. Det gis en rehabiliterings- 
periode på 4-6 uker, avhengig av 
framgang under perioden. 

Et tverrfaglig team satt sammen av  
sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut:
Gerd-Eva Myrvang – avdelings- 
sykepleier v/hjemmebaserte tjenester
Eli Kristiansen – ergoterapeut
Rebekka Ravnsborg Aanes – fysio-
terapeut og fagleder ergo-/fysioterapi- 
tjenesten
 
Kontakt oss på telefon 904 78 831 
dersom du har noen spørsmål.
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Kommunestyret har vedtatt følgende veiledende  
møteplan for 2018:
Kommunestyret:
25.04., 20.06., 19.09., 07.11. og 12.12.

Formannskapet:
11.04., 02.05., 31.05., 13.06., 22.08., 12.09., 03.10., 24.10., 14.11., 05.12.

REGELVERK FOR TILDELING AV 
TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL 
Vedtatt i K-sak 5/17, den 15.02.2017 

§ 1  Formål 
 • Kulturmidler er Snillfjord kommunes støtte til 
 frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter 
 for både medlemmer og andre. 
§ 2  Hvem kan søke 
 • Organisasjonen må være åpen for alle i 
 kommunen som ønsker medlemskap eller 
 deltagelse. Enkeltpersoner og institusjoner kan også
 søke i de tilfeller aktiviteten er kulturarbeid og 
 aktivitetene skal i hovedsak foregå i kommunen. 
 • Unntatt fra tilskudd er organisasjoner og institu-
 sjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-,
 politiske- eller økonomiske interesser og organisa-
 sjoner som ikke er åpen for alle. 
 • Unntatt er også arrangement hvor det tillates 
 servering og /eller konsum av alkohol, eller arrange-
 ment som utelukkende tar sikte på økonomisk 
 vinning. 
 • Dersom et lag har underavdelinger skal søknaden
 fremmes av hovedlaget og lagets kontaktperson. 
§ 3  Stønadstyper 
 • Aktivitetsstøtte (gjelder ikke for vedlikehold av
  bygg og anlegg) 
 • Trivselstiltak for alle aldersgrupper, men tiltak for 
 barn og unge vektlegges. 
 • Nye lag og organisasjoner får etter søknad en 
 engangssum/oppstartstøtte. 

§ 4  Søknaden 
 • Søknaden skal inneholde: 
 * Navnet på laget * Medlemstall 
 * Godkjent årsregnskap for siste driftsår der alle 
 inntektsposter framgår. 
 * Aktivitetsplan for søkeåret. 
 * Hva skal støtten brukes til? Kostnadsoverslag er 
 ønskelig. 
 • Søknadsfrist for tildeling av kulturmidler er 
 1. april hvert år. Søknaden sendes kommunen på   
 godkjent søknadsskjema. 
 • Snillfjord kommune er behjelpelig med utfylling  
 av søknadsskjemaet. 
 • Søknaden behandles av formannskapet. 
§ 5  Misbruk 
 • Dersom en person, organisasjon eller institusjon   
 bryter forutsetningene etter disse retningslinjene,   
 mister denne rettigheter innen rammen av stønads-  
 ordninger for minst ett år. 
§ 6  Klage 
 • Klage på vedtaket sendes skriftlig innen 3 uker 
 etter at skriftlig melding om vedtak et mottatt.  
 Riktig klageinstans er Snillfjord kommune jfr. 
 Forvaltningslovens § 28. 
§ 7  Revisjon/innsyn 
 • Kommunerevisjonen i Snillfjord skal ha innsyn-/
 kontrollrett til de regnskap hvor det er tildelt 
 kulturmidler. 
§ 8  Endringer av retningslinjene 
 • Det til enhver tid gjeldende regelverk skal 
 godkjennes av kommunestyret.  
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Vi er bare damer i selve Service- 
torget, men heldigvis har vi mann-
folk på IKT og arkiv i kommunika-
sjonsenheten som holder oss i ørene. 
Det er hektisk til tider hos oss, men 
vi har alltid tid til en prat med inn-
byggere og ansatte som ringer eller 
kommer innom.

Det blir liv i gangen på rådhuset på Fillan 
når kommunikasjonsenhetens leder 
Wiviann I. Selvåg kommer på jobb. 
Med smittende latter og klaprende 
strikkepinner så høres det når Wiviann 
er på rådhuset. Ingeborg Johansen er 
guruen i Servicetorget, hun vet alt og 
kjenner alle i kommuneorganisasjonen 
etter å ha arbeidet her i årtier. Ann- 
Louise Nielsen er innflytteren fra  
Østlandet, hun er megleren som finner 
løsninger og den eneste som forstår 
dansk blant oss. Nederlandske Martijn 
Skaget og hjemflyttede Vigdis Strøm 
Øien er de nye vikarene våre.   

Laks, hjort og krabbe
Det er travle tider for oss i Service-
torget. Næringslivet i kommunen går 
så det suser, noe som medfører stor 
tilflytting og arbeidsinnvandring. Vi 
har hele 70 ulike nasjonaliteter her i 
kommunen, og underkant av 25% av 

befolkningen er av utenlandsk bak-
grunn. Vi får testet våre språkkunn-
skaper i skranke og telefon, og vi  
finner en løsning på det meste. 

Når vi sitter i skranken i Servicetorget 
så har vi oversikt over alle trailerne 
med laks, krabbe og annen mat og  
varer som skal ut til den store verden. 
Vi alle sitter med hjertet i halsen når det 
går utrykning av nødetater. Vi gleder 
oss til kysthavna er ferdig, og vi  
venter i spenning på om vi snart kan 
få mange av laksetrailerne vekk fra 
Lakseveien (FV714). 

Fremoverlente og joviale
Å beskrive den typiske hitterværingen 
er ikke så enkelt. Vår oppsummering 
er at hitterværingen er joviale, frem-
overlente, reflekterte, inkluderende og 
løsningsorienterte. 

Gode naboer
Vi gleder oss til kommunesammen- 
slåingen med deler av Snillfjord kom-
mune. Vi føler at vi allerede kjenner 
den delen av nabokommunen godt. 
Ikke bare må vi igjennom Snillfjord 
for å komme oss innover, men vi har 
allerede felles arbeidsmarked og mye 
samarbeid innenfor næringslivet.

Etter at Hitratunnelen kom så har vi 
blitt godt kjent med naboene over leia. 
Det er allerede flere trivelige snillfjord- 
inger som arbeider her oss i Hitra 
kommune, og vi vil gjerne ha enda 
flere med på laget.  

I kommunikasjonsenheten har vi i den 
siste tiden satset mye på digitalise-
ring. Vi vil gjerne fortsatt ha besøk i 
Servicetorget på Rådhuset på Fillan, 
men vi ser at mange nå ønsker å ha 
en mulighet til å sende inn søknader 
og forespørsler til alle døgnets tider. 
Vi har nå en chatbot (robot), som er en 
automatisert chatløsning med kunstig 
intelligens. Selv om vi har ordnet oss 
en robot, så er det også mulig å chatte 
med oss i Servicetorget når vi er på 
plass. 

Servicetorget i Hitra Kommune

Wiviann I. Selvåg og Vigdis Strøm 
Øien

Informasjon ang. helsestasjonstjenesten i Snillfjord kommune
Det har vært mye utskifting av helse- 
søster de senere år. Dette er beklag- 
elig! Da vi nå i høst opplevde at  
vi måtte skifte helsesøster igjen,  
tok kommunen kontakt med de tre 
kommunene som Snillfjord komm-
une skal slå seg sammen med jmf. 
kommunereformen.

Snillfjord kommune har fra 1.1.2018 
inngått vertskommuneavtale med  
Hitra kommune, Hemne kommune og 
Orkdal kommune om kjøp av helse-
søstertjeneste inkl. skolehelsetjeneste.

Oppdelingen av helsesøstertjenesten 
skjer i samsvar med de grenser som 
er satt i forbindelse med kommunere-
formen.

Brukere av helsestasjon får 
tjenester på følgende steder: 

* De som fra 1.1.2020 tilhører Heim 
kommune: Vil motta helsesøstertjenes-
te ved helsestasjon på Kyrksæterøra.

Skolehelsetjenesten vil være ved Ven 
oppvekstsenter. Helsesøster: Tove 
Mette Langmo, Skolehelsetjeneste: 
Vigdis Bjerkli. Tlf.: 72 46 03 00
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Hitra helsestasjon holder til i bar-
nevennlige lokaler på Hitra helse- 
tun, og er åpen hver dag mellom 
kl.08.30 – 15.00. Helsestasjonen 
er samlokalisert med Hitra lege- 
kontor, og deler også resepsjon og 
telefon med legekontoret. 

Vi er bemannet med helsesøstre, jord-
mor, sykepleier og kontorsekretær. Det 
er etablert fast samarbeid med lege, 
fysioterapeut, barnevern, tannpleier og 
rådgiver barn og unge, samt med andre 
instanser i kommunen som arbeider 
med barn og unge og deres familier.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
er en helsefremmende og forebyggen-
de tjeneste, og skal være et lavterskel-
tilbud til barn, unge og deres foresatte. 
Helsestasjonens formål er å fremme 
barns helse og forebygge sykdom. 
Vi driver svangerskapsomsorg, helse-

stasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 6-20 
år og helsestasjon for ungdom.

Elevene som inntil videre er tilknyttet 
Krokstadøra oppvekstsenter vil fort-
satt benytte skolehelsetjenesten ved 
Krokstadøra. 

Følg gjerne med på vår facebook- 
side: Helsestasjonen i Hitra kommune. 
    Her legger vi ut forskjellig informa-
sjon til nytte for våre brukere. 

Hemnskjel oppvekstsenter
Lisbeth Hovd, Tlf: 917 61 658
e-post: 
lisbeth.hovd@hitra.kommune.no

Ledende helsesøster/Strand 
oppvekstsenter
Mona Torgersen, Tlf: 908 93 172
e-post: 
mona.torgersen@hitra.kommune.no

Velkommen til  
Hitra helsestasjon

Kontaktinfo
Telefon: 72 44 42 42 
(deler resepsjon med 
legekontoret)

Ledende helsesøster
Mona Torgersen
Tlf: 72 46 52 34 
Mob: 908 93 172

Helsestasjonslege Charlotte Rabben

Fra 1.1.2018 vil Hitra helsestasjon ta over helsesøster- og skolehelsetje-
nesten for den delen av Snillfjord kommune, som vil tilhøre Hitra kom-
mune fra 1.1.2020. Vi ønsker velkommen til alle nye barn, unge og deres 
foreldre! 

* De som fra 1.1.2020 tilhører 
Orkland kommune: Vil motta helse- 
søstertjeneste ved helsestasjon på 
Krokstadøra.

Skolehelsetjenesten vil være ved Aa 
skole. Helsesøstre, og skolehelse- 
tjeneste: Helga Melås, og Therese Hynne. 
Tlf.: 72 48 31 32

* De som fra 1.1.2020 tilhører Hitra 
kommune: Vil motta helsesøster- 
tjeneste ved helsestasjon på Fillan.

Skolehelsetjenesten vil være ved 
Hemnskjela oppvekstsenter. Helse-
søster: Lisbeth Hovd. 
Tlf.: 72 44 42 42/ 917 61 659.

Jordmortjenesten vil være 
som tidligere.
Jordmor Eli Skei Kvakland nåes på 
telefon 922 56 882.
 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart!

Kommunalsjef for helse og mestring, 
Mildrid V. Mæhle tlf.: 948 80 232 
eller på mail: 
mvm@snillfjord.kommune.no
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Bli med oss inn i Hakkebakkeskogen!
Siden i høst har vi på Hemnskjela 
oppvekstsenter avd barnehage jobbet 
med tema Dyrene i Hakkebakke- 
skogen. Vi har også vært bevisst på 
vårt satsningsområde som er pedago-
gisk dokumentasjon når vi har jobbet 
med Hakkebakkeskogen. Her har vi 
lesesamlinger hvor barna får høre et 
kapittel av gangen. Mange av barna 
har et godt forhold til filmen Hakke-
bakkeskogen. I barnehagen leser vi 
boka og der opplever vi at det er flere 
elementer som ikke er med i filmen. 
Dette gir dem en annen opplevelse av 
fortellingen. Barna har også sett teater- 
stykke på Youtube fra Hakkebakke-
skogen. Vi har hørt mye på sangene 

og flere av dem har barna lært seg. 
Barna har tegnet, limt og malt mange 
av dyrene vi hører om i fortellingen 
og funnet ut blant annet hva de spiser 
og hvor de sover. 

Barna viser stor interesse for temaet, 
noe vi ser gjennom leken deres både  
inne og ute. Yndlingsscenen til de fleste 
virker å være når Klatremus Spille-
mann sitter i treet og lurer Mikkel Rev 
i søvn, for å komme seg unna.
 
Vi jobber med undertemaer som skog, 
dyr og vennskap.

I kostyme-prosessen har målet vært at 

barna skal være med å få bestemme 
hvilken figur fra hakkebakkeskogen 
de ville være, malt på klærne, valgt 
farger og stoff. Opplevelsen rundt 
kostymearbeidet har gjort at barna har 
fått et forhold til sitt kostyme og sin 
figur i hakkebakkeskogen.

I år blir også karnevalet vårt i temaet 
Hakkebakkeskogen. Her skal vi feire 
bamses fødselsdag med pølse i brød 
og saft til lunsj. Og festen forsetter 
med dans og lek, hvor vi avslutter 
dagen med film fra Hakkebakke- 
skogen.       

Gjett om vi gleder oss!
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Vinter, slik vi vil ha den på Ven!
Barna på Ven er glad i vinter og 
vinteraktiviteter. Og denne vinteren 
har de kunnet nyte dette til det fulle. 

Ungene har sklidd og rent seg på isen. 
Det har vært skøytegåing på Berdals- 
vatnet og på islagte dammer ved  
Einan og på Vollamyrene.

Akebakken vår har levert siden midten 
av desember, og der har skoleelevene 
vært i full aktivitet på all slags føre i 

nærmest alle friminutt, og også barne-
hagebarna i uteleiken sin selvfølgelig!

Barna i barnehagen har malt på snø og 
is. De har bygget snømenn og borger. 
Skoleungene elsker snøhulegraving!

Og innen dette kommer på trykk, så 
har vi forhåpentligvis også hatt noen 
fine turer og artige opplevelser med 
ski på beina.

Premie fra Miljøagentene
Beintøft er en årlig gå-til-skolen- 
aksjon i regi av Miljøagentene. 

Høsten 2017 vant elevene på Ven en 
av konkurransene knyttet til denne 
aksjonen, og kunne dermed gå til inn-
kjøp av utstyr som ville fremme fort-
satt miljøvennlig aktivitet. I elevråd 
ble det bestemt at de ville bruke peng-
ene på skateboard og sparkesykler. 

På bildet poserer noen av elevene med 
de fine premiene som vil bidra til mye 
god fysisk aktivitet i friminuttene på 
Ven.

Så snart is og snø forsvinner blir det 
artig å ta dette i bruk!



Informasjon fra Krokstadøra Idrettslag 

Påminnelse om aktiviteter 1. halvår 
Se også vår hjemmeside krokstadora-il.no eller vår facebookside ( Krokstadøra idrettslag ) for fortløpende 
informasjon om de ulike aktivitetene.

INFORMASJON:

VINNERE AV BASAR LODDBOK 16.02.18
Snowman akematte: Thomas Gulbrandsen
Strikka genser ungdom: Erna Jakobsen
Strikka genser barn: Sylvia Hilde Krogh
Dyne 140 x 200: Alina Gimse Aune
Dekkhotell en sesong inkl. hjulskift fra Overaae AS: 
Anne By Mjønes
Fruktkorg Rema 1000 Orkanger: Olga og Egil Volden
Fruktkorg Kiwi Orkanger: Egil Berdal
Kolonialkorg Coop Krokstadøra: Nina Elisabeth Valstrand
Pledd 130 x 170 cm: Erna Jakobsen
Mini Air Hockey Game: Sylvia Hilde Krogh
Ekstratrekning:
Ullundertøy: Arnulf Berg
Akebrett: Solveig og Idar Berg, Gunbjørg Fielding, 
Jostein Berg, Berit Volden

VINNERE AV TRIMBØKER (TREKT PÅ IDRETTS-
LAGSBASAREN 16.02.18 ) Premie ostehøvel.
Solveig Berg, Oliver Landrø Vagnhild, Jakob Røvik x 2, 
Hanne Lien Skårild, Bjørn Berg, Leslie Fielding, Marwin 
Apple, May Anita Skårild x 2, Svanhild Skorild, Anne 
Aalid Berg, Inger Krokstad, Jan Røvik, Åge Røe, Monika 
Volden, Jenny Volden.

AKTIVITETER:

STEINVASSBUA 
Hytta vil framover fortsatt være selvbetjent med salg av 
diverse kioskvarer og brus.
Vaffelsalg hver søndag f.o.m. 07. januar og til påska er 
overstått. Vi satser på fint skiføre og mange besøkende til 
hytta. Velkommen til store og små.

AKTIVITET FOR DE MINSTE – OPP T.O.M. 6 ÅR
Aktivitet i gymsalen hver mandag i mars. 
Oppstart 05.03.18 kl. 17.00 – 17.45.
Det vil bli lagt opp til både organiserte aktiviteter og 
frileik. 

Trimløpet KROKSTADØRA RUNDT
arrangeres 03.06.18. Start fra klokken 10.00 – 12.00. Kon-
kurranseklasse starter kl. 12.00. Påmelding fram til start.
Løypa går langs skogs- og grusvei samt i fint skogsterreng.
Vinnere i konkurranseklassen ( dame og herre ) får napp 
i Martin Voldens Minnepokal. Pengepremier for løype-
rekorder, samt vinner av dame- og herreklassen samlet. 
Premier trekkes på startnummer i trimklassen. Vel møtt til 
store og små.
Startkontigent: Trim 80 kr, konkurranse 100 kr, 
Familie 250 kr. 
Barneløp på fotballbanen. Påmelding gjøres samtidig som 
påmelding til det ordinære trimløpet.
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Krokstadøra IL starter med uformelle fotballtreninger - møt opp og spill litt ball - torsdager kl.18.00-
19.30 i gymsalen, første gang 8. mars. Tilbudet er for alle fra skolealder og oppover. Vel møtt! 

Hjertestartere
Det er ønskelig å få en oversikt over hvor det finnes hjerte- 
startere i kommunen.
I den forbindelse er det fint om lag/foreninger/organisa-
sjoner rapporterer inn hvis de har montert hjertestartere 
på noen av sine anlegg.
Det er tanken å få en samlet oversikt som vi kan sette inn 
i hvert nummer av Rådhusposten.

                                            Eldrerådet

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

For henvendelser vedr. helsetjenester i 
Snillfjord kan du kontakte:

Hjemmebaserte tjenester Tlf  970 42 503/ 72 45 72 39
Omsorgssenter Tlf  72 45 71 74/ 468 86 754
Fysioterapi Tlf  909 46 497
Hjelpemidler Tlf  904 78 831
Ergoterapi/Syn/Hørsel Tlf  904 78 831  
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SNILLFJORD HELSELAG ARRANGERER TUR TIL LOEN 
SAMMEN MED ORKLAREISER 5.-8. AUGUST 2018 
 

 
 
 
Dag 1 Til Loen  515 km 
Oppstart fra Sunde kl.08:00 med påstigning på tur mot Orkanger. Beregnet ankomst Loen er 
kl.18:00. 
 
Hotel Alexandra er et førsteklasses hotel med utsikt over fjorden i Loen og mot Skåla (1848 
m.o.h.). Hotellet er omkranset av høye fjell og mektig natur.  Her er 200 rom, flere 
restauranter, barer og  gavebutikk.  
 
Hotellet har en stor bade- og SPA-avdeling med et bredt spekter av velværebehandlinger – godt  
for kropp og sjel! Det blir felles middag etter innsjekk. 
 
Dag 2 Utflukt til Briksdalsbreen  
 
Dag 3 Loen 
 
Dag 4  Hjem 
 
TURFAKTA 
Avreise: 5. august 2018 
Varighet: 4 dager 
 
Pris pr. person ved 30 deltakere: kr.6.530.- 
 
Tillegg enkeltrom: kr.1.200.- 
 
I prisen inngår: Transport i moderne turbuss, 3 overnattinger på Alexandra Loen Hotell, 3 
frokoster, 3 lunsjer, 4 middager, 2 kaffepauser, transport i  Trollbil t/r Briksdalsbreen, inngang 
basseng- og badstuavdeling. 
 
 
Påmelding til Snillfjord helselag v/Olga Volden tlf. 980 29 838 innen 25.  juni 
2018 
 
Med forbehold om minimum 30 påmeldte. Alle er velkommen til å bli med på tur! 



14 1514 15

Informasjonsavis fra Snillfjord kommuneInformasjonsavis fra Snillfjord kommune

Info fra Snillfjord Kirkekontor 
Velkommen til gudstjenester i Snillfjord menighet:
11.mars 4. søndag i faste 
Snillfjord kirke kl 11 
Lys levende gudstjeneste 
Utdeling av Godt nytt 

Skjærtorsdag 29.mars kl 18.
Nattverdgudstjeneste  i Snillfjord kirke

Påskedag 1.april kl 11.00: 
Høytidsgudstjeneste i Snillfjord kirke

Søndag 8. april kl 12.00:
Gudstjeneste med nattverd på Snillfjord Omsorgsenter 

29.april - 5. søndag i påsketiden
Snillfjord kirke kl 15 
Samtalegudstjeneste ved konfirmantene, Åse og Jon prest.

Torsdag 17. mai kl 10.30
Gudstjeneste i Snillfjord kirke. SNILLFJORDKORET

Pinsedag 20. mai kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste i i Snillfjord kirke

Konfirmanter i Snillfjord:
Bjarne Aune Skårild    
Stian Mostue Berdal     
Benjamin Storsveen Forren  
Benjamin Solhaug Follet   
Eva Håvik Hafsmo     
Geir Inge Sæther Halsen   
Kine Kirkaune Jamtøy    
Oda Marie Kjøren     
Håvard Hammer Nordsæther  
Gabriel Randen     
Jakob Slørdal Røvik    
Leonard Jamtøy Sem    
Joakim Selnes      
Hanne Lien Skårild    
Gunhild Snildalsli    
Simen Stølan      
Jenny Margrethe Valstrand  

KONFIRMANTENES INNSAMLINGSAKSJON 2018
Tirsdag 20.mars mellom kl 18-20 vil konfirmantene
 i Snillfjord gå fra dør til dør for å samle inn penger til 
kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Menighetens årsmøte avholdes søndag 8. april kl. 13
på Snillfjord Omsorgssenter.
Det blir årsmøtesaker, bevertning, allsang,
Sang ved Snillfjordkoret.  Åpent for alle.

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 10-14:

Mer info om menighetens arbeid og ansattes treffetider 
finnes på vår hjemmeside: www.hemnekirke.no
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Medlemmer i psykososialt kriseteam 
Snillfjord kommune:
Lokale nummere: 
Snillfjord kommune (sentralbord): Tlf. 72 45 55 55
Leder psykisk helse (koordinator): Tlf. 476 34959
Kommunalsjef helse- og mestring: Tlf. 948 80232 
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
 
Nasjonale nummere:  
Brann: Tlf. 110
Politi: Tlf. 112
AMK: Tlf. 113
Legevakt: Tlf. 116117
 
Landsdekkende nr. til POLITI (administrativt) 
Tlf. 02800

Info fra Snillfjord Kirkekontor 
Velkommen til gudstjenester i Snillfjord menighet:

Konfirmanter i Snillfjord:
Bjarne Aune Skårild    
Stian Mostue Berdal     
Benjamin Storsveen Forren  
Benjamin Solhaug Follet   
Eva Håvik Hafsmo     
Geir Inge Sæther Halsen   
Kine Kirkaune Jamtøy    
Oda Marie Kjøren     
Håvard Hammer Nordsæther  
Gabriel Randen     
Jakob Slørdal Røvik    
Leonard Jamtøy Sem    
Joakim Selnes      
Hanne Lien Skårild    
Gunhild Snildalsli    
Simen Stølan      
Jenny Margrethe Valstrand  

IL Fjordglimt innbyr til vårens 
vakreste eventyr igjen

Vinganrunden går med start fra Vaslag  
idrettsanlegg lørdag 28. april

Vinganrunden er en runde på 6 km etter 
 grusvei fra Vaslag til Vingvågen og retur 

 Vaslag. Nydelig utsikt ut over Trondheims-
leia fra høyeste punkt.

• 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: kr40,- pr.pers

Basar i Bjørkly, 
Sunde lørdag 
24.mars kl.14.00
- Åresalg
- Loddsalg
- Salg av kaffe m.m. i pausen
 
Masse flotte premier!
 
Velkommen!
 
Arr.: Sundlandet Velforening

Basar på Vollan 
Skorilda fredag 
30. mars kl. 16.00
Det blir åresalg                                      
Salg av riskrem
Kakelotteri
Salg av pølse med brød – 
kaffe og kaker
Trekking på loddbøker.

Gevinster mottas med takk. 

HJERTELIG VELKOMMEN 
HILSEN STYRET

Bøgdafest i Bjørkly, 
Sunde!
 
Mortimer spiller til dans i Bjørkly, 
Sunde lørdag 24.mars kl.21.00-01.00.
 
Salg av kaffe, brus, pølse m/brød, 
lapskaus og snacks i kiosken.
 
Inngang kr. 200,-
Aldersgrense: 15 år.
 
Velkommen til en trivelig kveld med 
allsang og dans!
 
Arr.: Sundlandet Velforening
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Eiendomsskatt 
Verk og Bruk

Liste over takster og utlignet skatt 
for 2018 legges ut til offentlig etter-
syn i servicekontoret, rådhuset fram 
til 20.04.2018

Evt. krav om overtakst bes gitt 
skriftlig innen 20.04.2018 til  
Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 
7257 Snillfjord.

Eiendomsskatten for 2018 
forfaller til betaling i to 
terminer:
1.termin:  01.05.2018
2.termin:  01.11.2018.
Skatteyteren får tilsendt 
skatteseddel og innbetalingskort.

Påsken og våren nærmer seg og mange tar turen ut i fjellet. Turen 
blir bedre og tryggere ved å ta noen forholdsregler. Tips som er 
hentet fra Den Norske Turistforening og Røde Kors:

Fjellvettreglene
• Planlegg turen og meld fra hvor du går
• Tilpass turen etter evne og forhold
• Ta hensyn til vær- og skredvarsel
• Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
• Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
• Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
• Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er
• Vend i tide, det er ingen skam å snu
• Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig

FREDAGSTURER FRAM TIL FERIEN 2018
6.april Auseten
20.april Tollviklia
4.mai Kamvika
18.mai Hegstadsetra
1.juni Fagerdalselva, litt lengre tur
15.juni Sandvika

Påmelding til Anne Marit Slørdal Røvik på tlf 450 48 667 
innen kl.10 på turdagen.

Følg med på plakater, facebook og på Snillfjord Kommunes 
hjemmeside

Anne Marit

Påske i biblioteket
Snillfjord folkebibliotek er åpent 
tirsdag 27. mars kl. 10-14.
Her kan dere bruke dagen til å finne 
påskekrim, lese aviser, eller nyte en 
rolig stund med en diktbok.

Gratis kaffe og saft. 

Kanskje har påskeharen 
vært innom en tur med 
noe godt.

Velkommen! 


