
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 7 /2021   37. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  www.namsskogan.kommune.no 
 
*************************************************************************************************** 
Priser for annonsering i Namsin: 
Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
NB! Dette er priser eks. mva.  
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis. 
*************************************************************************************************** 

Retningslinjer for leserinnlegg: 
1.  Alle innbyggere i Namsskogan kommune og abonnenter utenfor kommunen har rett til å få med leserinnlegg i Namsin. 
2.  Leserinnlegg skal underskrives med fullt navn. 
3.  Redaktør er enhetsleder Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å    
     stoppe debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

NAMSIN 2021 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2021.  
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med Trones grendehus  

vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

 Namsin nr:   Innleveringsfrist: 
 8    Fredag 19 november 
 9    Fredag 10 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

 
 
 
 
 

BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

 

 
 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet 
så ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt 
med Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oktober: 
21: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Årets TV-Aksjon. 
28: Konsert i Skorovatn kapell klokken 20.00 med Quintus og Tricia Bouttè - «En kveld i New Orleans». 
31.  Halloween på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
 
November:  
03-10: Vrimmel-festival. (se eget program i denne Namsin) 
05: Fest med Melody Market på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
07: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
12: Juleølsmaking av årets juleøl på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
25: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
28: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse. 
 
Desember: 
04: Julemesse og støttekonsert til samfunnshuset på Brekkvasselv samfunnshus. Arr: Brekkvasselv samfunnshus. 
11: «Fandens fødselsdag» på Skjenkestova fra klokken 20.00.  Arr: Skjenkestova. 
16: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
26: 2-juledag; Sparkfest / Julefest på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00.  Arr: Fosskailln gammeldansforening. 

 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 19.11.2020 innen kl.12.00.  

 

Informasjon om  
«Sterk og Stødig»! 

 
Hei alle sammen, både påmeldte og instruktører. 
Mye er klart, men vi venter på instruktørkurs som 

kommer i løpet av november. Derfor kommer  
vi i gang for fullt på nyåret. 

 
Alle blir kontaktet skriftlig når vi starter opp, men 

alle blir innbudt på en flott «gjenåpningsfest»  
på Frivilligsentralen før jul.  

 
VI SEES PÅ FESTEN! 

 
Hilsen Laila, Anne, Anne-Grete og Bjørg 

Varsel om militær øvelse 
 
Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perio-
den 18.10.2021 - 23.10.2021 årlig trening. Øvingsområdet 
omfatter kommunene Snåsa, Lierne, Namsskogan, Røyrvik 
og Grong. 
 
Øvelsen gjennomføres i hovedsak i tilknytning til Kvelia 
samfunnshus (Lierne) og Svarvamoen skytterhus (Snåsa), 
men det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir 
gjennomført andre steder. Særlig berørte grunneiere vil bli 
kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves tiltakende 
gjennom uka. 
 
Det vil bli brukt skarp ammunisjon og ildmarkeringsmidler 
i tilknytning til Kvelia, Skorovas, og Namsskogan skyteba-
ner. Elgjakt i enkelte områder kan medføre endringer i valg 
av treningsterreng i løpet av perioden. Covid 19 - øvelsen 
gjennomføres etter retningslinjer fra FHI og Forsvarets 
Sanitet. Helsetjenestene i øvingsområdet bes likevel bli 
gjort oppmerksom på økt tilstedeværelse av personell i 
perioden. 
 
Kontaktinformasjon Snåsa og Lierne Heimevernsområde: 
Liaison Lierne og Røyrvik - Kapt Aspnes, mob 95246944 
Liaison Namsskogan og Grong - Kapt Trones, mob 
45613982 
Liaison Snåsa - Kapt Seljelid, mob 91359188 
Områdesjef Kapt Jørstad, mob 95115754 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 7 / 2011 

Ren kommune. 
 
I 2010 var formannskap og ansatte i NU på en runde rundt i Namsskogan, fra Smalåsen til Skorovatn, for å se 
om kommunen fremstår som ren og innbydende. Konklusjonen etter denne runden var at ikke alt er som det 
burde være. Det ble registrert flere skjemmende forhold som administrasjon fikk i oppgave å se nærmere 
på.  
 
Alle har nok et ønske om at det skal være rent og pent rundt oss og at tilreisende skal synes at Namsskogan 
er en spesiell fin plass. Veldig mange gjør et fremragende fint arbeid for å holde det pent og trivelig rundt 
seg. Dette er et evighetsarbeid som vi aldri kan si oss ferdige med.  
 
Fylkesmann Inge Ryan oppfordrer alle kommuner til å se på seg selv  om det er noe som kan gjøres for at 
Nord-Trøndelag kan bli enda penere. Denne utfordringen bør vi i Namsskogan ta. Administrasjonen har siste 
året mottatt flere henvendelser fra folk som kommer med forslag på hvordan vi kan være med å forskjønne 
områdene. Dette er til stor hjelp for at vi skal komme videre. 
 
Vi oppfordrer derfor alle til se hva som kan gjøres for at  bygda skal se flottere ut.  
Minner om at avfallsmottaket i Bjørhusdal er åpent onsdager fra 14.00 til 17.00 
Næring og utviklingsetaten vil bruke uke 42 til å rydde noen av de kommunale områdene. 

 
Ola Tyldum / Næring og utviklingsleder 

INFO - SMÅVILTJAKT PÅ STATSKOGER  
OG STATSALLMENNINGER I NAMSSKOGAN. 

 
Etter at Statskog SF overtok forvaltningen av Finnvollan Statskog (på Steinfjellet og Finnvollfjellet) fra 
2010, hersker det fortsatt en del usikkerhet blant en del innenbygds jegere om jaktgrenser m.v.:  
 
1. I tiden fra og med 10.sept til og med 24.sept gjelder IKKE fjellstyrets småviltjaktkort på Finn-
vollfjellet og på Steinfjellet - nord og syd for Steinfjellveien. Heller ikke på Kjellmoen og Lindset-
moen.  
 
2. Fra og med 25.09. og ut sesongen har vi et samarbeid med Statskog SF, slik at gyldige jaktkort 
fra da av gjelder både på fjellstyrets områder og Statskogs områder!  
 
3. Er du usikker på hvor jaktgrensene går, så stikk innom på fjellstyrets kontor, Statoil Service, Brei-
fossen Veikro eller Namsskogan Familiepark å få deg et eks av vår småviltjaktbrosjyre ”Småviltjakt 
i Namsskogan kommune”.  
 
Denne ligger også ut på vår hjemmeside www.namsskogan-fjellstyre.no .   
Jaktgrensene er også inntegnet på kartet på småviltjaktside på Inatur.  
 
4. Fjelloppsynet har til orientering et engasjement med Statskog for oppsyn på Statskogs områder 
også. 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET 24.08.2021: 

 
Kommunal kompensasjonsordning 
Vedtak: 
Namsskogan kommune tildeler følgende beløp til søkerne i 
kompensasjonsordningen: 
Porten til Nord Norge AS 20.000.- 
Skorovasmat AS   149.000.- 
Brekkvasselv samfunnshus. 67.500.- 
Skorovas Dynamo  16.000.- 
Totalprosjekt AS   435.000.-. 
Skorovas Turisthytte  60.000.- 
Trones Grendehus  47.500.- 
Totalt omsøkt midler for 795.000.- 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplan, Namdal Bruk AS 
Vedtak: 
1. Bestandsplanen til valdet Namdal Bruk godkjennes med 
følgende årlig fellingstillatelser på elg: 
Vald   2021  2022  2023  2024 
Namdal Bruk  38  38  38  38 
2. Det kan tillates at det overføres maks 10% av fellingstillatel-
sene fra et år til neste innenfor valdet og bestandsplanperioden 
dersom tildelt kvote ikke er fylt. Overføring av fellingstillatel-
ser må omsøkes til kommunen senest innen 1. mai. 
 
Søknad om kjøring med ATV - strekningen Skorovasveien 
- Lillefjell Gård Fjerdingøy 
Vedtak: 
Einar Jostein Fjerdingøy gis ikke tillatelse til bruk av ATV for 
transport av materiell og utstyr for vedlikehold/istandsetting av 
hus på gårdseiendommen, på strekningen Skorovasveien til 
Lillefjell Gård. På strekningen blir det ikke gitt tillatelse til 
bruk av ATV i samsvar med § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplan, Region Nord, 
Moen og Region Sør, Namsskogan 
Vedtak: 
1.Bestandsplanområdet for valdene Region Nord, Moen og 
Region Sør godkjennes. 
2.Bestandsplanen til valdene Region Nord, Moen og Region 
Sør godkjennes med følgende årlig fellingstillatelser på elg 
fordelt på valdene: 
Vald   2021  2022  2023  2024 
Region Nord  52  52  52  52 
Moen   5  6  6  6 
Region Sør  21  22  21  24 
3.Det kan tillates at det overføres maks 10 % av fellingstillatel-
sene fra et år til neste innenfor valdet og bestandsplanperioden 
dersom tildelt kvote ikke er fylt. Overføring av fellingstillatel-
ser må omsøkes til kommunen senest innen 1. mai. 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde og be-
standsplan, Bjørhusdal og Håpnes, Namsskogan kommune 
Vedtak: 
1.Bestandsplanområdet for valdene Bjørhusdal og Håpnes god-
kjennes. 
2.Bestandsplanen til valdene Bjørhusdal og Håpnes godkjennes 
med følgende årlig fellingstillatelser på elg fordelt på valdene: 
Vald   2021  2022  2023  2024 
Bjørhusdal  23  23  23  23 
Håpnes  9  9  9  9 
3.Det kan tillates at det overføres maks 10 % av fellingstillatel-
sene fra et år til neste innenfor valdet og bestandsplanperioden 
dersom tildelt kvote ikke er fylt. Overføring av fellingstillatel-
ser må omsøkes til kommunen senest innen 1. mai. 
 
Søknad om godkjenning av bestandsplan - Ulvig-/Kiær -
Nessan - Namsskogan 
Vedtak: 
1.Bestandsplanen til valdet Ulvik- Kiær/ Nessan godkjennes 

med følgende årlig fellingstillatelser på 
elg: 
Vald    2021  2022  2023 2024 
Ulvik- Kiær/ Nessan  24  24  24  24 
2.Det kan tillates at det overføres maks 10 % av fellingstillatel-
sene fra et år til neste innenfor valdet og bestandsplanperioden 
dersom tildelt kvote ikke er fylt. Overføring av fellingstillatel-
ser må omsøkes til kommunen senest innen 1. mai. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid. Tunnsjødalen industri-
område 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap er meget positive til at det er aktører 
som ønsker å etablere seg i Tunnsjødalen og ønsker å legge til 
rette legge for dette med regulering av området. 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om 
oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av Tunnsjø-
dalen industriområde. Aktuelle parter inviteres til å komme 
med innspill til planen i perioden 24.08.2021 til 22.09.2021. 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET 07.09.2021: 

 
Revidering av flaggreglement for Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Revidert flaggreglement vedtas, med følgende endring: 
Punkt e) fjernes, resterende punkter flyttes opp. 
Nytt punkt g): Kommunedirektøren gis anledning til å fravike 
reglementet i spesielle situasjoner. 
 
Medlemskap i Nettverk for kommunale vannkrafteiere 
Vedtak: 
Namsskogan kommune går inn som medlem i Nettverk for 
vannkrafteiere. Medlemskapet finansieres gjennom NTE-
fondet. 
 
Tilskudd Namsskogan Sokn - kirker 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret bevilger et ekstraordinært til-
skudd inntil NOK 22.000,- for utbedring av vannskade ved 
Trones kirke. Tilskuddet dekkes inn ved bruk disposisjonsfond. 
Utbedringen må skje i løpet av 2021 og utbetales på bakgrunn 
av en kort rapport sammen med kopi 
av fakturaer for utført arbeid innen 15.12.2021. Det legges til 
grunn at bestemmelsene for offentlig innkjøp følges og at man 
benytter registrerte/godkjente håndverkere slik at man har ga-
rantier på utført arbeid. 
 
Investeringer status halvår 2021 regulering 
Vedtak: 
Reguleringen kommer av: 
-Iht tertialrapport 1. tertial der prosjekt 7113 Forprosjekt kom-
munehus utgår 
-Vedtak om kjøp av aksjer i Børgefjell Utvikling AS 
-Vedtak og avsetning for salg av Namsskogan bygdetun 
-Oppgjør salg av aksjer PreBio As 
-Redusert innbetaling av egenkapital til KLP 
-Nytt tiltak – Prosjekt 7715 Ny fyrkjele Trones skole 
 
Namsskogan som "Syngende kommune" 
Vedtak: 
Kommunestyret i Namsskogan er positive til at Namsskogan 
kommune søker på prosjektet Syngende 
kommune. 
 
Presentasjon av vedlikeholdsplaner og rutineoppgaver på 
teknisk 
Vedtak: 
Presentasjon av vedlikeholdsplaner og rutineoppgaver tas til 
orientering. 



Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv og valg 
av nye 
medlemmer 
Vedtak: 
Linn Kathrine Trones gis fritak fra alle sine kommunale verv 
frem til 1. september 2021. 
Nye medlemmer i Linn Kathrine Trones sine verv: 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse: Nina Jørgen-
sen-Øberg (personlig varamedlem for Renate Greiner) 

Gusli Skog: Marius Berntsen (2. vara) 
 
Sletting og nyvalg av meddommere 
Vedtak: 
Meddommer til Jordskifteretten: 
Birgit Johansen (i stedet for Elisabeth Vollmo Bjørhusdal) 
Meddommere til Tingretten: 
Til utvalget for kvinner: 
Birgit Johansen (i stedet for Elisabeth Vollmo Bjørhusdal) 
Nina Jørgensen-Øberg (i stedet for Linn Kathrine Trones) 
Kari Anne Sklett (i stedet for Anneli B. Welo) 
Til utvalget for menn: 
Svein Sørum (i stedet for Frode Bjørhusdal) 
 
Orienteringssak - Tilstandsrapport Indre Namdal barne-
verntjeneste 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten fra Indre Namdal barne-
verntjeneste til orientering. 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET 21.09.2021: 

 
Søknad om tilskudd til nydyrking 
Vedtak: 
1.Namsskogan kommune innvilger Kai Roger Gjersvik inntil 
kr 27.170.- kr i investeringstilskudd i 
forbindelse med nydyrking av 22 dekar på gården i Finnvollda-
len. 
2.Tilskuddet utgjør inntil 19% av totalkostnaden basert på en 
dekarpris på kr 6500.- eks. mva. 
3.Tilskuddet utbetales med grunnlag i regnskap fra gårdens 
regnskapsfører der egeninnsatsen dokumenteres med førte ti-
melister med timepris på kr 300.-. Timepris for egen traktor er 
kr 650.- og eventuelt egen gravemaskin til kr 900.- pr time. 
Ved reduserte kostnader blir tilskuddsbeløpet redusert tilsva-
rende. 
4.Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
Søknad om støtte til utvikling av overnattingsvirksomhet i 
Skorovatn. 
Vedtak: 
1. Det innvilges inntil kr 162 635.- fra Covid 19 fondet i støtte 
til investeringsbehov i selskapet STAWI AS. Dette tilsvarer 
50% i forhold til oppsatt budsjett. Det innvilges inntil kr 50 
250.- fra kraftfondet til bedriftsutviklingsstøtte av selskapet 
StaWi AS. Dette tilsvarer 50% i forhold til oppsatt budsjett. 
2. Tilskuddene utbetales når det foreligger dokumenterte ut-
legg. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond samt næ-
ringsfond 2020 – Covid 19. 
 
Søknad motorferdsel i utmark - Opprusting/grusing av 
gangsti - Krister Mellingen 
Vedtak: 
Krister Mellingen gis tillatelse til å kjøre ATV fra veien og 
564,7 m inn mot egen hytte, etter trasé i vedlagte kart. 
På strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av ATV i samsvar 
med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 
og på islagte vassdrag, og i samsvar med kommunes delege-
ringsreglement og vedtatte retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker. Kommunen viser til § 10 i motorferdsello-
ven, grunneiers rett til å forby/begrense motorferdsel på 

eiendommen, (sjåfør må innhente grunneiertillatelse), samt til § 
7 i forskriften og setter disse vilkårene: 
1. Tillatelsen gjelder for inntil 20 turer med ATV, på strek-
ningen veien-hytta, etter trasé i vedlagte kart, i perioden 
01082021-31072022 for frakt av grus i forbindelse med gru-
sing av sti. Vedtaket gjelder kun motorferdsel. 
2. Det skal føres kjørebok med kulepenn før turen starter, kjø-
rebok skal returneres kommunen umiddelbart etter endt kjø-
ring. 
3. Kjøringa skal begrenses til et minimum og gjelder bare nyt-
tetransport. Persontransport kan bare skje i samsvar med lov og 
forskrift. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift 
og vegetasjon. 
4. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram ved 
kontroll. 
5. Kjøring mellom kl. 23:00 og 06:00 er ikke tillatt. 
 
Søknad om tillatelse til å belte gravemaskin til egen hytte 
Dale parkering - Dale 75 Mellingen 
Vedtak: 
Krister Mellingen gis tillatelse til å belte gravemaskin fra veien 
til egen hytte, etter trasé i vedlagte kart. På strekningen blir det 
gitt tillatelse til bruk å belte gravemaskin i samsvar med § 6 
i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag, og i samsvar med kommunes delegeringsreg-
lement og vedtatte retningslinjer for behandling av motorferd-
selsaker. 
1. Tillatelsen gjelder for 1 tur med gravemaskin, tur/retur på 
strekningen veien-hytta, etter trasé i vedlagte kart, i perioden 
220921 - 301121 for å grave frem fjell til å sette ned nye pila-
rer til nybygg. 
2. Det skal føres kjørebok med kulepenn før turen starter, kjø-
rebok skal returneres kommunen umiddelbart etter endt kjø-
ring. 
3. Kjøringa skal begrenses til et minimum og gjelder bare nyt-
tetransport. Persontransport kan bare skje i samsvar med lov og 
forskrift. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift 
og vegetasjon. 
4. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram ved 
kontroll. 
 
Søknad økonomisk støtte - ny driftsbygning. 
Vedtak: 
Det bevilges inntil 140.000.- kr til å dekke økte investerings-
kostnader som er kommet som en konsekvens av blant annet 
koronapandemien. Støtten tilsvarer 50% av omsøkt sum 
2. Tilskuddene utbetales når det foreligger dokumenterte ut-
legg. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020 – 
Covid 19. 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET 12.10.2021: 

 
Detaljregulering Tronestunet - 1. gangs behandling 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 
vedtar Namsskogan formannskap at forslag til detaljregule-
ringsplan for Tronestunet, planID 2021001, med tilhørende 
bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig etter-
syn i minimum 6 uker. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsles opp-
heving av de deler av reguleringsplan for Trones tettsted, pla-
nID 1994002, som berøres av planforslag for «Tronestunet», 
planID 2021001. 



FEST PÅ TRONES GRENDEHUS 
4-juledag  (28. Desember) 

 

BJØRNARS 
 

Spiller på Trones grendehus  4-juledag.  
 

Dørene stenges kl 22:00. (18 års aldersgrense) 
Inngang kr 250,- (kun kontant betaling) 

 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 

Detaljregulering E6 Fjerdingen - Grøndalselv - 1.gangs 
behandling 
Vedtak: 
1. Namsskogan formannskap ønsker ikke å legge planforslaget 
som opprettholder gammel bro som adkomst til boligfeltet fra 
Grongsiden ut til offentlig ettersyn. 
2. Namsskogan kommune ønsker å legge planforslaget hvor 
gammel bro er fjernet ut til offentlig ettersyn. I forslag til plan-
kart «detaljregulering for E6 Fjerdingen – Grøndalselv», 
planID 50442020004, tegnr. R20B, datert 24.09.2021 gjøres 
følgende endringer: 

Det legges inn retardasjonsfelt i senter av E6 i forbindelse 
med krysset E6/kommunal veg boligfelt. 

Det legges inn bussholdeplass i forbindelse med krysset E6/
kommunal veg boligfelt. Med disse endringer vedtar Namssko-
gan formannskap i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12-10 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Statens 
vegvesen må rette opp plankart før saken sendes ut på høring. 
Høringsfrist settes til minimum 6 uker. 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET 12.10.2021: 

 
Tertialrapport 2. tertial 2021 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapport for 2. tertial, januar – august 
2021 til orientering. 
 
Regulering budsjett etter rapportering økonomi 2. tertial 
Vedtak: 
På bakgrunn av tertialrapport 2. tertial vedtar Namsskogan 
kommunestyre at budsjettet endres slik: 

Ramme 1 Sentraladministrasjon reduseres med 373.600,-. 
Ramme 2 Oppvekst tilføres 220.600,-. 
Ramme 3 Helse reduseres med 195.000,-. 
Ramme 4 Infrastruktur og samfunnsutvikling reguleres in-

nenfor eget område. 
Ramme 5 Felles økte inntekter går til reduksjon bruk av 

fond. 
Netto reduksjon går til redusert bruk fond. 
 
FINANSRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 
Vedtak: 
Vedlagt finansrapport for 2. tertial 2021 tas til orientering. 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2020/2021 
Vedtak: 
Tilstandsrapport for grunnskolen tas til orientering. 
 
 
 
 

Tilstandsrapport for barnehagene i Namsskogan 2020/2021 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
 
Detaljregulering utvidelse Namstad Fjellbrudd  
- Sluttbehandling 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Nams-
skogan kommunestyre detaljreguleringsplan for «Utvidelse 
Namstad steinbrudd», plan ID 2017002, som vi i plankart da-
tert 22.06.2020, sist revidert 12.02.2021 med tilhørende be-
stemmelser, datert 22.06.2020, sist revidert 12.02.2021. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. 12-12 
opphever Namsskogan kommunestyre gjeldende regulerings-
plan for «Namstad steinbrudd» datert 12.09.2006. 
 
Helseplattformen - utløsing av opsjon 2022 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyre vil arbeide videre med sikte på 
å løse ut opsjon på å gå inn i Helseplattformen, med endelig 
vedtak senest i mars 2022. Kommunestyret tar til etterretning at 
kommunene i Namdalen ønsker å gå inn samtidig, med vedtak 
senest i mars 2022, et forprosjekt i april-oktober 2022, og et 
hovedprosjekt fra november 2022 til oktober 2023. 
2. Kommunedirektøren bes sørge for framdrift i arbeidet lokalt 
også i perioden fram til endelig vedtak skal fattes. Herunder 
fortsatt aktiv deltagelse fra Namsskogan i Namdalsarbeidet 
framover. 
3. Kommunedirektøren bes forsere det forarbeidet som kan 
gjøres i 2021, med sikte på å være best mulig ajour med dette 
før forprosjektet settes i gang. 
 
Lokal lønnspolitikk / lønnspolitiske retningslinjer 
Vedtak: 
1. Lønn for kommunedirektør fastsettes av forhandlingsutvalg, 
bestående av 3 formannskapsmedlemmer. Ansatte Namsskogan 
kommune skal ikke sitte i utvalget. Som forhandlingsutvalg 
velges: 

Ordfører 
Varaordfører 
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (Opt) fra opposisjonen 

2. Lønnspolitiske retningslinjer tas til orientering. 
 
Felles regnskapskontor Namsskogan, Røyrvik og Lierne 
Vedtak: 

Det etableres en felles enhet med felles regnskapsfunksjon 
for Lierne, Namsskogan og Røyrvik kommuner fra og med 
01.01.2022 forutsatt at alle tre kommunene tiltrer ordningen. 

Enheten organiseres etter vertskommunemodell med Røyr-
vik som vertskommune. 

Det etableres vertskommuneavtale i samsvar med kommune-
loven § 20-4. 



FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

TV-aksjonen 2021 

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekte-
skap. TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. okto-
ber. 
 
Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i 
verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – 
ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna 
deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å 
nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til 
å skape en god framtid.   
 
Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder 
fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister 
muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de 
utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å 
bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets 
TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.      
 
Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme 
over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil 
det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer 
rettferdighet.    
 
Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner 
mennesker for å få slutt på barneekteskap i de lan-
dene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, 
Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter 
muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg 
til livet.    
 
Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlings-
råd som oppgave å følge opp midlene som blir 
samlet inn. Organisasjonen som mottar TV-
aksjonen må også være godkjent av Innsamlings-
kontrollen. 
 
Fakta om TV-aksjonen NRK: 
• TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 

000 fantastiske frivillige over hele landet jobber 
for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organi-

sere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjemen-
tet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.   

• TV-aksjonen NRK er verdens største innsam-
lingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede 
kroner fordelt på befolkningen.   

• 7 000 frivillige over hele landet organiserer TV-
aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelsko-
miteer.   

• 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner  
dører én søndag i oktober.   

• TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 
1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av 
mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn 
over ni milliarder kroner. 

• Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, 
mottar og vurderer søknadene fra dem som øns-
ker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastings-
sjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige be-
slutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. 
Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med 
å påse hvordan pengene brukes. Les mer om ut-
velgelsesprosessen her. 

• TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som 
ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen 
med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-
aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon. 

• På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte 
søndag kveld.   

 

I Namsskogan er det følgende bøssebærere: 
Karianne Sklett 
Ørjan Mellingen 
Stig Holmvik  
Linda Uleberg 
Heider Sæther  
Anita B. Sæther 
Jan Morten Rogstad  
Bjørg Myran  
Bente Brekkvassmo  
Maren Bekkevold  
Marthe Bekkevold 
Aseel Samman 
Astrid Bugge 
Eva G. Bakken  
Else Amalie Bakken  
Thorbjørn Iversen  
Øistein Moen 
Wenche Sveen  
Sunniva S. Dahl 



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvarlig  

for utleie, Karin Fjerdingøy på mob: 950 76 971. 
 

Priser for utleie: 
Hele huset    kr. 1 500,- (Gjelder for Trones krets) 
Hele huset    kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds) 
Lillesal m/kjøkken  kr. 1 000,-  
Andelseiere leier for  kr.    700,- 
Helg     kr. 2 000,- (Gjelder for alle) 
 

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter… ☺ 
 
For leie kontakt Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

Priser: 

Lillesal: 1000 kr. 
Hele huset: 2000 kr pr. døgn eller 3000 kr for hele helga. 
 
Om dere ikke ønsker å vaske selv:  
Tillegg for vasking: 400 kr/ lillesal, 600 kr hele huset. 
 

Mvh styret  

Mobil passtjeneste 
 
Det er  opprettet en mobil passtjeneste i 
landet, og denne passbussen kommer til 
Grong med jevne mellomrom. Meningen 
er at folk som har langt å reise, skal 
kunne komme til Grong for å få ordnet 
seg pass. 
 
Mobil passtjeneste kommer til Grong på 
følgende datoer:  
2021: 
09.11.21 
 
2022: 
25.01.22 
15.03.22 

 
Passtjenesten utføres mellom kl. 09–12 
på disse datoene. 
Sted: Grong lensmannskontor  
v/hovedinngang. 
Timebestilling gjøres på www.politiet.no 
 
Birger Håpnes 
Politioverbetjent 
Politikontakt Grong, Namsskogan og Snåsa. 
Grong Lensmannskontor 
Trøndelag politidistrikt 
Telefon: 99494736 
E-post: birger.johannes.hapnes@politiet.no 

http://www.politiet.no
mailto:birger.johannes.hapnes@politiet.no


Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Janne Britt Johansen 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på  
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv 

Namsskogan blomsterfond. 
 

Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 
4448.19.78995 
VIPPS: 657958 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 
 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til 
  

Knut Oskar Mellingen 

Tone-Lise Berger 
 

sitt minne. 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 
 

07.11  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke.  
28.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell (1. advent). 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
26.12  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 

 

INFORMASJON FRA NAMSSKOGAN SOKN: 
 

Kirkeverge/Daglig leder: 
Konstituert kirkeverge Anne E. Brekkvassmo vil fra 27. oktober slutte i stillingen 
som kirkeverge. Namsskogan sokn og Røyrvik Sokn har arbeidet med å ansette ny 
kirkeverge og vår nye kirkeverge er Janne Britt Johansen fra Røyrvik. Vi ønsker 
Janne Britt velkommen på laget ! Vi takker Anne Elisabeth for jobben som er gjort i 
denne perioden. 

            Namsskogan sokn 

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


OFFISIELLE   
FLAGGDAGER  I  NORGE                    

 
1. januar  Nyttårsdag 
21. januar H.K.H. Ingrid Aleksandra 
6. februar  Samenes Nasjonaldag 
21. febr.  H.K.H. Kong Harald V 
1. Påskedag 
1. mai  Offentlig høytidsdag 
8. mai  Frigjøringsdag 
17. mai  Grunnlovsdag 
1. Pinsedag 
7. juni  Unionsoppløsningen 1905 
4. juli  H.K.H. Dronning Sonja 
20. juli  H.K.H. Kronprins Haakon Magnus  
29. juli  Olsokdag 
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 
03. desember  Prins Sverre Magnus 
25. desember 1. Juledag  

 
Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på     

    FN-dagen 24. oktober og langfredag. 
I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,  

resten av året kl.09.00. 
 

Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00. 

 

 
 

Namsskogan Historielag skal også i år gi ut vårt 
lokale tidsskrift Skogstjerna, og vi regner med at 
den skal være ferdig trykket i god tid før julen slik 

at det blir et kjærkomment blad for alle  
dere lesere. 

 
Vi ønsker så mye stoff som mulig fra alle  

kanter av Namsskogan. Dette blir det spennende 
og interessant lesing av! 

 
Vi vil med dette oppfordre alle dere som  
ønsker å skrive noe om å sende dette til  
redaksjonskomitèen ved Odd Bakken,  

7892 Trones eller e-post:  
odd.bakken@namsskogan.kommune.no  

innen 01. November.  

Sokkelleilighet til  
leie på Namsskogan. 

 
- Ledig fra 01.01.2022. 
- Adr. Nyrudveien 130. 
 
- stue med kjøkkenkrok 
- 1 soverom 
- bad med dusjhjørne 
- stor bod 
 
Husleie kun kr 3600,- pr. mnd. 
Husleien inkluderer både kommunale 
avgifter og internett fra Altibox. 
 
Ved interesse kontakt Heidi Myrvold 
Welo,  tlf. 47351655 eller  
e-post  h_ welo@hotmail.com 

TUSEN TAKK! 
 

Tusen takk for all  
oppmerksomhet  

og bidrag til  
barnekreftforening i  
anledning Wenches  

begravelse.  
 

Hilsen Øistein Aune  
med familie 

x-apple-data-detectors://1
tel:47351655
mailto:welo@hotmail.com


 
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 

 
HØSTEN 2021 har gitt oss gledelige opplevelser på rekke og rad: 
• Turer i skog og fjell pyntet i kaskader av vakre høstfarger - 
• Bøtter og spann breddfulle av sopp og bær - 
• Og best av alt – gjenåpningen av samfunnet, så vi atter kan møtes og gi hverandre en 

klem! 
 
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING tilbyr følgende møteplasser for ulike generasjo-
ner i bygda: 
• KLØVERTUR på mandager kl 11.30 
• SMÅBARNSTRIM i Hallen mandager i partallsuker kl 17 – 19 
• SENIORTREFF i Koia mandager i oddetallsuker kl 11 – 13 
• SPRÅKVENN 1.søndag i måneden kl 16 – 18, oftest i Koia 
• STERK og STØDIG nærmer seg en realitet, og påmeldte innbys til et INFO – møte 

på Frivilligsentralen 14/10 kl 11. 
• STOR STAS var det også å kunne invitere Namsskogan Skole til en god, gammel-

dags SKOLEFROKOST i Namsskoganhallen igjen! 5/10 kunne vi  tilby 100 elever og 
lærere smørbrød i alle varianter, og gjett om vi gledet oss over god matlyst og takk-
nemlighet fra store og små! 

 
LANDSMØTET I NKS ble for første gang i historien gjennomført digitalt i høst.  25. – 
26. september var det bare å benke seg ved datamaskina med kaffe og kanelboller, og 
delta på denne lærerike, historiske begivenheten.               
Marit Bjørnstad (65) fra Agder – Vest ble valgt til ny organisasjonsleder, og Anniken 
Kjær Haraldsen (50) fra Trøndelag Nord, ble valgt til ett av medlemmene i sentral-
styret. Ellers vil følgende utsagn fra avtroppende organisasjonsleder Ellen – Sofie Ege-
land for alltid bli husket:                                                       
1) «Vi må lære oss å ta godt vare på de lokale Fredrikkene rundt omkring i lokal-
foreningene!»                                                                            
2) «Vi vil alltid gjøre feil, men da noterer vi det ned som et læringspunkt, og blir på 
den måten stadig bedre i alt vi holder på med!» 
 
TORSDAG 30/9 ble sanitetskvinner over hele landet innbudt til et Webinar om Kløver-
stafetten gjennom Norge fra mars til september i år. Overraskende og gledelig var 
det at Namsskogan Sanitetsforening ble valgt ut som en av tre foreninger til å fortelle 
om «sin Kløverstafett», og Gunn Elin tok utfordringen på strak arm! Hun fortalte om star-
ten av stafetten i klatretårnet i Familieparken, den videre frakten med motorsykkel på 
E6 til Holmenkia, og endestasjonen på Nordlandsgrensa, der stafettpinnen ble overlevert 
til Brenna NKS fra Trofors.   I sitt innlegg presiserte hun at Kløverstafetten gjennom 
Namsskogan, var et godt gjennomført samarbeidsprosjekt mellom våre to sanitetsfore-
ninger i bygda.             
Stolte er vi også over at «vår Kløverstafett» er representert med hele 6 bilder i filmen 
om Kløverstafetten gjennom landet! Filmen ble for første gang vist på det digitale lands-
møtet, og er fortsatt å se på vår egen INFO – side og NKS sine nettsider. 

 
ÅRETS FØRJULSLOTTERI                                             

starter fredag 15/10. Lotteriet avholdes også i år digitalt, og tradisjonen tro har vi flot-
te premier å friste med!  Støtt vårt førjulslotteri, og vi blir enda bedre til å vise                                        

OMSORG I NÆRMILJØET!  
  

Bjørg Myran (leder)  



Velkommen til egentid og velvære 
 

 

Behandlinger som utføres 
• Farging og forming av Vipper og Bryn 
• Brynslaminering 
• Vippeløft 
• Forlengelse av negler (Gele, Akryl) 
• Forsterkning av egne negler 
• Vippeextensions 
• Hudpleie 
• Hårfjerning 
• Fotpleie 
• Microneedeling 

 

Utsalg av gavekort, sminke, såper, kremer,  
kroppspleie og hudpleie produkter. 

(Kan sendes hjem i postoppkrav til kunden om ønskelig) 
 
 

Hvordan finner du meg? 
Holmensenteret Namsskogan 

R.C Hansens vei 1,7890 Namsskogan 
2 etasje og heis tilgjengelig  

 
 

Om du trenger at jeg kommer hjem til deg, Ring Meg. 
Timebestilling på facebook/instagram: Bugges Beauty 

Telefon/Sms tlf 97 13 75 01 



Mitsubishi L-300 til salgs 
 
Namsskogan kommune ønsker å 
selge vår siste Mitsubishi L-300 
da vi har fornyet bilparken.  
 
Bilen selges som forevist for  
høystbydende over kr. 5000,- 
 
Ta kontakt med Namsskogan 
kommune v/Frode Bjørhusdal for 
ytterligere informasjon om bilen.  
 
Frode treffes på mob: 
954 97 211 
 

Namsskogan kommune 

 
Vrimmel er en kunst- og kulturfestival som går på omgang i hele Trøndelag.  Måler er å skape 
gode kulturopplevelser der du bor og nær deg.  
I år er det kommunene i Indre Namdal og tre kommuner sør i fylket som skal vrimle noen uker. 
Totalt er det godt over 350 hendelser/arrangement fordelt på ni kommuner. På noen av arrange-
mentene er det inngangspenger.  De går uavkortet til arrangøren. I tillegg til listen nedenfor er 
det mye vrimmelhendelser i skole, barnehage, institusjoner. Disse foregår på dagtid og er øre-
merket målgruppen barn/unge og eldre. 
For å følge med på Vrimmelprogrammet kan du gå inn via Namsskogan kommunes nettside, der 
ligger det hurtiglenke. Vrimmel 2021   her finner du fullstendig oversikt over alle arrangemente-
ne i alle kommunene.   
Kommunene har noe felles programinnhold, men også noe ulike, så følg med !! 
 
Vrimmel 2021 er et samarbeid mellom: Trøndelag fylkeskommune og kommunene: Røyrvik, Lierne, 
Namsskogan, Høylandet, Grong, Snåsa, Holtålen, Midtre Gauldal, og Rennebu.   
Våre partnere er: Namdalsavisa og Nord Universitet 

 
Hovedsponsor for Vrimmel 2021  
                                         

 Velkommen til Vrimmeldager i Namsskogan 
kommune                           

 
                                                                                   Festivalsjef i Namsskogan kommune: Odd Bakken 

https://vrimmel.trondelagfylke.no/


26.oktober Kl. 10:00 Smykkekunst (DKS) Trones skole 5.-6. trinn 

26.oktober Kl. 12:00 Smykkekunst (DKS) Trones skole 7. trinn 

27. oktober Kl. 
11:00 

«Livet for 70 år siden»  
v/Jarl Andreassen og 
Knut Høihjelle 

Namsskogan skole 

Namsskogan skole 

Trones skole 

5.-7. trinn 

27. oktober Kl. 11:00 «Livet for 70 år siden»  
v/Jarl Andreassen og 
Knut Høihjelle 

Namsskogan Frivilligsen-
tral 

Åpen for alle 

27. oktober Kl. 17:30 Vrimmelbading Trones svømmehall Åpen for alle 

28. oktober Kl. 20:00 «En aften i New Or-
leans» med Quintus og 
Tricia Boutté 

Skorovatn kapell Åpen for alle / Inng-
ang kr 250,- 

29. oktober Kl. 12:00 Almir og puffene (DKS) Namsskoganhallen 

Namsskogan skole 

Trones skole 

1.-7. trinn 

29. oktober Kl. 10:00 Smykkekunst (DKS) Namsskogan skole 1.-4. trinn 

29. oktober Kl. 12:00 Smykkekunst (DKS) Namsskogan skole 5.-7. trinn 

29. oktober Kl. 17:30 Vrimmelbading Trones svømmehall Åpen for alle 

31. oktober Kl. 18:00 Halloween Brekkvasselv samf.hus Åpen for alle 

01. november Kl. 09:30 Åpning av VRIMMEL 
2021 v/Ordfører 

Namsskoganhallen Åpen for alle 

01. november Kl. 10:00 Harry Påtter (med Å) 
(DKS) 

Namsskoganhallen 

Namsskogan skole 

8.-10. trinn 

01. november Kl. 15:00 NORD Spellemannslag Namsskogan omsorgssen-
ter 

For omsorgssenterets 
beboere 

02. november Kl. 08:30 MOOD 
(Musikkstudenter) 

Trones skole 1.-4. trinn 

02. november Kl. 10:30 Bingo Namsskogan Frivilligsen-
tral 

Åpen for alle 

02. november Kl. 12:45 Til veien videre 
(Musikkstudenter) 

Namsskogan skole 8.-10. trinn 

02. november Kl. 13:00 Jørn-Bjørn og Petters-
Peders verden 
(Musikkstudenter) 

Tiriltoppen bhg. - Nams-
skogan 

Barnehagen 

03. november Kl. 11:00 Pilkasting Namsskogan Frivilligsen-
tral 

Åpen for alle 

03. november Kl. 17:30 Vrimmelbading Trones svømmehall Åpen for alle 

04. november Kl. 10:00 Kulturminneforedrag 
(Digital formidling) - 
seminar 

Namsskogan Hotell Kommunale planleg-
gere 

04. november Kl. 13:30 Bare være (DKS) Namsskoganhallen 

Namsskogan skole 

8.-10. trinn 

Hva kan du oppleve under  
Vrimmelfestivalen i Namsskogan 



05. november Kl. 08:30 Dyr i fare (DKS) Trones skole 1.-7. trinn 

05. november Kl. 11:00 Dyr i fare (DKS) Namsskogan skole 1.-7. trinn 

05. november Kl. 17:30 Vrimmelbading Trones svømmehall Åpen for alle 

05. november Kl. 18:30 Ungdomsklubbkveld Brekkvasselv ungd.klubb Ungdomstrinn og 
fram til 20 år 

05. november Kl. 20:00 Fest med «Melody Mar-
ket» 

Brekkvasselv samf.hus Påmelding /  
Inngang kr 350,- 

07. november Kl. 15:00 Gudstjeneste – Vi minnes 
de døde 

Trones kirke For alle 

09. november Kl. 10:30 Bingo Namsskogan Frivilligsen-
tral 

Åpen for alle 

10. november Kl. 08:30 Nasi Padang – Et viralt 
eventyr (DKS) 

Namsskogan skole 8.-10. trinn 

10. november Kl. 11:00 Pilkasting Namsskogan Frivilligsen-
tral 

Åpen for alle 

12. november Kl. 18:00 POCUS Namsskoganhallen – Kan-
tine 

Åpen for alle 

12. november Kl. 20:00 Juleølsmaking av årets 
juleøl 

Skjenkestova i Skorovatn Åpen for alle over 18 år 

Foredrag om «Livet 
for 70 år siden»  

 

NAMSSKOGAN  
FRIVILLIGSENTRAL 

KLOKKEN 13:00 
Onsdag 27. Oktober 

 
Jarle Andreassen og Knut Høihjelle  har satt sam-
men et foredra som tar for seg perioden fra 1945 
til 1970.  Som årstallene tilsier, så er det færre og 
færre som sitter med egne opplevelser fra denne 
tiden. 
 
Dette er på mange måter en viktig periode,  da det 
kan være med å sette dagen i dag i perspektiv.  
Den fattigdom og ødeleggelse  som landet sto i 
rett etter krigen,  står i sterk kontrast til den situa-
sjon vi opplever i dag. Dette prosjektet er med på 
å skape bro mellom generasjonene, og gi kunn-
skap og forståelse for hverandres ståsted. 
Knut er en av landets beste avistegnere. 
Forestillingen har en varighet på ca. 45 minutter. 



INFLUENSA-
VAKSINERING  
HØSTEN 2021 

 
Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot se-
songinfluensa. I år er det spesielt viktig for risikogrup-
pene å vaksinere seg. Under pandemien har vi vært 
tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten 
øker, vil influensaen komme tilbake og spre seg i Nor-
ge igjen. Siden det er en stund siden vi har hatt en nor-
mal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot 
nye influensavirus. Det kan bety flere smittede og flere 
i risikogruppene med alvorlig sykdom. 
Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influ-
ensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon 
med influensa og covid-19.  
 
Influensavaksine anbefales spesielt for: 
• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trim-

ester med annen tilleggsrisiko  
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
• Alle fra fylte 65 år 
• Barn og voksne med: 

 diabetes type 1 og 2 
 Kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- 

og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 
 Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesi-

elt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller 
hostekraft 

 Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom 
eller behandling av sykdom 
(organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid ar-
tritt og andre sykdommer) 

 Svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der in-

fluensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter indi-
viduell vurdering av lege 

 
I tillegg anbefales influensavaksine til: 
• Helsepersonell og andre ansatte som har nær kon-

takt med pasienter ved behandling eller pleie 
• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende 

nære) immunsupprimerte 
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt 

med levende griser 
 
Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige 
målgrupper for  influensavaksinasjon sesongen 
2021/2022. 
 
Namsskogan kommune vil 
starte vaksineringen i uke 43. 
Informasjon om sted, dato og 
tidspunkt for vaksinering vil 
bli lagt ut på kommunens  
hjemmeside 

 

Namsskogan Folkebibliotek informerer 
 

Denne bokhøsten er full av spennende nyheter! 
Vi setter fram etter hvert som de kommer til biblioteket. 

 
Biblioteket er åpent alle hverdager fra klokka 9-15. 
Ta gjerne kontakt på telefon, send en sms eller en epost, eller chatt med meg på facebook. 
Telefon: 74333200/90245248 
Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 
På Facebook finner du meg som: Namsskogan Folkebibliotek 

 

Hilsen Grethe på biblioteket! 

mailto:bibliotek@namsskogan.kommune.no




 

Åpningstider:  

Man – Fre 08:00 – 20:00 

Lør   10:00 – 18:00 

Søn   10:00 – 20:00  
 

Circle K Namsskogan har Peppes pizza!  

Stor pizza med skinke eller pepperoni til kun kr 179,00  

                                                  Ring 940 22 536 

 

Fra høsten av vil vi kunne tilby bilpleie! 
 

>Utvendig vask 

>Innvendig vask 

>Innvendig rens 

>Polering 

 

Vi tilbyr også  

dekkhotell, omlegging 

og handel  

 

97967130/95256820 


