
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 1 /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 Kultursjef 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 Namsskogan  

Frivilligsentral vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

 Namsin nr:   Innleveringsfrist: 
 2    Fredag 19 mars  (Påskenummer) 
 3    Fredag 30 april   
 4    Fredag 28 mai  
 5    Fredag 25 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 27 august 
 7    Fredag 15 oktober  
 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 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 1 / 2011 

Har du fått spørreskjema fra HUNT? 
Er du over 70 år og har mottatt spørreskjema fra HUNT, minner vi om 

svarfristen den 8. februar 2021. Målet er å undersøke hvordan smittevern-
tiltakene som følge av koronapandemien har påvirket eldres livssituasjon. 

Alle svarene vi får vil kunne bidra til at liknende situasjoner håndteres 
bedre i fremtiden. Om du trenger hjelp til utfylling eller å postlegge spørre-

skjemaet, er det fint om du ber pårørende om bistand.  
Tusen takk for hjelpen! 

    Hilsen HUNT Aldring i Trøndelag 

 

”KANDELABERKONSERT” I SKOROVATN KAPELL 
 
 

 
 
Lørdag 15 januar 2011 avviklet Namsskogan 
kommune v/kultur ”kandelaberkonsert” i 
Skorovatn kapell med Kyrre Slind. Mange  
hadde møtt fram til å være med på en reise 
igjennom ”1000 år på 23 strenger”. En flott 
konsertopplevelse til alle som var i kapellet 
denne kvelden 

Takk for meg! 
 

Etter litt over tre år som leder for folkebiblioteket i  

Namsskogan sluttet jeg 1. februar.  
 

Jeg vil takke dere alle for laget - samarbeidspartnere,  

lånere i alle aldre, lærere og alle dere andre jeg har møtt! 

Det har vært trivelig å møte fine folk i Namsskogan, og få 

være med på å drive og utvikle bibliotektjenesten i kommunen. 

 

Hilsen Jorunn Fjerdingøy Vollmo 

 
TAKSTER FOR HJEMMEHJELP I 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 
 
Personer som har inntekt under 2G betaler  
kr 210.- for hjemmehjelp. 
 
Personer som har inntekt mer enn 2G betaler  
kr 350.- pr. time for hjemmehjelp. 
 
1G var kr 101 351.- pr 1.mai 2020 
 

Rigmor Øyum 
Enhetsleder hjemmebasert omsorg 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Februar: 
13: Salg av fastelavnsris utenfor Holmensenteret klokken 1030. Arr: Namsskogan Sanitetsforening. 
15: Digitalt folkemøte klokken 1900. Utviklingsmuligheter i samfunns- og næringslivet. Arr: Namsskogan kommune. 
16: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 1800. Arr: Elva/Namsskogan IL. 
17: Årsmøte i Namsskogan JFF på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 1900. 
20-28: Åpent i Namsskogan Familiepark hver dag mellom klokken 1030-1500. (Vinterferie).  
22-26: Vinterferie for skolene i Namsskogan. 
23: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 1800. Arr: Trones IL. 
25: Årsmøte i Namsskogan Sanitetsforening på Vertshuset Nams-Inn. 
 
Mars: 
02: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 1800. Arr: Elva/Namsskogan IL. 
03: Kommunestyremøte. 
09: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 1800. Arr: Trones IL. 
14: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
16: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 1800. Arr: Elva/Namsskogan IL. 
18: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
21: Lokal mønstring UKM på Brekkvasselv samfunnshus. 
23: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 1800. Arr: Trones IL. 
27: Palmelørdag. 
30: Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 1800. Arr: Elva/Namsskogan IL. 
 
April: 
01: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 1800. 
03: Påskeaften. 
05: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 1100. 
11: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
13: Kommunestyremøte. 
22: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
26: Konsert med Thomas Brøndbo klokken 1930 i Bjørhusdal kapell.  
 
Mai: 
11: Kommunestyremøte. 
17: Felles 17-Mai feiring.  
20: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
21: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
22: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 1100. 
 
Juni: 
11-13: «Nye» Tronesfestivalen i gammeldans. Arr: Bjønnsporet toraderklubb m.fl.  
13: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1500. Konfirmasjonsjubileum. 
17: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
22: Kommunestyremøte. 
 
August: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1100.  
29: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell klokken 1100. Konfirmasjonspresentasjon. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 19.03.2020 innen kl.12.00.  

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



 

 
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  

Trones Grendehus` julelotteri  
- VINNERE 

 

Grendehusets arbeidskomite har i dag foretatt trekking av årets 
julelotteri. Vi vil få takke alle som har kjøpt lodd, og ikke minst få 

takke alle dere som har bidratt med premier. 
 
Elsa Grøndal   - Gavekort gitt av Namsskogan Fjellstyre 
Vigdis Lindsetmo   - Pute gitt av Namsskogan Familiepark 
May H. Skarstad  - Lykt 
Synnøve Lindsetmo  - Lykt 
Kåre Vik   - Lykt 
Harry Sagmo   - Gaveeske gitt av Matkroken Trones 
Linda Lindsetmo  - Gave gitt av NAMAS 
Sissel Grøndal        - Kopp gitt av Fosskailln gammeldansforening 
Aase og Geir Staldvik - Julestjerne 
Svein Barlien   - Drikkeflaske 
Karl O. Trones  - Forundringspakke 
Aase og Geir Staldvik . Forundringspakke 
Arne Trones   - Gavepose gitt av Den lille kjøkkenhage 
Borgund Torseth  - Gave gitt av Trones IL 
Elnora Torseth  - Bok om Norges nasjonalparker 
Synnøve Lindsetmo  - Gaveeske (hovedpremie) 
 

Arbeidskomiteen for Trones grendehus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informasjon fra  

økonomikontoret 
 

Det vil ikke bli fakturert slamavgift/
septikktømming for denne  

faktureringsperioden. 
 

Faktureres i Mai for 2 terminer.  
 

Økonomikontoret 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 15.12.20: 

 
UTELEGGING TIL HØRING - REVIDERING AV DE-
LER AV REKREASJONSLØYPENE SAMT NOEN NYE 
TRASEER 
Vedtak: 
Formannskapet ber kommunedirektøren innarbeide trasé over 
hele Brekkvatnet og tilknytningsløype til Østjord. Plan for 
revidering av enkelttrasser samt etablering av nye hoved og 
tilknytningstraseer legges ut til høring i 6 uker. 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORUN-
DERSØKELSE PROSJEKT ETABLERING AV SEN-
TER FOR PSYKISK HELSE OG RUSAVHENGIGHET 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 18.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til firmaet Elisabeth Vollmo Bjørhus-
dal i forbindelse med gjennomføring av forundersøkelse/
utarbeidelse av søknad om etablererstipend i forbindelse med 
plan om etablering av senter for psykisk helse og rusavheng-
ighet lokalisert til Namsskogan kommune. 
2. Tilskuddet utbetales når det foreligger dokumentasjon/
timelister for utført arbeid i henhold til planen i søknaden 
med en timepris på kr 350.- og eventuelt diverse kostnader. 
Dette attestert av selskapets regnskapsfører. Ved reduserte 
kostnader blir tilskuddet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Næringsutviklings-
fond 
 
SØKNAD OM STØTTE SOM FØLGE AV KORONASI-
TUASJONEN - BREKKVASSELV SAMFUNNSHUSET 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger kr 50.000.- til Brekkvass-
elv Samfunnshus som finansieringshjelp til dekning av forsik-
ringskostnader. 
2. Namsskogan kommune avslår søknad om kr 55.000.- til 
dekning av kapitalkostnader for 1. års låneopptak for utbed-
ring av deler av taket på Samfunnshuset. Endelig stilling til 
eventuell finansieringshjelp til nytt tak tas når det blir avklart 
om det oppnås spillemidler til dette tiltaket. 
3. Bevilgningen dekkes av Rammebevilgningen til Koronatil-
tak i F-sak 46/20 
 
TRONES GRENDEHUS SØKER OM ØKONOMISK 
TILSKUDD 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger kr 20.000.- til Trones 
grendehus som finansieringshjelp for å dekke forsikringskost-
nadene. 
2. Bevilgningen dekkes av rammebevilgningen til koronatil-
tak i F-sak 46/20 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING 
AV YSTERIETS LOGISTIKKFUNKSJONER - GAM-
MEL ERIK AS 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 75.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Gammel Erik AS i forbindelse med 
anskaffelse av ny vakumpakkemaskin. 
2. Bevilgningen utgjør inntil 50% av kostnaden som er bereg-
net til kr 150.000.- i søknaden. Utbetaling skjer ut fra regn-
skap fra Regnskapskontoret. Ved reduserte kostnader blir 
tilskuddet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020-
Covid 19. 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BEDRIFTSETABLE-
RING, UNGDOM - SKARSTAD LANDBRUKSTJENES-
TE 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 50.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Skarstad Landbrukstjenester v/ 

Bendik Skarstad i forbindelse med oppstart av tjenester innen 
landbruk. 
2. Bevilgningen utgjør inntil 20% av kostnadene som i søkna-
den er beregnet til kr 252.000.-. Utbetaling skjer ut fra regn-
skap fra Regnskapsfører og da basert på kostnadselementene i 
søknaden. Det føres timeliste på eget arbeid med timepris på 
kr 350.-/time. Ved reduserte kostnader blir tilskuddet redusert 
tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020-
Covid 19. 

 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 15.12.20: 
 
STRATEGIPAPIRER MELLOM MUSEET MIDT IKS 
OG NAMSSKOGAN KOMMUNE 2021 
Vedtak: 
Kommunestyret tar saken «Strategipapir - Plan for museal 
virksomhet i Namsskogan kommune 2021 – 2023» til oriente-
ring. 
 
SPILLEMIDLER - PRIORITERINGER 2021 
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar følgende kortsiktige og lang-
siktige prioriteringer med kommentarer ved søknad av spille-
midler for perioden 2021-2024 som er innmeldt fra lag- og 
foreninger. 
 
LOKAL FORSKRIFT FOR TILDELING AV  
LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER  
TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT 
FOR HELDØGNS TJENESTE 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyre vedtar «Lokal forskrift for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Namsskogan kom-
mune». 
2. Forskriften trer i kraft 01.01.2021. 
3. Forskriften publiseres på Lovdata 
 
GEBYR OG BETALINGSSATSER NAMSSKOGAN 
KOMMUNE 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar betalingssatser for Namsskogan kom-
mune gjeldende fra 01.01.2021 jf vedlagte dokument «Gebyr 
og betalingssatser for Namsskogan kommune» med følgende 
endring: Det skal være lik pris på dåp, vielse og arrangement i 
gml. Bjørhusdal skole- og kapell på kr. 1500,- Gebyr og beta-
lingssatser for Namsskogan Kommune skal legges ut på hø-
ring de neste årene. 
 
INNTREDEN I MIDTRE NAMDAL AVFALLSSEL-
SKAP IKS - INVESTERINGSBUDSJETT 2020 
Vedtak: 
Namsskogan kommunes innskudd på NOK 100.000,- for 
2,2% eierandel i MNA IKS dekkes inn ved bruk av ubundet 
investeringsfond. 
 
NY SELSKAPSAVTALE KONSEK TRØNDELAG 
1.1.2021 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret vedtar endringer i fremlagt  
selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS med virkning fra 
1.1.2021.  
 

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I  
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD I NAMDAL  
(NAMDAL REGIONRÅD) 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre velger ordfører Stian Brekkvass-
mo som kommunens representant til Namdal regionråd.  
Vararepresentant er varaordfører Borgund Torseth.  



POLITIRÅDSAVTALE OG AVTALE OM POLITI-
KONTAKT 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre godkjenner fremlagt samarbeids-
avtale om politiråd og tjenestetilbud, med unntak av respons-
tid. Namsskogan Kommunestyre vil bemerke at de er svært 
kritiske til at kommunen stadig opplever at politiet kommer 
sent og sjeldent innen 37 minutter ved utkallinger. Politiet gir 
dermed Namsskogan kommune et begrenset tjenestetilbud i 
og med at politiet ikke ivaretar akuttfunksjonen og responsti-
den innenfor kommunegrensene til Namsskogan. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG 
Vedtak: 
Oddvar Fossmo gis dispensasjon til å kjøre snøscooter, for 
transport av utstyr og materialer i Bjørhusdalen til egen hytte 
i Stordalen. Tillatelsen gjeler for inntil 5 turer, i sesongen 
2020-2021, og etter trasè i vedlagte kart. Det skal skrives 
kjørebok, som skal returneres kommunen etter endt sesong. 
Tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Storbjørhusdal 
naturreservat og gjelder bare for den delen av løypetraséen 
som befinner seg innenfor naturreservatets grenser. Tillatel-
sen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift 
gitt i medhold av denne. Grunneiers tillatelse og kommunens 
godkjenning etter motorferdselsloven, må også innhentes før 
kjøringen finner sted. 
 
INNSPILL TIL NYE SAMARBEIDSOMRÅDER I  
INDRE NAMDAL FRA 2021 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyre ønsker at følgende samar-
beidsområder som utredes for mulig interkommunalt samar-
beide fra 2022 
- Kultursamarbeid, både administrasjon og ledelse og utøven-
de virksomhet. 
- Bygdevekstavtale 
- Felles økonomisjef og lik regnskapsmessig oppbygging i 
like systemer. 
2. Det arbeides videre med prosjektet felles regnskapskontor 
for Lierne, Røyrvik og Namsskogan. 
3. Namsskogan kommunestyre ber om at det til felles  
Formannskapsmøte i mai 2021 arbeides med å få til en ens 
fordelingsnøkkel for alle interkommunale samarbeider i Indre 
Namdal. 
 
KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR  
FORVALTNINGSREVISJON,  
EIERSKAPSKONTROLL OG ÅRSPLAN 2021 
Vedtak: 
A. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon  
2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner: 
1. Økonomisk internkontroll 
Uprioritert liste: 
• Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten 
• Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing 
• HMS/sykefraværsoppfølging i helse og omsorg 
• Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling. 
• Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar 
dette og Namsskogan kommune er medeier. Kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
B. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll  
2020-2024 og slutter seg til Kontrollutvalgets prioriteringer i 
planen: 
a. IKT Indre Namdal IKS 
b. Namdal Rehabilitering IKS 
c. Namas Vekst AS 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
C. Namsskogan kommunestyre tar framlagt årsplan fra kon-
trollutvalget til orientering.  
 

FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGAN 
Vedtak: 
1. Folkevalgte organer i Namsskogan kommune gis i ekstra-
ordinære tilfeller adgang til å avholde fjernmøter jf. kommu-
neloven § 11-7. 
2. Leder av det folkevalgte organet avgjør om møtet kan  
avholdes som fjernmøte. 
3. Allmennheten skal på en enkelt måte ha mulighet til å 
overvære møtet. 
4. Denne bestemmelsen innarbeides i de respektive organers 
reglement.  
 
LEGEVAKTSSAMARBEID INDRE NAMDALEN 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar samarbeidsavtale mellom 
Grong kommune og Røyrvik, Namsskogan og Lierne kom-
muner om legevakt og legevaktstelefon, gjeldende fra 
1.januar 2021. 
Følgende endring til pkt 1.23 vedtas : 
«Oppmøtested og tilgjengelighet: 

Legevakten har oppmøtested ved Grong Helsesenter. 
I perioden 23.00 - 08.00 kan den enkelte legevaktslege 

oppholde seg på annen plassering i legevaktsdistriktet enn 
Grong kommune. Grong kommune stiller i denne perioden 
egen legevaktsleilighet til disposisjon i de tilfeller der lege-
vaktslege må oppholde seg i Grong. 
o Ordningen skal ikke gi merbelastning for pasientene i form 
av unødig lengre reisetid til sykehus. 

Leger som kjører fra andre kommuner til Grong skal være 
tilgjengelig på nødradio og telefon, fra vakten starter. Det 
forventes at legen er som et minimum til stede på legekonto-
ret i Grong innen en time fra klokken 15.30 og frem til kl. 
23.00.» Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler. 
Ordfører gis anledning til å foreta mindre, ikke prinsipielle 
endringer i avtalen før underskriving 
 
BUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunes årsbudsjett for 2021 vedtas iht. 
Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd med de netto budsjett-
rammer NOK105191.365,- og for hvert enkelt rammeområde 
som følger av Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 2. ledd, 
med følgende endring: 
a. Etter signaler fra ungdommene, avventes sanering av ung-
domsklubb til utredningen er ferdig. 
2. Namsskogan kommunes investeringsbudsjett for 2021 ved-
tas som framlagt iht. Bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1 
ledd med sum investeringer NOK 13.150.000,-. og spesifisert 
iht Bevilgningsoversikt § 5-5, 2. ledd. 
3. Namsskogan kommune tar opp NOK 11.840.000,- i lån til 
dekning av investeringer for 2021 jfr. kommuneloven § 14-
15. 
4. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendoms-
skatt på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kom-
munen, jf. eiendomsskattelovens §3 første ledd bokstav C. 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille for 2021, 
jf. eiendomsskatteloven §11, første ledd. Eiendomsskatten 
kreves inn i to terminer med forfall 1. april og 1. oktober. 
For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eien-
domsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i henhold til over-
gangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. 
Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differan-
sen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018,2019 og 2020 
som er forårsaket av produksjonsutstyr- og installasjoner som 
ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og 
med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
5. For eiendomsskatteåret skal det skrives ut eiendomsskatt 
på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. eiendomsskattelo-
vens § 3 første ledd bokstav A. Den alminnelige eiendoms-
skattesatsen er 4 promille for 2021, jfr. eiendomsskatteloven 
§11, første ledd. Eiendomsskatten kreves inn i fire terminer 
med forfall 20. mars, 20. mai, 20. august og 20. november. 



6. Det innvilges fritak fra eiendomsskatt i medhold av eien-
domsskatteloven § 7 for følgende eiendommer. 
         Gnr/ Bnr/ Feste nr/ Seksjon nr 
Namsskogan Jeger og Fiskeforening 53/ 1/ 15/ 0 
Skorovas Skytterlag     54/ 2/ 12/ 0 
Skorovas Røde Kors Bergmannsveien 2  54/ 144/ 0/ 0 
Namsskogan Skytterlag Finvolldalsveien  60/ 12/ 38/ 0 
Samfunnshuset AL     58/ 1/ 12/ 0 
Nord Trøndelag Turistforening Myra  54/ 97/ 0/ 0 
Trones Grendehus AL    53/ 102/ 0/ 0 
Namsskogan frivillighetssentral  58/ 136/ 0/ 0  
7. Framlagt økonomiplan 2021 – 2024 vedtas som framlagt, 
med følgende endring: 
a. Ansvar 4700 – Namsskogan kommunehus, med en kostnad 
på kr. 14 mill. tas ut som investeringstiltak i økonomiplan. 
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem 
en sak om utredning av fremtidig drift av våre kommunale 
bygninger, for en best mulig effektiv drift. Utredningen   
finansieres fra ansvar 4700, Namsskogan kommunehus  
- ventilasjon mv. 
 
STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER  
- SLUTTRAPPORT - NEDREGULERING 2020/
VIDEREFØRING 2021 
Vedtak: 
Prosjektene: 
4460 Strompedalsvei 
4500 Styringsanlegg Namsskogan 
4514 Pumpeledning Skorovas 2020 
4712 Styringsanlegg Nsk skole 
7111 Gang og sykkelvei 
7109 Parkering Nsk b.hage 
7352 Merking omsorgssenter 
7400 Oppgradering bru 2020 
7406 Bassengduk Namsskogan 2020 
7407 Bassengduk Trones 
7460 Utredning Storholmen 
7353 Bil hjemmesykepleie k-sak 22-20 
 
Sluttføres og ferdigstilles i løpet av 2020. Mindre forbruk ved 
avsluttet prosjekt gir mindre bruk av lån og merforbruk  
dekkes inn ved bruk av lån. 
 
Prosjekt 
4510 Renovering kloakk 
7105 Skilting 
Blir ikke iverksatt og utgår. 
 
Prosjektene: 
4515 Renseanlegg Skorovas videreført p 4513 
7350 Røntgenrom 
7351 Rehab Bo og miljø 
 
Nedreguleres og reguleres inn på nytt for 2021 slik. 
Prosjekt 4515 nedreguleres med 800.000,- for 2020 og  
reguleres opp 2021 med 100.000,-. 
Prosjekt 7350 nedreguleres med 300.000,- for 2020 og  
reguleres opp 2021 med 300.000,-. 
Prosjekt 7351 nedreguleres med 200.000,- for 2020 og  
reguleres opp 2021 med 200.000,-. 
 
Prosjekt 
7106 Vina Velferdsteknologi helse 
Ramme økes fra 600.000,- til 1.200.000,-. 
 
Det foretas nedreguleringer og tilleggsbevilgning som gir en 
nedgang i investeringer på 990.000,- for 2020 som dekkes inn 
med redusert bruk av lån med 930.000,- og endret mva kom-
pensasjon på 60.000,-. Det reguleres inn tiltak for 2021 med 
600.000,- som dekkes inn med lån 480.000,- og mva komp 
120.000,-. 
 
Da investeringsaktivitet er lavere og kommunen har ubrukte 
lånemidler på grunn av at prosjekter utgår, tas det ikke opp 
nye lån i 2020. 

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. 

 
 
 
 

Konsert med  
Thomas Brøndbo  

 
Mandag 26. April  

Klokken 1930 
Bjørhusdal kapell  



Har du lyst til å føle sus i magen mens ditt hun-
despann løper ivrig av gårde?  

Eller møte Norges største rovdyr!?! 
Kan vi friste med en ekte Samisk opplevelse? 
Eller vil du kjenne på vindens kraft en vakker 

ettermiddag?!? 
 

I så fall bør du ta på ullsokkene og bli med på et 
eventyr som du aldri kommer til å glemme!  

La oss slippe løs urkreftene og skape glede for  
livet! 

PROGRAM: 
Hundekjøring 
Velkommen til et ordentlig villmarkseventyr! 
- Dato: lørdag 6te mars og søndag 7de mars 
- Aktiviteter: kjøre eget spann eller sitte på, bli be-
geistret i villmarka. 
- Sted: Røyrvik 
Samisk dag 
- Dato: ikke enda avklart, mars-april 
- Aktiviteter: besøke en samisk boplass, høre på 
fortellinger og historier, bli kjent med samisk lek, 
musikk og mat. 
- Sted: Røyrvik 
Kiting 
- Dato: ikke enda avklart, mars-april 
- Aktiviteter: fjellkos med opplæring i kite bruk og 
snøhulebygging 
- Sted: Namsskogan 
Rovdyrskole og adventure day! 
- Dato: søndag 9de mai 
- Aktiviteter: en dag ute i dyreparken med en guide 
som inspirerer oss for livet, kom og hils på Norges 
fem store! Dersom vi er heldig (vær, snø, instruk-
tør) kan vi klatre i tårnet og bli med på rebusløp.  
- Sted: Besøkssenter rovdyr Namsskogan og Nams-
skogan familiepark 

MÅLGRUPPE: 
Barnetrinnet og Mellomtrinnet ved skolene  
i Namsskogan. 
Maks 15 deltakere per gruppe. 
Første mann til mølla! 

OPPMØTESTED: 
Vi møtes på en vakker plass i vår herlige  
kommune. Foreldrene leverer og henter på avtalt 
plass.  
Muligens må vi ordne samkjøring. 
 
KLOKKESLETT/MAT/BEKLEDNING: 
Etter påmelding, senest 3 dager før oppsatt tur  
mottar du detaljene per e-post. 
 
TURARRANGØR/LEDERE: 
Kim Broux og Jochem Cuypers 
- i samarbeid med Namsskogan kommune og  
lokale entusiaster 
 

PÅMELDING OG INFO: 
kim.broux@outlook.com 
97693486 
Påmelding senest 1 uke før oppsatt dato  
 
OPPDATERTE DETALJER: 
Dato og tilleggsinfo vil du finne på FB-siden til 
TrisTrans Saga og Namsskogan kommune.  

Til alle små Vikinger i Namsskogan!  

mailto:kim.broux@outlook.com




 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
14.03   Kl 18.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
01.04   Kl 18.00 Gudstjeneste i Skorovatn kapell 
05.04   Kl.11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 
11.04   Kl.18.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
21.05   Kl.18.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke. Prest Martin Ottoson. 
22.05   Kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke. Prost Frode Askekjær. 
13.06   Kl.15.00 Gudstjeneste i Trones kirke / Konfirmasjonsjubileum 
08.08   Kl.11.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
29.08   Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell. Konfirmasjonspresentasjon. 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
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: 4472.30.09860 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker  
for gaver som er gitt til  

 

Signy Ingeborg Lian 

Paul Magnussen 

Per Engstrøm 

Oddrun Mary Tyldum 

Roald Halvor Bjørhusdal 
 

sitt minne. 

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=


Inviterer til engasjement for Namsskogan kommunes fremtid  
 
Namsskogan kommune er nå i gang med et arbeid for å se på fremtidige utviklingsmuligheter for  
samfunns- og næringslivet i kommunen.  
 
Bakgrunnen for arbeidet er blant annet nedgangen i befolkning og sysselsetting de siste årene og  
behovet for å skape nye arbeidsplasser i kommunen. Gjennom etableringen av næringsselskapet  
Namsskogan Utvikling og en prosjektstilling for bosetting har vi startet på jobben.   

Dette prosjektet, som er i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune, er en del av 
omstillingsarbeidet til kommunen og kalles Strategi- og forankringsfasen. Rådgivningsselskapet PWC 
har oppdraget med å gjennomføre prosjektet, i tett samarbeid med kommunen og Namsskogan Utvik-
ling.  

En viktig del av prosjektet er å få innspill, idéer og engasjement fra lokalt næringsliv og innbygger om 
utviklingsmuligheter for Namsskogan-samfunnet. Hva er konkurransefortrinnene til næringslivet? 
Hvordan kan Namsskogan gjennom samarbeid med andre ta nye steg i næringsarbeidet? Hvordan kan 
vi gjøre kommunen vår til en enda bedre plass å bo? Målet er at vi sammen kan bidra til å gjøre  
Namsskogan til et vekstkraftig samfunn.  
 
Vi inviterer alle til å engasjere seg og bidra til å forme fremtiden til kommunen vår.  

Mandag 15. februar kl.19.00 inviterer vi til digitalt folkemøte. Her vil det bli orientert mer om  
prosjektet og alle får anledning til å komme med sine innspill. Vi håper flest mulig vil engasjere seg i 
dette viktige arbeidet fremover!  

 

Har du spørsmål eller innspill, så hører vi gjerne fra deg.  

Stian Brekkvassmo, ordfører. stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no 
Bjørn Tore Nordlund, prosjektansvarlig. bjorn.tore.nordlund@namsskogan.kommune.no 
Jens Petter Aarli, daglig leder Namsskogan Utvikling. jens.aarli@namut.no 

Ledig stilling som kirketjener i Namsskogan Sokn 
 

Namsskogan kirkelige fellesråd har ledig inntil 60% fast stilling  
som kirketjener i Namsskogan Sokn. 

 
Arbeidet består hovedsakelig av: 
• Praktisk arbeid i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken 
• Tilsyn med kirken/kapellene og tilhørende bygninger og holde orden i bygningene, utføre renhold samt 

vedlikehold og reparasjoner 
• Stell og vedlikehold av kirkegården 
 
 Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, avtaleverk og reglementer. 
 Lønn og arbeidsvilkår i hht gjeldende regulativ og tariffavtale. 
 Vi søker etter en person som er samarbeidsvillig, pålitelig, ryddig og nøyaktig. Egnethet for stillingen vil 

bli tillagt stor vekt ved tilsetting. 
 Den som tilsettes må ha sertifikat for bil, og bør disponere egen bil. 
 Det kreves medlemskap i Den norske kirke. 
 Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig. 
 Arbeidsgiver er Namsskogan kirkelige fellesråd 

 
Tiltredelse snarest 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Namsskogan kirkelige fellesråd ved Kirkevergen på 
tlf. 40 64 27 58 
 
Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes innen 21. Februar til: 
Namsskogan kirkelige fellesråd 
Lupinveien 8 
7896 Brekkvasselv 
eller som e-post: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  

mailto:Stian.Brekkvassmo@namsskogan.kommune.no
mailto:bjorn.tore.nordlund@namsskogan.kommune.no
mailto:jens.aarli@namut.no
mailto:kirkeverge@namsskogan.kirken.no


 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

 

Jordmor kan bidra med:  
Svangerskapsomsorg 
Prevensjonsveiledning 
Skrive ut resept på prevensjon 
Legge inn/ta ut eller bytte spiral 
Legge inn p-stav 
Ta celleprøver.  

 

Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre ☺  
Kontakt jordmor Janne på mobil 951 03 999 

 
Vi tilbyr egne dager der jordmor er tilgjengelig 
på legekontoret for timer til celleprøver og pre-

vensjon. Time kan bestilles på legekontoret ☺  
 

 

 
Kvinnehelsedager våren 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 18. Mars 
Torsdag 22. April 
Torsdag 20. Mai 
Torsdag 17. Juni 
 
 
Ta kontakt med lege-

kontoret for  
bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 

 

Velkommen! 

 
Hilsen Jordmor Janne V. Vik  

Endring i rutiner for  
melding om dødsfall 

 
Ny forskrift til arveloven trer i kraft 01.01.21.  

Av forskriftens § 6 fremgår det at dersom dødsfal-
let ikke meldes digitalt, skal dødsfall i Norge  

meldes på et fastsatt skjema til tingretten der den 
avdøde var bosatt. Adgangen til å melde dødsfall 

til lensmannen bortfaller. 
 

Skjemaet for melding om dødsfall vil ligge på  
nettsiden www.domstol.no 

 
Birger Håpnes 
Politikontakt 

 
Vil med dette takke alle for omtanken, 
blomster, fine ord og tente lys samt  
gaver til Kreftforeningen via minnesiden 
etter Toms bortgang. En spesiell takk til 
englene som kom med lyslykter og fine 
ord og tegninger på trappa mi.  
 
Godt å bo på Namsskogan når verden snus 

opp ned på et blunk på denne måten. 
 

TAKK! 
 

Gunn 

 

Melde fra om dødsfall 
 
Det er legen som vanligvis skal melde dødsfall  
til Folkeregisteret. Skjer ikke dette, må du melde  
dødsfallet på særskilt skjema til tingretten i kommunen der avdøde bodde.  
Mange steder er det vanlig at du som pårørende melder fra til gravferdsbyrået som sender 
opplysningene videre til tingretten. 
 

https://www.domstol.no/arv-og-skifte/dodsfall-og-arv/hva-bor-gjores-etter-dodsfallet/ 



Nytt fra biblioteket! 
 
Godt nytt år! Håper dere har hatt en flott vinter til nå, og har fått tid til å kose 
dere ute i finværet, eller inne med ei god bok når kulden har vært for ille. 
Hos oss kan du finne gode, spennende, koselige, lærerike og artige bøker for 
små og store. Og har vi ikke boka på biblioteket, kan vi bestille til deg fra 
andre bibliotek, så har vi den i løpet av en ukes tid. Våre åpningstider er som 
før: Mandag til fredag kl. 09–15.  
 
Er du syk, eller av andre grunner ikke kan komme på biblioteket, er det mulighet til å bestille bøker og 
hente dem utenfor etter nærmere avtale. Ta kontakt med oss på telefon eller epost. Det er lenge siden vi 
har purret lånere på lån dere har, så nå er det på tide å se hva dere finner i skuffer og skap. Bøkene kan 
leveres som vanlig i kassen under skranken i kommunehuset. 
Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no / Telefon: 74333200 / 90245248 
 

Her er et lite utvalg av boknyheter hos oss: 

 

mailto:bibliotek@namsskogan.kommune.no


NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

Plutselig er januar 2021 historie, og vi er allerede godt inne i «Fargerike Februar»! Dagene er lengre og 
lysere, det vakre vinterlandskapet inviterer til magiske turer til fots og på ski, og Sanitetskvinnene landet 
over lager fargesprakende fastelavnsris, - i år som i fjor.  
 
Fastelavnsriset feirer sitt 75–års jubileum i år. I 1946 lagde Sanitetskvinnene i Norge de aller første 
fastelavnsrisene. Krigen var nettopp slutt, Sanitetskvinner i bygd og by ville gjøre en forskjell for landet, 
men pengene manglet. Fastelavnsriset ble redningen: Sanitetskvinnenes fargerike dugnad i dagene før 
Fastelavnssøndag, skaffet dem penger til deres viktige samfunnsinnsats! Namsskogan Sanitetsforening 
lagde også sine første fastelavnsris i 1946. Vi står på våre formødres skuldre og fører den fargerike tradi-
sjonen videre. Salget av årets fastelavnsris foregår både digitalt og fysisk. Lørdag 6/2 til fredag 12/2 
settes risbuketter ut på Holmensenteret, Cirkel K, Joker Brekkvasselv og Namsskogan Frivillig-
sentral, med invitasjon til kjøp via VIPPS 528488 til 75 kr/stk. Lørdag 13/2 selger vi fastelavnsris 
utenfor Holmensenteret, og serverer bålkaffe, varm saft og fastelavnsboller til alle våre kunder! 
 
Torsdag 25/2 avholdes ÅRSMØTET 2020 på Vertshuset Nams-Inn på tradisjonelt vis.  
Alle medlemmer er velkommen! Smitteverntiltak er ivaretatt. 
 
SENIORTREFF i KOIA venter bare på at smittevernreglene skal tillate flere enn 10 å møtes samtidig. 
De ansvarlige Sanitetsdamer gleder seg til å koke kaffe og steike vafler annenhver mandag igjen, med 
godt humør, kortstokk, ja til og med trekkspillmusikk en gang iblant! SPRÅKVENN har «ligget i dva-
le» siden mars i fjor. Nå har ledergruppen laget en plan for vinter –/vår – halvåret 2021, og satser både 
på Damebading i Trones Svømmehall og sosialt samvær i Holmenkoia.  Info kommer etter hvert.  
KLØVERTURENE i Kretsene pågår uavhengig av Korona’n. Trim og sosialt samvær ute i naturen er 
helsebringende  både for kropp og sjel, og humøret stiger om kapp med lengre og lysere dager.  
Til sommeren blir vi med på «KLØVERSTAFETTEN». Da skal Sanitetskvinner over hele landet 
delta i en «KLØVERTUR» fra sør til nord, som et ledd i jubileumsfeiringen «NKS 125 år i 2021!»  
Mer info kommer. 
 
Namsskogan Sanitetsforening skal feire sitt eget store jubileum til neste år: 22/10 2022 blir vi 100 år! 
Komiteen er godt i gang med planleggingen, og gleder seg til å vise fram vår stolte historie!  

Bjørg Myran  (leder) 

Informasjon om nye pass  
og nasjonalt ID-kort 

 
En ny versjon av passet kom 19. oktober, og nasjonalt ID-
kort kom 30. november. Det vil hovedsakelig gjelde personer 
som skal kontrollere de nye dokumentene, f.eks. i banker, 
apoteker og butikker. 
 
Bakgrunn 
Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv 
og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Det er 
med på å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet 
som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror. 
Nye pass 
Selv om det er kommet nye pass, er det ikke nødvendig 
for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Disse pas-
sene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reise-
dokumenter 
Nasjonalt ID-kort 
Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Publi-
kum kan bestille time på politiet.no for å søke om na-
sjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Man vil 
kunne søke om nasjonalt IDkort på alle pass- og ID-
kontorer i Norge. Det nasjonale ID-kortet er et identi-

tetsbevis som innbyggerne kan bruke når de har behov 
for å legitimere seg. Det er et like sikkert identitetsbevis 
som det norske passet, og det er bare politiet som utste-
der kortet. Det er foreløpig bare norske statsborgere 
som kan søke om ID-kort. 
To varianter 
Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med 
reiserett og ett uten reiserett. Nasjonalt ID-kort med 
reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reise-
dokument når man skal reise til EØS-landene og Sveits. 
Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som 
legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får 
utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, eller 
som ikke ønsker et ID-kort med reiserett, kan søke om 
ID-kort uten reiserett. 

Bilde av nasjonalt ID-kort med 
reiserett og nytt pass 



Støtt vårt arbeid 
Kjøp fastelavnsris 

 

Vi selger fastelavnsris 
 for å skaffe inntekter 

 til lokalt samfunnsnyttig arbeid 
 og forskning på sykdommer 

 som oftest 
rammer kvinner. 
 
 
 
 
 
 
 

Når: 13/2 
Kl.: 10:30 

Hvor: Utenfor Holmensentret 





Hei på dere alle! Håper at dette kan være en god førjulsnyhet.  
 
Bjønnsporet Toraderklubb m.fl. har tenkt å "vekke liv" i gammeldans-
festivalen på Trones i Namsskogan igjen, og man tar allerede nå sikte på at  
arrangementet avvikles helga 11.-13. Juni 2021 (med forbehold om alle mulige 

smittevernregler). Sett av helga allerede nå! 
 
Arrangementsgruppen vil komme tilbake med enda mer informasjon etter 
hvert for den "nye" Tronesfestivalen! 

 
Booking for spilling og informasjon: 
Sissel Grøndal mob: +47 958 86 741 
E-post: sissegro@hotmail.com 
 
Booking for overnatting, camping: 
Namsskogan Hotell: Tlf. +47 74 33 36 00 
E-post: post@familieparken.no 

 
 

NB! Med forbehold om gjeldende smittevernregler! 

 

TRONEsFESTIVALEN 

Trones Grendehus 





Byggvaren 
Åpningstider: 
Mandag - fredag     9 -16 
Lørdag     10 -13 

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

Andre  
vinter-gleder: 

 
Glava vintermatter 

Isfiskeutstyr 
Mark 

Jerven Fjellduk 
Bålpanne 

Bål-kaffekjele 
Ullsokker 

 

Kaldt ute? 
Fine forhold for å pusse opp litt 

 innendørs!  
Vi har utstyret du trenger. 

Velkommen til Byggvaren! 


