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«Nei, ingenting var normalt med årets 
sommer», skriver Fosna-Folket nå i 
september 2022. Vi skjønner raskt 
at det selvfølgelig handler om været. 
NVE sin rapportering om at dette siste 
året har vært det våteste i Trøndelag 
siden de startet målingene i 1901, 
bekrefter at det definitivt er unormalt. 
Jeg krysser fingrene for at reiseliv- og 
opplevelsesnæringen i Åfjord står 
han av, og at Åfjordsbonden har nok 
fòr og ikke altfor sundkjørte ekrer og 
åkrer etter denne sommeren. Åfjord 
kommune avdeling Å! Badet kan mel-
de om over 10 000 badegjester siden 
åpningen 11. juli og det meldes om 
glade laksefiskere i elvene. Men ellers 
har jeg til gode å høre om noen som er 
fornøyde med årets sommer.
At livet ellers her i Åfjord er på det 
jevne og ganske så normalt, er ganske 
godt å tenke på faktisk. Når nyhetene 
om krigen i Ukraina, katastrofer med 
hete, tørke og flom i verden og strøm-
krise i Europa når oss, er den normale 
hverdagen vår ganske så ok.
Vi sysler med vårt og noen av ut-

fordringene våre handler om at 
rådmannen har varslet innsparinger 
i kommunal sektor for å finne det 
rette nivået på tjenestene våre, at vi 
fortsatt må kommunisere og jobbe 
sammen for å få på plass den beste 
skolen for alle barna i kommunen 
og at vi har mangel på boliger i 
hele kommunen, for å nevne noe. 
Samtidig som vi gleder oss over ting 
som befolkningsøkning på 17 stk i 2. 
kvartal, at vi igjen kan treffes og være 
sammen etter koronaen, at bassenget 
endelig har åpnet og at det er en 
stadig økning av forespørsel om areal 
til næringsetableringer.
Hverdagens normalitet og innhold be-
tyr dog ingenting om ikke hver enkelt 
av oss som bor i Åfjord og dere som er 
på besøk, føler oss trygge, respekterte 
og at vi hører til. 5.-6.-åringene som 
har begynt på skolen, flyktningen 
som nettopp har flyttet inn, den nye 

folkevalgte som 
snart blir å se på de 
politiske listene, pen-
sjonisten som ikke lenger går på jobb, 
den som har utfordringer psykisk 
eller fysisk, den med meningers mot 
eller den som lykkes eller mislykkes – 
alle hører til og betyr noe! 
Her om kvelden var jeg på foreldre-
møte på skolen der rådgiver Frida 
fortalte at hun i sin jobb med å veilede 
våre håpefulle ikke bare snakket 
med elevene om den enkeltes egne 
forutsetninger, muligheter og drøm-
mer. Men alltid også snakket med ung-
dommen om deres plass i samfunnet, 
forholdet til andre mennesker og hva 
kan man bidra med. Dette gjelder oss 
alle, på skolen, på jobben og på fritida!
Vi krysser fingrene for en fin høst og 
husk; spre glede!  
VIBEKE ORDFØRER

KJÆRE SAMBYGDINGER OG 
FRITIDSÅFJORDINGER!
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husstander og fritidsbeboere i Åfjord.

FORSIDE: Mette Bårdli trives godt på 
Åfjord kulturskole. Skolen har funnet seg 
veldig godt til rette i Å!.

Viktig informasjon fra kommunen, som f.eks. datoer for covid-vaksinering, publiseres 
via flere kanaler. Både digitale og ikke-digitale. For den som ikke benytter Inter-
nett, er oppslag på offentlige steder en plass man får viktig kommunal informasjon 
(i tillegg til bl.a. Åfjordingen). Kommunen har i så fall normalt oppslag/plakat på 
følgende steder: Storflåtta, Joker Hongsand, Matkroken Bessaker, Julie Næss-tunet 
(info-skjerm), Å Butikksenter, Årnes Handel, Bakeriet, biblioteket, Joker Stoksund, 
Krampa Gym Linesøya og Coop Marked Stokkøy. Vi har også nylig begynt å henge 
opp relevant informasjon på Vitusapotek Åfjord på Parken.

«Hverdagens normalitet og innhold betyr dog ingenting 
om ikke hver enkelt av oss som bor i Åfjord og dere som 

er på besøk, føler oss trygge, respekterte og at vi hører til»
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Rådhuset holder til i  
midlertidige lokaler og har 
følgende besøksadresse:

Åfjord kommune: 
Åmyra 5

Servicekontor på Roan:
Julie Næss vei 10

Åpningstider: 
kl. 08.00 – 15.30

Skal du sende brev-
post til kommunen, 
skal du benytte 
følgende postadresse: 

Åfjord kommune 
Postboks 54 
7169 Åfjord

INFO NYE LEGER ER PÅ PLASS
Åfjord legekontor har fått to nye fastleger fra 
1. september: Martin Lundeby, som tar over 
listen til Guro Ølstøren-Moe. Martin er også 
helsestasjonslege.
Fredrik Gangsås Hole, som tar over listen 
til Kristoffer Ølstøren-Moe. Fredrik er også 
tilsynslege for sykehjem 
Kristin Grotle Nore er LIS1-lege (turnuslege) 
fra 1. september. Johan Østerås har permisjon 
ut november, og vil være på plass igjen 1. 
desember. I denne perioden svarer han på 
e-meldinger sendt via Helsenorge (det være 
seg resepter, sykemeldinger og andre henven-
delser). Niels Stagegaard vil som tidligere ha 
kontordager i Åfjord sentrum og på Roan.
Legekontoret ønsker at alle timebestillinger/
reseptbestillinger skjer etter kl. 09.00 på 
dagen. Tiden mellom kl. 08.30-09.00 er forbe-
holdt prat med legen. Skulle det være behov for 
time på dagen skal dette, om mulig, gå gjennom 
kontorpersonalet.
Ved blodprøver ved Roan legekontor er det 
ønskelig at dere som skal ta prøver uten time 
kommer på formiddagen. Det vil si før kl. 12.00, 
på grunn av postgangen.

PORTALEN HELSA-
MI BLIR SNART MER 
AKTUELL
Som tidligere omtalt, skal Helse-
plattformen tas i bruk 12. november 
i Indre Fosen, Ørland og Åfjord. 
Helseplattformen er en felles 
journalløsning for pasienter som 
bruker helsetjenester i Midt-Norge. 
Som innbygger har du tilgang til 
dine egne opplysninger, gjennom 
en innbyggerportal som heter 
HelsaMi. Her kan du blant annet 
lese meldinger fra din behandler, 
sende meldinger til din behandler, 
se dine timeavtaler, legemidler, 
sende henvendelse om kommunale 
tjenester, se dine helseopplysninger, 
se prøvesvar, samt dele informasjon 
med nærmeste pårørende med mer. 
Mer informasjon om HelsaMi og 
Helseplattformen kommer i en egen 
brosjyre, som sendes ut til husstan-
dene om kort tid.

Martin Lundeby 
(øverst) og Fredrik 
Gangsås Hole 
er nye fastleger i 
Åfjord.

KOMMUNEPLAN NÆRMER SEG VEDTAK
Samfunnsdelen av kommuneplanen er snart til behandling i kom-
munestyret. Arbeidet med arealdelen er så vidt i gang.
Samfunnsdelen i kommuneplanen var i sommer til offentlig etter-
syn, etter en lang og innholdsrik prosess. Planen er tenkt vedtatt i 
kommunestyret 27. oktober. Samfunnsdelen sier noe om hvordan 
kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsut-
vikling og løse oppgavene best mulig.

PROSESSEN VIDERE FOR AREALDELEN
Arealdelen i kommuneplanen sier noe om hvordan arealene i kom-
munen skal brukes, og er veldig konkret. Det første som skal skje 
fremover, er at det vil utarbeides et planprogram. Der fastsettes 
styringsgruppe (dette blir nok planutvalget) og arbeidsgruppe. 
Planprogrammet skal også si noe om framdriftsplan, samt de 
ulike fasene i planarbeidet. Dette er oppstartsfasen. Så følger 
fasen for medvirkning. Vi vet ennå ikke helt hvordan denne 
skal gjennomføres. Det er her det blir invitert til å komme med 
aktuelle innspill til arealdelen. Deretter blir det utarbeidet et 
planforslag, som blir behandlet politisk, før høring og offentlig 
ettersyn. Etter høring og offentlig ettersyn blir merknader 
gjennomgått og plandokumenter eventuelt justert, før planen 
går til sluttbehandling.
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VÅRE PROSJEKTER

FLOTT OPPSTART FOR Å! BADET
Å! Badet har i sommer hatt flere tusen besøkende.

Etter en fantastisk sommer med vær 
som kun en innendørs badeentusiast 
kan elske, har vi i høstet startet med 
ordinær drift. I løpet av sommeren 
har vi hatt flere tusen besøkende! 

SÅ, HVILKE ERFARINGER HAR VI 
GJORT OSS? 
Til vår store glede har vi observert 
at vi ikke bare har besøkende fra vår 
egen bygd, men også fra andre kom-
muner. Barn og ungdom fra Åfjord har 
i stor grad benyttet seg av tilbudet om 
gratis bading. Over 3 000 gratisbil-
letter er gitt ut! Svømmeferdighetene 
har uten tvil hatt en forrykende frem-
gang til mange i sommer. Mange stolte 
barn har kommet med store smil og 
informert om at de nå kan svømme 
både over og under vann.  Vi har 
observert både små og store prøve og 
slå rekordene i sklien, ha det tøffeste 
hoppet fra stupetårnet og dykke etter 
flest ringer på bunnen av bassenget.

FLERE TILBUD
Etter skolestart har vi startet opp med 
morgensvømming. De siste gangene 

har vi hatt mellom 25-30 besøkende 
på mandag og fredag morgen. Bli 
gjerne med og få en fantastisk start på 
dagen du også! Det etterspørres baby-
svømming, svømmekurs og lignende. 
Vi kan med stor glede informere om 
at flere tilbud vil komme til i løpet av 
høsten.

Vi har nylig mottatt to baneskiller. Det 
gjør det mulig å svømme litt for seg 
selv når det er åpent for alle. Flere 
baneskiller vil komme etter hvert. 
Eller venter flere på uteområdet med 
boblebadet. Denne er under bygging, 
og vi gleder oss stort til å ta det i bruk 
i løpet av høsten. 

LEIE AV SVØMMEHALL:
Treningsbasseng: 500,- per time 
Terapibad: 500,- per time 
Begge bad: 750,- per time
Prisene er ikke inkludert badevert. Dette er en tjeneste som kan 
kjøpes i tillegg.
Sesongleie til faste tider (pris er for 1 time per besøk. Ønsker man 
2 timer per besøk, dobles prisen):
Treningsbasseng: 2 700,- per sesong (følger skoleåret) 
Terapibad: 2 700,- per sesong 
Begge bad: 4 050,- per sesong
Familierabatt: Ved minimum 1 voksen og 1 barn/ungdom/baby gis 
det kr. 15,- i rabatt per person.

ÅPNINGSTIDER
Mandag: 06.15-08.00 (morgensvømming)   
 17.00-20.00 
Tirsdag: Stengt 
Onsdag: 17.00-20.00 
Torsdag: Stengt 
Fredag: 06.15-08.00 (morgensvømming)   
 17.00-20.00 
Lørdag: 12.00-18.00 
Søndag:  12.00-18.00

NB: Barn under 10 år, eller ikke svømmedyktige, 
skal være i følge med badende voksne over 18 år.
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RÅDHUSET ER PLANLAGT Å 
ÅPNE TIL NESTE SOMMER
Byggingen av nytt rådhus går etter planene. Det er stort sett lokale entreprenø-
rer som står for utbyggingen. Fasadekledningen vil bli ubehandlet trekledning 
av malmfuru. Rådhuset bygges sammen med, og vil ha samme hovedinngang 
som, aktivitetshuset Å!. Råbygget er planlagt oppe rundt årsskiftet, med plan-
lagt ferdigstillelse og innflytting sommeren 2023.

PRISER
TILBUD ENKELTBILLETT HALVÅRSKORT ÅRSKORT

Voksen 100,- 1 650,- 2 875,-

Barn/Student/Honnør* 80,- 950,- 1 600,-

Morgensvømming 70,-

Ikke-badende** 35,- 

*  Gratis for barn og ungdom opp til 18 år, med bostedadresse i Åfjord (ut 2022).
Det er også gratis for ledsagere (som har fått tildelt ledsagerbevis).
** Med ikke-badende menes f.eks. foresatte som er med barn, men ikke bader 
selv.

HUSK Å DUSJE FØR BADING!
Med så mange besøkende som vi 
har hatt, ønsker vi også å informere 
om viktigheten av å dusje. Dusjing 
uten badetøy og full skrubb med litt 
såpe er høyst nødvendig for at vi 
skal holde kjemikaliebruken nede. 
Dessverre ser vi at flere kommer 
ut i bassengområdet med tørt hår 
og tørt badetøy. Vi hører også om 
flere som har på badetøy før de drar 
hjemmefra, og bruk av undertøy 
under badetøy. Vi ber dere derfor 
innstendig om å bli med på den fel-
les dugnaden dette er. Dusj og vask 
dere når dere kommer til Å! Badet.

PARKERING ER PÅ OVERSIDEN
Mange spør hvor man kan parkere 
når man skal på Å!. Vi anbefaler at 
våre gjester parkerer på parkerings-
plassen på oversiden av bygget, 
altså ved brakkene som er satt opp. 
Takk til alle som har besøkt oss så 
langt. Vi ser frem til en spennende 
høst, og håper vi ser mange av dere 
i Å! Badet. 

Per midten av september er mye inventar til Å! ennå ikke på plass. Årsaken 
er utfordringer hos leverandørene. Derfor vet man i skrivende stund ikke når 
resten av bygget vil åpne. Både bibliotek og felles oppholdsarealer har bestillin-
ger som ikke har kommet. Det samme gjelder kinoen, som venter på noe utstyr. 
Hele bygget vil etter alt å dømme åpne i løpet av høsten, uten at vi i skrivende 
stund kan sette noen nærmere dato.
Utearealene har i løpet av sommeren og tidlighøsten blitt oppgradert gradvis. 
Dette arbeidet vil etter planen ferdigstilles til våren.

VENTER PÅ MØBLER OG INVENTAR

Ill.: Pir II AS/NUNO arkitektur AS

5



BOSETTER 23  
FLYKTNINGER I 2022
Åfjord kommune vil etter planen 
bosette 23 flyktninger i år. 
Flyktningene kommer fra Ukraina, 
Eritrea og Syria.

NÅ KAN MAN SØKE 
TILSKUDD TIL 
TRAFIKKSIKKERHET
Trøndelag fylkeskommune tilbyr 
penger til prosjekter som bedrer 
sikkerheten på fylkesveiene. Frist 
for å søke er 1. november 2022.

HVEM KAN SØKE?
• bygdelag, borettslag og vel-
foreninger 
• idrettslag og ungdomslag 
• kommuner, skoler, barnehager og 
foreldreutvalg

HVA SLAGS PROSJEKTER FÅR 
STØTTE?
Trafikantrettede tiltak som for ek-
sempel kampanjer, informasjonstil-
tak og holdningsskapende arbeid,
tilskudd til mindre fysiske tiltak 
på privat og kommunalt vegnett.

EKSEMPLER PÅ GODE TILTAK
Tiltak som gjør det tryggere for 
barn og unge. For eksempel tiltak 
som skal gjøre det tryggere i hjerte-
sonen rundt en skole.
Prosjekter som stimulerer til stor 
grad av frivillig arbeid og samord-
net innsats mellom flere aktører.

MER INFORMASJON
Man søker via hjemmesiden til 
Trøndelag fylkeskommune på 
Internett. Skjemaet ligger på siden-
trondelagfylke.no/vare-tjenester/
veg/trafikksikkerhet/trafikksikker-
hetstiltak/. Der kan man også lese 
mer informasjon. Bruker man ikke 
Internett, kan man kontakte fylkes-
kommunen for hjelp. Ved spørsmål 
om ordningen, kontakt Marianne 
Løvhaug Eklo, tlf. 482 53 199. Hun 
er også tilgjengelig på e-post  
marekl@trondelagfylke.no.

KULTURSKOLEN PÅ 
PLASS I NYE LOKALER

Åfjord Kulturskole har funnet seg godt til rette i Å!.

I det nye aktivitetshuset har kul-
turskolen tre bandrom, to rom for 
øving og et kunstfagrom. I tillegg blir 
den store blackboxen på huset et 
yndet sted for danseundervisning og 
sangteater. Alle musikkrommene er 
spesialbygd for arbeid med musikk: 
Rommene er bygd som rom-i-rom, 
noe som gir lydtette vegger. Vegger 
og tak er kledd i materialer for å gi en 
ypperlig akustikk. Kunstfagrommet 
har større vindusflate enn yttervegger, 
og det gir både kreativ stimulans og 
mengder av dagslys til kunstneriske 

elever og lærere.

… OG SATSER FORTSATT PÅ GOD 
UNDERVISNING I HELE ÅFJORD 
Undervisningen fortsetter som før 
ved Stoksund oppvekstsenter og i 
Brandsfjord. I år er søkertallet noe 
lavt i Sør-Roan. Det har satt oppstar-
ten av undervisningen på vent. Men 
det arbeides med å rekruttere nok 
elever til å starte opp undervisning 
igjen der også.
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VEDTOK SKOLE- OG 
BARNEHAGESTRUKTUR
Kommunestyret vedtok i juni strukturen for barnehager og skoler. 

Vedtaket fra kommunestyret er følgende:

1.  Sør-Roan skole opprettholdes 
for 1-7 trinn, samlokalisert med 
barnehage og som inneholder SFO, 
med virkning fra høsten 2023. Det 
gjøres midlertidige tilpasninger for 
å ivareta barnehagedrift ved dagens 
Sør-Roan skole. 

2.  Brandsfjord skole opprettholdes 
med 10 trinn, barnehage og SFO, 
med virkning fra høsten 2023. Det 
gjøres midlertidige tilpasninger for 
å sikre forsvarlig drift ved dagens 
Brandsfjord skole.

3.  Kommunestyret ber om at rådman-
nen utreder følgende: 

 a.  Utrede lokalisering og mulig-
hetene for etablering av bar-
nehage; SFO og skoledrift på 
små- og mellomtrinn på aksen 
Sør-Roan/Roan sentrum. 

 b.  Utrede lokalisering og mu-
lighetene for etablering av 
barnehage, SFO og skoledrift 
for 1. – 10. trinn i Brandsfjord 
skolekrets. 

 c.  Utredningen må for både 
punkt a og b vurdere opp-
gradering av eksisterende 
lokaler kontra nybygg, både 
sett i lys av beskaffenheten til 
dagens bygningsmasse, og i lys 
av kommunens økonomiske 
situasjon totalt sett. 

 d.  Utredningen må være ferdig-
stilt og lagt frem for politisk 
behandling før kommuneval-
get høsten 2023. 

 e.  Formannskapet oppnevnes 
som styringsgruppe for denne 
utredningen. 

4.  Avdeling Vik/Bessaker flyttes til 
Brandsfjord barnehage fra og med 
1. august 2022. 

5.  Ungdomstrinnet ved Stoksund 
oppvekstsenter flyttes til Åset skole 
med virkning fra 1. august 2023. 
Stoksund oppvekstsenter fortsetter 
sin drift med barnehage og 1.-7.
trinn. 

6.  Gjennom skoleåret 2022/2023 skal 
det opprettes samarbeid på tvers 
for de skolene og barnehagene som 
blir berørt av de foreslåtte struktu-
rendringene, og som ivaretar god 
involvering av elever, foresatte, 
ansatte, tillitsvalgte og ledere i 
prosessen fram mot overflytting. 

7.  Prosessen med utbygging av Åset 
skole startes opp i august 2022. 
Utbyggingen må sees i sammen-
heng med de resterende vedtak i 
foregående punkt og bygningen 
må dimensjoneres for eventuell 
økning i elevtall. a. Det settes ned 
en arbeidsgruppe som jobber med 
utbygging. 

8.  Øvrige enheter innen oppvekst 
berøres ikke av strukturendring i 
denne runden. 

9.  Det utredes et opplegg for felles un-
dervisning og sambruk av ressurser 
i aktuelle fag for alle ungdomstrin-
nelever i kommunen. 

10.  Det utredes fritidstilbud ved 
skoledagens slutt som er tilpas-
set geografi og transport, slik at 
elever og foreldre får minimalisert 
transportbehov.

VI BEHØVER FLERE 
STØTTEKONTAKTER
Er du over 18 år og liker å omgås 
mennesker? Da kan en jobb som 
støttekontakt være noe for deg, 
tilpasset det timeantallet du 
ønsker. En støttekontakt skal bidra 
til at den enkelte brukeren får en 
meningsfull og positiv fritid. Du vil 
følge brukeren til ulike aktiviteter 
på fritiden, og til sosialt samvær. En 
støttekontakt skal ikke bidra med 
praktiske gjøremål. Les mer på 
hjemmesiden vår (søk etter «støt-
tekontakt») for mer informasjon. 
Hvis du ikke bruker Internett, kon-
takt miljøkoordinator Nina Øverdal 
Storvik på telefon 476 71 926.

FOSEN RENOVASJON 
ØNSKER ALLE KUN-
DER EN FIN HØST
Gjenvinningsstasjonene:
Monstad gjenvinningsstasjon har 
åpent tirsdag og torsdag kl. 13.00-
18.00. Det er også åpent hver første 
lørdag i måneden, klokken 10.00-
14.00. 
Rulle (mobil gjenvinningssta-
sjon) kommer til Roan og Repp-
kleiva onsdager i partallsuker. 
Tidspunkt finner du på hjemme-
siden vår: www.fosenrenovasjon.
no. Hvis du ikke bruker Internett 
og har spørsmål til oss, ring tlf. 73 
85 85 90. 

Stasjonene har stengt alle hellig- 
dager, samt perioden 24. desember 
- 1. januar.
Tips: Matavfallsposer og plas-
temballasjesekker hentes gratis i 
dagligvarebutikkene. Bare spør i 
kassen. 
Næring: Matavfall og plast blir 
pålagt kildesortert også for næ-
ringskunder/kommunale kunder 
i hele landet fra 01.01.23. Du kan 
lese mer om dette på fosenreno-
vasjon.no/naering. Vi hjelper deg 
med løsning, kontakt oss på e-post 
bedrift@fosen.renovasjon.no eller 
tlf. 73 85 85 94.
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HEGGLI I NYE LOKALER
Heggli barnehage er svært godt fornøyd med sine nye 
lokaler. Arealene både ute- og innendørs er oppgradert 

kraftig, til glede for både barn og ansatte. 

Barnehagen flyttet i sommer inn i lokalene til gamle Maribo, oven-
for Åfjord kirke. Heggli har derfor vært på flyttefot, og samtidig 
satt den nye barnehagen i stand. Det har inkludert en omfattende 
renovering både inne og ute. Både med tanke på praktiske løsnin-
ger, og det å skape en god atmosfære for barn og voksne. Målet 
er ifølge barnehagen å være «passe stor og passe liten», samtidig 
som at stedet får Heggli sitt eget preg. Barnehagen slår fast at det 
nye barnehageåret er ekstra spennende for dem. Og at de gleder 
seg over å være på plass i de nyoppussede lokalene, og med et 
nytt spennende lekeområde som innbyr til lek og moro.
Det er per i dag seks barnehager i Åfjord, der Heggli er den eneste 
private. Barnehagen er del av kommunens felles opptak, og har et 
tett samarbeid med de andre kommunale barnehagene.

SE OPP FOR 
LØPENDE BARN!
Det har tidvis vært en utfordring at 
små barn kommer løpende mellom 
parkerte biler, når bussene må snu på 
området ved Åfjordhallen. Vi ønsker 
derfor at foreldre benytter parke-
ringsplassene nærmest brakkene og 
nærmest fotballhallen i størst mulig 
grad. Da vil det bli mer oversiktlig når 
bussene kjører rundt parkeringsplas-
sene for å komme seg tilbake. Følg 
gjerne barnet ditt fra bildøra og over 
parkeringsplassen.

BEVILGET PENGER 
TIL UTBYGGING PÅ 
HELSESENTERET
Kommunestyret vedtok i vår en utvi-
delse av felles stue for en av gruppene 
på Åfjord helsesenter. Tiltaket koster 
1.75 millioner kroner, der kommunen 
låner 1.4 millioner. Det har tidligere 
vært flere vernerunder, som beskri-
ver et stort behov for utvidelse og 
utbedring av felles oppholdsrom for 
beboerne.

APOTEKET MINNER  
OM ENDRINGER
Vitusapotek Åfjord har endret tele-
fontidene på apoteket til kl. 08.30 for 
forsendelseskunder. Medisin som has-
ter kan sendes samme dag til Roan, 
Osen, Stoksund m.m. med bussen kl. 
09.05. Medisin som ikke haster kan 
dere ringe inn dagen før, eller bestille 
på Vitusapotek.no Husk å velge Vitus-
apotek Åfjord hvis dere bestiller på 
nett, slik at pakkene blir sendt med 
bussen til butikkene. Hvis dere velger 
nettapoteket blir pakkene sendt med 
post og det tar lengre tid.
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STYRKER DET SPESIAL-
PEDAGOGISKE TILBUDET

Barnehagene i Åfjord har fått ansatt en felles spesialpedagog.  
Det gir et enda bedre og mer helhetlig tilbud til barn i barnehagene.

Julianne Aune Støkkan ble 1. august 
ansatt som spesialpedagog for samt-
lige barnehager i kommunen. Dette 
arbeidet var tidligere i større grad 
forankret i hver barnehage. Også dette 
har fungert godt, og det spesialpeda-
gogiske tilbudet har vært ivaretatt. 
Samtidig har det vært ønskelig med 
en felles spesialpedagog. Det gjør det 
lettere å jobbe på tvers av barneha-
gene, som har felles utfordringer og 
arbeidsområder. Enda mer helhetlig 
jobbing skal derfor styrke det spesial-
pedagogiske tilbudet.

VIL BIDRA PÅ ALLE NIVÅ
Julianne vil bistå både overordnet 
og på individnivå. Hun vil bidra med 
drøfting av tiltak inn mot enkeltbarn 
og grupper, veiledning av barn, 
foresatte og ansatte. Hun vil også 
bidra med organisasjons- og kompe-
tanseutvikling, samt samarbeide med 
tverrfaglige samarbeidspartnere.
Hvis et barn har spesielle utfordrin-
ger, kan det ha rett til spesialpeda-
gogisk hjelp, ifølge barnehageloven. 
Barnet kan ha rett på hjelp fra fødse-
len, og uansett om det går i barnehage 
eller ikke. Barnehagene skal sikre at 
alle barn får den støtte og oppfølging 

de trenger, ut fra sine behov.

JOBBER SAMMEN MOT MOBBING
1. januar 2020 fikk barnehagene en 
ny lov som skal ivareta det psykoso-
siale barnehagemiljøet (barnehage-
loven §41-43). Som et ledd i arbeidet 
med å kvalitetssikre dette, har Åfjord 
kommune gjennomført instruk-
tøropplæring i tiltaket «Sammen mot 
mobbing». Dette er gjort i samarbeid 
med forskningsinstituttet NORCE og 
RKBU VEST (Regionalt kunnskaps-
senter for barn og unge). Formålet 
er å forebygge, avdekke og håndtere 
mobbing i barnehagen. 
Opplæringen gir kompetanse som 
instruktør for å implementere og følge 
opp tiltaket i barnehagene. For Åfjord 
kommune er opplæringen gjen-
nomført av Jan Ole Pedersen (PPT), 
Monica Aune (PPT), Gro Kristiansen 
(PPT) og Camilla Hestmo Berdal 
(Virksomhetsleder barnehage).  

Hvis noen ønsker mer informasjon 
om Sammen om mobbing, ta kontakt 
med kommunens sentralbord eller les 
mer på Internett: rkbu.norceresearch.
no/program/sammen-mot-mobbing

KJØPER LEILIGHETER 
FOR KOMMUNAL UTLEIE
Kommunestyret vedtok i vår at kommunen 
kjøper to leiligheter med inntil fire soverom 
hver, for en samlet pris på 6.4 millioner 
kroner. Leilighetene er del av et utbyggings-
prosjekt i Prestgårdslia ved Åfjord sentrum. 
Leilighetene erstatter to tidligere kommunale 
boliger som ble revet, på grunn av sterkt 
forfall. De kommunale boligene skal brukes av 
personer som av ulike årsaker har behov for 
en midlertidig bolig. Anskaffelsen finansieres 
med opptak av lån.

Julianne Aune Støkkan begynte som spe-
sialpedagog for alle barnehager i Åfjord fra 
1. august 2022. Hvis et barn har spesielle 
utfordringer, kan det ha rett til spesialpeda-
gogisk hjelp, ifølge barnehageloven.

ØNSKER FOR MINNEGAVER 
ETTER BEGRAVELSER
Åfjord kommune er veldig heldig og takknemlig for minne-
gaver gitt fra pårørende. Dette er gaver som settes stor pris 
på av mottakerne av gavene.
Vi har den største respekt for at pårørende har ønsker om 
hvem/hvilken avdeling som skal være mottaker. Men vi 
ønsker likevel å komme med en oppfordring om at minne-
gavene gis til enheten, og ikke til en enkelt avdeling. Det er 
mange som bidrar til at hver enkelt beboer har et trygt og 
godt opphold, eller blir gitt gode tjenester over tid, og på 
denne måten vil slike minnegaver komme alle bidrags- 
yterne til gode. Vi håper på forståelse for dette.
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SAMARBEID SKAL GI MER  
TRIVSEL ETTER SKOLETID

Åfjordsavtalen er et samarbeid mellom Åfjord videregående skole og Åfjord Utvikling. Satsingen skal gi 
elevene et bedre fritidstilbud. Det skal både elever, skole og kommunen for øvrig dra nytte av.

Åfjord videregående skole er inne i 
en utfordrende fase med lave elevtall. 
Ved å gjøre skolen og bygda mer 
attraktiv for ungdom, kan skolen 
forhåpentligvis rekruttere flere elever. 
Elevene er klare i sin tale: De ønsker å 
ha ting å gjøre på fritida. De ønsker at 
det skal være tilbud som er tilpasset 
deres aldersgruppe, og aktiviteter 
som kan utføres uten å bli medlem 
av et idrettslag eller en forening. De 
ønsker mer frihet og fleksibilitet i 
hverdagen. 

HVA GÅR ÅFJORDSAVTALEN UT PÅ?
Åfjordsavtalen er et fordelsprogram 
utviklet i samarbeid med Åfjord 
Utvikling, for elever som går på Åfjord 
videregående skole. Avtalen skal bidra 
til at elevene får det godt også etter 
skoletid. Samtidig gir Åfjordsavtalen 
et innblikk i hva kommunen har å 
tilby av fritidsaktiviteter, handels- og 
næringsliv, samt kulturarrangement. 
Åfjordsavtalen skal gjøre det enkelt og 
rimelig å finne noe å gjøre på fritiden, 
også for dem som ikke er organisert 
innenfor idrett eller kultur. Åfjord 
Utvikling har sammen med enkelte 
bedrifter utviklet gode rabattavtaler 
til elevene.

Åfjord VGS har fått midler fra Trøn-
delag fylkeskommune fra ordningen 
«Tilskudd til helsefremmende og fore-
byggende arbeid i Trøndelag 2022». 
Midlene skal brukes til å arrangere 
sosiale arrangementer og aktiviteter 
med elevene. Her er det elevene selv 
som skal komme med forslag, og være 
med på å arrangere. På den måten 
sørger man for at arrangementene 
blir av god kvalitet.
I tillegg er også Åfjord kommune med 
på å bidra til Åfjordsavtalen. Per dags 
dato er man fortsatt i planleggingsfa-
sen på hvordan kommunen skal bidra.

ØNSKEDE EFFEKTER AV 
ÅFJORDSAVTALEN
Åfjordsavtalen kan bidra til å gjøre 
Åfjord mer attraktivt for ungdom. 
Samtidig er den også et ledd i bedring 
av folkehelsen, hvor fysisk aktivitet 
og sosialisering er viktige elementer. 
Åfjordsavtalen vil gjøre det enklere 
for ungdom å møtes på tvers av 
utdanningsprogram, og skape et 
fellesskap utenom skolen. Dette vil 
igjen bidra til bedre inkludering og 
integrering, noe som minsker risikoen 
for ensomhet og ulikhet i samfunnet. 
I et større perspektiv håper skolen at 

Åfjordsavtalen gjør at flere ser mulig-
hetene ved å gå på Åfjord videregåen-
de skole. Og at det gir et bedre og mer 
tydelige samarbeid mellom kommune, 
næringsliv og skole. På sikt vil kanskje 
et positivt og innholdsrikt ungdomsliv 
i Åfjord kommune bidra til økt bolyst 
og rekruttering til arbeidslivet i 
kommunen.

Stian Nilsen (daglig leder, Åfjord Utvikling) 
og Ina Victoria Nebb Rånes (lektor, Åfjord 
VGS) har tro på det nye samarbeidet.

Åfjord skal bli et enda bedre sted å bo for elevene på Åfjord videregående skole.
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ÅFJORD SOM BÆREKRAFTIG 
REISEMÅL – NÅ KAN DU BIDRA

Arbeidet med Åfjord som bærekraftig reisemål fortsetter. Du som er innbygger i  
Åfjord inviteres til å svare på et spørreskjema, som du finner lenke til nedenfor.

Bærekraftig reisemål er en merke-
ordning gjennom Innovasjon Norge. 
Der må kommunen oppfylle 88 satte 
kriterier, for å kunne kvalifisere til å 
oppnå merket.
Merkeordningen er et verktøy for å 
systematisere arbeidet med bærekraft 
på et reisemål. Å bli merket som et 
bærekraftig reisemål betyr ikke at 
reisemålet i seg selv er bærekraftig. 
Men det viser at Åfjord jobber med 
å kartlegge ulike punkter for forbe-
dring. Og at reisemålet er i gang med 
et kontinuerlig, langsiktig og systema-
tisk arbeid for økt bærekraft.
Gjennom merkeordningen jobbes 
det sammen med kommune, reise-
livsbedrifter og lokale interesser for 
å utvikle Åfjord til bedre å ta vare på 
natur, kultur og miljø, styrke sosiale 
verdier, respektere egne innbyggers 
behov og ønsker i forbindelse med 
reiselivet. Samt skape reiselivsbedrif-
ter som er økonomisk levedyktige. 

EN UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT
Som en del av merkeordningen har 
vi i sommer gjennomført en gjeste-
undersøkelse i Åfjord. Den viser at de 
fleste som besøkte oss i sommer (eller 
de som svarte på undersøkelsen) er 
norske gjester, bosatt i Trøndelag, 
Oslo eller Møre og Romsdal. 45 
prosent har vært i Åfjord tre eller 
flere ganger, mens 29 prosent aldri 
har vært her før. Nesten halvparten 
lå over 2-3 netter, og nærmere 20 
prosent var her syv netter eller mer. 
De fleste var her for en matopplevelse, 
fjelltur eller fiske.

SVAR GJERNE PÅ 
INNBYGGERUNDERSØKELSE! 
En annen viktig del av arbeidet med 
Åfjord som bærekraftig reisemål, er å 

gjennomføre innbyggerundersøkelse 
hvert 3. år. Undersøkelsen skal gi 
innsikt i hvordan lokalbefolkningen 
lever med reiselivet, og hvilket syn de 
har på reiselivsutviklingen i Åfjord. 
Undersøkelsen vil kunne gi oss ny 
kunnskap og viktige innspill for vide-
re utvikling av reisemålet, samt gi en 
tilbakemelding på bærekraftarbeidet.  
 
HAR DU EN IDÉ?
Vi håper også at du som innbygger vil 
bidra til å gjøre Åfjord til et mer bæ-
rekraftig sted. Dette kan for eksempel 
være å forhindre matsvinn, kildesor-
ter, gå/sykle til jobb oftere dersom 
mulig, spar strøm, forbruk mindre, 
kjøp brukt, tilrettelegge for biene i 
hagen, ta vare på naturen eller melde 
deg som frivillig til å hjelpe andre.
Har du en idé til hvordan Åfjord kan 

bli mer bærekraftig, eller ønsker å 
vite mer om prosjektet? Ta kontakt 
med prosjektleder Karoline Larsen, i 
Åfjord Utvikling. Hun nås på telefon 
410 82 097 eller på e-post karoline@
afjordutvikling.no.

Skann QR-koden med kameraet på mobilen for 
å gjennomføre innbyggerundersøkelsen.
Papirutgaver kan hentes ut på rådhuset og på 
Julie Næss-tunet.

Vi håper du tar  
deg tid til å svare!   
Spørreunder- 
søkelsen tar  
omtrent fire minut-
ter å gjennomføre.

TURISTMAGNET: 
Opplevelsestrappa på 
Bessaker ble det mest 
besøkte turistmålet i 
Åfjord sommeren 2022.
Foto: Sølvi Muvold
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RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD

INFORMASJON

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE!
Sjekk ut vår hjemmeside afjord.frivilligsentral.no, om det er noen aktiviteter du kan tenke deg å bidra som 
frivillig i. Eller ta kontakt via telefon. Ledsager, telefonvenn, sjåføroppdrag, tirsdagslunsj, «kaffeslaberas», 

digital hjemmehjelp og småjobbklubben er noe det går an å melde seg på. 

KAFFESLABERAS
Vi har et sterkt ønske om å få satt i 
gang «Kaffeslaberas» med hjemme-
bakst og kaffe for de eldre igjen. Og 
da trenger vi frivillige til å arrangere 
dette, både på Åfjord Helsesenter og 
Revsnes Trygdepensjonat. Meld deg 
som frivillig så snart som mulig, enten 
digitalt på Åfjord Frivilligsentral, via 
telefon eller stikk innom aktivitetshu-
set Å! eller Bakeriet.

PÅ FLYTTEFOT
Åfjord Frivilligsentral vil etter hvert 
flytte innover til aktivitetshuset 
Å!. Der vil daglig leder Bjørn Arne 
Rosø-Hosen befinne seg fra mandag 
til fredag. Bakeriet vil fortsatt være 
i drift fra mandag til fredag, betjent 
av Elin Hammer og Richard Hansen. 
Åpningstidene vil variere noe, men 
det vil være åpent alle ukedager. Sjekk 
oppslag/plakat eller hjemmeside på 
Internett for eksakte åpningstider. 
Her vil det fortsatt være mulig å låne 

diverse utstyr fra utstyrshenger, bat-
terisalg/«høreapperatstæsj» og utleie 
av lokaler til diverse aktiviteter. 

ÅRETS VIKTIGSTE SØNDAGSTUR
Årets TV-aksjon 23. oktober går i år til 
Leger uten grenser. Sammen redder 
vi liv. I den anledning trenger vi 50 
frivillige bøssebærere rundt omkring 
i kommunen. Vær med og ta årets 
viktigste søndagstur!
Meld deg som bøssebærer digitalt på 
blimed.no, eller ta kontakt via telefon 
til Åfjord eller Roan Frivilligsentral, 
eventuelt stikk innom aktivitetshuset 
Å! eller Bakeriet for en prat.

ALLE FORENINGER PÅ ETT STED – 
ER DITT LAG OPPFØRT?
Vi forsøker å samle alle lag og 
foreninger i en og samme nettportal, 
afjord.foreningsportal.no. Sjekk om 
din forening er registrert, og ta kon-
takt om den ikke er det. Framover vil 
hver forening få tilsendt en kode der 

de kan oppdatere sin kontaktinforma-
sjon og eventuelt legge sine aktiviteter 
ut i en kalender som er synlig for alle.
Husk også at vi har en innholdsrik 
utstyrssentral med masse forskjellig 
sesongutstyr til gratis utlån!!
Kontakt Åfjord Frivilligsentral: tlf. 
906 83 556 eller e-post post@afjord.
frivilligsentral.no 
Kontakt Roan Frivilligsentral: tlf. 413 
24 892 eller e-post trygve.rullestad@
gmail.com

Bjørn Arne Rosø-Hosen 
er daglig leder av Åfjord 
Frivilligsentral.


