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En del av oppgavene i ordførervervet 
handler om å håndtere media. Noen 
ganger er spørsmålene journalistene 
stiller supervanskelige, mens andre 
ganger er det helt OK. Her deler jeg 
Adresseavisens spørsmål som kom i 
mellomjula, og svarene mine:

HVA SYNES DU VAR DET BESTE SOM 
SKJEDDE I DIN KOMMUNE I 2021? 
Det beste i Åfjord i 2021 er nok alle 
de små barna som er født! Åfjords og 
andre distriktskommuners største 
utfordring er at det fødes for lite 
barn og at vi ikke klarer å opprett-
holde antallet fine folk som skal leve 
i kommunen vår. At åfjordingene og 
fritidsåfjordingene kan ferdes på mer 
rassikre veier og åpning av to tuneller, 
var også en bra ting i året som har 
gått. Ellers er det alltid bra å få landet 
utbyggingsprosjekter og jeg tenker 
da spesielt på vår nye sentrumsbar-
nehage med seks avdelinger. Jeg må 
i tillegg berømme alle dem som har 
jobbet med håndtering av pandemien, 
jeg tror jeg har åfjordingene med meg 
i å føle at vi føler oss trygge i måten 
pandemien er taklet på her hos oss. 

Det er gjort og det gjøres en formida-
bel innsats, også fra alle som bor og 
besøker kommunen.

HVA TAR DU SELVKRITIKK PÅ FRA 
2021? 
Selvkritisk er man vel alltid til tider 
og intet unntak for året 2021. Jeg 
stiller meg alltid spørsmål om jeg 
som ordfører har det riktige fokuset 
for å kunne bringe Åfjord videre. Som 
distriktsordfører er man involvert 
i mange saker utover de lovpålagte 
oppgavene en kommune skal drive 
med. Jeg synes det alltid er vanskelig å 
fordele innsatsen på det en kommune 
MÅ drive med og det vi i tillegg BØR 
drive med. Jeg skulle gjerne ha vært 
flinkere til å involvere åfjordingene 
i utvikling av samfunnet vårt. Dette 
siste håper jeg å få gjort noe med når 
vi nå skal lage vår nye kommuneplan 
for Åfjord. Hjertet mitt er stort for Fo-
sen, og som rådsleder i Fosenregionen 
skulle jeg gjerne ha jobbet hardere for 
å gjøre Fosen enda tettere i samarbeid 
og tillit. Vi fosningene gjør så mye bra 
sammen, og det skulle vi gjerne fått 
vist mer av. Om Adressa hadde spurt 

Åfjord formannskap 
eller kommuneledelsen, 
ville de nok sagt; hadde ikke vært 
dumt om ordføreren hadde vært hak-
ket mer strukturert og kunne tenkt 
seg om før hun snakker noen ganger…

HVA BLIR DEN STØRSTE UTFORDRIN-
GEN FOR DIN KOMMUNE I 2022?
«Kampen om folket» er for oss 
distriktskommuner stadig mer 
utfordrende, og 2022 blir intet 
unntak. I Åfjord er vi kommet et 
godt stykke på vei til å ha en felles 
forståelse av oppgaven med å kunne 
rekruttere arbeidskraft og god nok 
kompetanse til bygda vår. Både 
næringsliv, kommune og innbyggerne 
må bidra om Åfjord skal klare å være 
attraktiv nok til at folk flytter hit 
og vil bo sammen med oss, slik at 
vi er minst like mange åfjordinger 
om femti år som vi er i dag. For 
året 2022 er jeg spent på følgene av 
pandemien for næringslivet i Åfjord, 
og spesielt reiselivs-, opplevelses- og 
restaurantnæringa, som stadig blir 
mer viktig for oss.
HILSEN VIBEKE ORDFØRER

GODT NYTT ÅR KJÆRE SAMBYGDINGER OG 
FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

afjord.kommune.no
72 51 00 00
Postboks 54, 7169 Åfjord

FORSIDE OG TIL HØYRE: Fra nyttår 
ble Å barnehage tatt i bruk. Barn og 
ansatte er godt fornøyde med den 
første tiden i ny barnehage og på ny 
arbeidsplass.
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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 ÅPNINGSTIDER 
FOR RÅDHUSET 
OG RESEPSJONEN PÅ 
JULIE NÆSS-TUNET
Fra 1. desember fikk rådhuset og 
resepsjonen på Julie Næss- 
tunet åpningstid fram til klokken 
15.30, i stedet for 16.00. Det 
samme gjelder for sentralbordet, 
telefon 72 51 00 00. Besøkende 
må derfor gjøre avtaler innenfor 
de nye åpningstidene våre.

TRENGER DU NOEN Å 
SNAKKE MED?
Sitter du mye alene og trenger 
noen å prate med? Mental Helse 
Hjelpetelefon (telefon 116 123) 
er et nasjonalt gratis tilbud, som 
er åpent hele døgnet. Du kan 
være anonym og de har taushets-
plikt. Mental Helse tilbyr dialog 
om både enkle og vanskelige 
tema.

FRØNESBRUA ER TATT I BRUK
Frønesbrua ble åpnet for bruk i slutten av desember. Det 
gjenstår noe terrengarbeid og asfaltarbeider på begge sider av 
brua, for å knytte den sammen med eksisterende veisystemer. 
Det planlegges en markering og offisiell åpning tidlig i februar.

NYE ÅPNINGSTIDER PÅ 
GJENVINNINGSSTASJONENE
Fosen Renovasjon har fra 1. januar 2022 endret åpningstidene 
på gjenvinningsstasjonene. Nye åpningstider på Monstad er 
hver tirsdag og torsdag klokken 13.00-18.00, samt hver første 
lørdag i måneden klokken 10.00-14.00.
Innbyggere i tidligere Roan kommune kan ikke benytte Osen 
gjenvinningsstasjon etter 1. januar. I stedet utvides tilbudet 
med Rulle. Sistnevnte har stoppesteder på Reppkleiva og ved 
kirka i Roan, og vil være åpen annenhver uke, samt ekstra 
åpningstider 20. juli og 3. august. Åpningsdager endres fra 
mandager til onsdager. Første gang var 12. januar. 

POSE OG SEKK PÅ 
DAGLIGVAREBUTIKKENE
Nå får man poser for matavfall og sekker for plastemballasje i 
kassen på de fleste dagligvarebutikker. Komplett liste fås ved 
henvendelse til Fosen Renovasjon, eller på deres hjemmeside 
fosenrenovasjon.no. Du kan også spørre i butikkene om de har 
dette tilbudet.
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VÅRE PROSJEKTER

FRA MARIBO TIL Å BARNEHAGE
Mandag 3. januar åpnet Åfjord sin nye barnehage for 90 barn og 34 ansatte.

Barna er fordelt på tre småbarns-
avdelinger, to «mellomavdelinger» og 
en avdeling for største barna. Å bar-
nehage består av barn som kommer 
fra Maribo barnehage, By barnehage, 
Heggli barnehage og nye barn. Ansatte 
kommer fra Maribo barnehage, By 
barnehage og nytilsatte. By barnehage 
har nå gått fra fire til to avdelinger. 
Dette har vært et spennende pro-
sjekt, og det er flott å kunne ta i bruk 
et bygg som er tilpasset både barn 
og ansatte. Og som har tatt vare på 
uttrykket fra det gamle fjøset. Dette er 
et bygg for fremtiden!

HISTORISK NAVN
Valget av Å barnehage har historiske 
røtter. Gården het tidligere Å gård, 
og bokstaven Å har gått igjen siden 
1300-tallet, ifølge lokalhistoriker 
Helge Bueng. Prestegården var hoved-
bruket i Åfjord sentrum på 1800-tal-
let. Området var et viktig kulturelt 
og historisk møtepunkt. Gårdsbruket 
hette Å gård og stedsnavnet var Å. 
Den første sikre kilden på kirke- 
stedet «Å» er nevnt i 1329, der 

presten «Asbjørn prest på Å» er 
nevnt. Derfor ble det naturlig og fint 
å bringe det historiske navnet videre 
i barnehagen vår. Avdelingene i bar-
nehagen har navnene Elva, Lia, Enga, 
Fossen, Neset og Skogen. De er basert 
på navn på husmannsgårdene som var 
tilknyttet Å gård.
Det gjenstår for øvrig noe arbeid 
på inventar og uteområder, men 
dette skal ikke påvirke driften av 
barnehagen.

Et stort prosjekt er så å si fullført. Vi synes resultatet ble veldig bra. 

4

MÅLET ER Å ÅPNE AKTIVITETS-
HUSET TIL SOMMEREN

Byggingen av aktivitetshuset Å! går generelt bra.  
Det er håp om at skoleelevene kan ta i bruk bassenget i mai.

Fasadene var ved årsskiftet i stor 
grad ferdigstilte, og det jobbes med 
blant annet maling, flislegging, gulv 
og tekniske installasjoner innvendig. 
Det er ikke satt noen åpningsdato for 
bygget. Årsaken er stor usikkerhet 
rundt en del forhold som covid-19, 
sammenbygging med nytt rådhus, 
samt leveringstider og tilgang på 
enkelte materialer. Men vi har som 
mål at vi kan begynne å fylle vann i 
bassengene rundt påske, slik at vi kan 
invitere skolene til skolesvømming 
i mai. På den måten kan badevakter 
og driftspersonell få testet systemer 
og løsninger før bygget åpner for 
allmennheten. 
Akkurat når hele huset kan åpnes 
for publikum og ansatte må avgjøres 
sammen med entreprenøren som skal 
bygge nytt rådhus. Her må vi vurdere 
hva som er mest praktisk og hensikts-
messig for alle parter. Ved årsskiftet 
har vi anslått sannsynlig åpning av 
aktivitetshuset beregnet til juni 2022.
Aktivitetshuset vil inneholde et flott 
bibliotek, spisested, kulturskole, 
kinovisninger, Åfjord frivilligsen-
tral, fritidsklubben og Newtonrom. 
Svømmebassenget blir et enkelt 25 
meters basseng for stup, samt et 
terapibad. Det blir også muligheter for 
babysvømming.

Å!
Navnet på aktivitetshuset ble bestemt 
i fjor høst. Navnet Å! skal speile akti-
vitetene i bygget. Som for eksempel 
«Å bade», «Å spise» «Å lese» og «Å 
møtes». Tanken er også at navnet skal 
være lett og enkelt å huske.

ANSLÅR CIRKA ETT ÅRS BYGGETID 
PÅ RÅDHUSET
Det er gjennomført en anbudskonkur-
ranse i forbindelse med nytt rådhus. 

Når dette heftet ligger i postkassene, 
er det forhåpentligvis avklart hvem 
som skal bygge det nye rådhuset, 
samt tidspunktet for oppstart. Det er 
anslått cirka ett års byggetid. Når 
det gjelder sambygging mellom 
rådhus og aktivitetshus, så er de 
største utfordringene innkjørin-
gen til felles parkeringskjeller, 
samt utvendig parkeringsareal. 
Det vil bli begrenset med par-
keringsmuligheter i en periode, 
inntil rådhuset ferdigstilles. Dette 
er forhold som kommunen skal se 
på sammen med entreprenøren, 
slik at ulempene for både besø-
kende og ansatte blir minst mulig 
når aktivitetshuset åpner.

MØTESTED: Målet er at Å! skal bli en plass 
der innbyggerne kan møtes, og ha tilgang 
på gode tilbud og aktiviteter.

BASSENG: Byggingen av aktivitetshuset 
krever mye arbeid og kompetanse. Det 

mangler fortsatt litt før stålbassengene kan 
fylles med vann, men det nærmer seg.

TILBYR GRATIS  
BADING UT ÅRET
Kommunestyret har vedtatt at barn og 
ungdom i Åfjord under 18 år skal benytte 
badeanlegget gratis frem til 31. desember 
i år. Det gjøres som et ledd i markerin-
gen av åpningen. For å kompensere for 
tapte billettinntekter, er budsjettet for 
driften styrket med 300 000 kroner for 
2022. Pengene dekkes inn ved bruk av 
disposisjonsfond.

5



SNART KLARE MED FORSLAG TIL FREMTIDIG 
SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR

Den eksterne rapporten om fremtidig skole- og barnehagestruktur skal presenteres 25. februar. Rapporten vil 
også inneholde eventuelle forslag til endringer. Rapporten vil etterpå legges ut til offentlig ettersyn.

Arbeidet med utredning av fremtidig 
skole- og barnehagestruktur har i 
høst kommet godt i gang. Kommunen 
har fått med selskapet KS Konsulent 
til å gjøre analyser av oppvekstsekto-
ren slik den er i dag. KS Konsulent vil 
presentere sine funn og mulige skis-
ser til endring i strukturen gjennom 
en egen rapport. Den skal ferdigstilles 
25. februar. Rapporten legges ut til 
offentlig ettersyn fra 25. februar til 8. 
april. Dette vil bli annonsert nærmere. 

BRED INVOLVERING
KS Konsulent har vært på besøk hos 
alle enhetene i oppvekst. De har hatt 
samtaler med representanter for både 
ansatte og foresatte. I tillegg har de 
hatt samtaler med støttefunksjoner 
til oppvekstsektoren, arealplanlegger 
og både politisk og administrativ 
kommuneledelse. 
Kommunen gjennomfører egne møter 
for ansatte og foresatte i oppvekst-
sektoren, både før rapporten er ferdig 
og i høringsperioden. Det første 
møtet var 6. januar, og det neste er 
planlagt til 15. mars. Det vil sendes 
innkalling til disse møtene gjennom 
enhetenes kommunikasjonssystem 
med foresatte. Vi vil også gjennomføre 

et folkemøte i Åfjord sentrum. Datoen 
for dette møtet er satt til 4. april.

VEDTAK I JUNI
Utvalg for helse og oppvekst har 
vært tett knyttet til arbeidet hele 
veien. Utvalget vil holde orientering 
for kommunestyret den 3. februar, 
sammen med KS Konsulent. 
Fremtidig skole- og barnehagestruk-
tur skal etter planen vedtas i kommu-
nestyret 16. juni.

FREMGANGSMÅTE VED  
BRUDD OG FEIL PÅ VEIER
De fleste veiene i Åfjord tilhører fylkeskommunen. 
Oppdager du akutte feil eller mangler på en fylkes- 
eller riksvei, ringer du telefon 175 for å si fra. Det 
samme gjelder trafikkfarlige situasjoner. Oppgi gjerne 
nummeret på veien. Noen veier tilhører kommunen. Er 
veien kommunal, kan man melde fra om feil til sentral-
bordet vårt, på telefon 72 51 00 00. Utenfor kontortid 
(kl. 08.00-15.30) ringer man teknisk vakt på telefon 
951 158 80.

SETTER AV 10 MILLIONER  
KRONER TIL VEI
Kommunestyret har i budsjettet satt av inntil 10 millioner 
kroner som bidrag til utbedring av veistrekningen By-
Stjern. Dette er en fylkeskommunal vei, og midlene stilles 
til disposisjon for fylkeskommunen. Midlene skal gå til 
rassikring, forsterkning, asfaltering og bedring av frem-
kommelighet. Det er anslått at hele prosjektet vil koste 
cirka 27 millioner kroner. De 10 millioner kronene tas fra 
disposisjonsfondet til kommunen. Prosjektet forutsetter at 
fylkeskommunen vedtar utbedringen.

SØKNADSFRIST FOR 
SFO ER 1. JUNI
Fristen for å søke elle endre plass 
på SFO er 1. juni. Det er søsken-
moderasjon på tvers av barnehage 
og SFO. Derfor er det viktig at 
fristen 1. juni overholdes. Skjema 
for å søke finner man på hjemme-
siden vår.

Åset skole. 
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KLART FOR NYBYGGING 
AV PRAKSISHALL

Det skal i løpet av de to neste årene gjennomføres en betydelig  
oppgradering av dagens skoleanlegg ved Åfjord videregående skole. 

Byggetrinn 1 startet etter planen i 
januar, med nybygg av øvingshall. 
Bygget skal fungere som opplærings-
areal for utdanningsprogram innen 
bygg- og anleggsteknikk. Praksishal-
len etableres øst på skoletomta som et 
frittstående bygg.

HELÅRSBRUK
Hallen skal blant annet romme vaske- 
plass, verkstedrom og grusbasseng 
med mulighet for gjennomføring av 
praktiske øvelser med gravemaskin, 
samt montering av kummer og rør. 
Hallen vil dermed gjøre praktiske 
øvelser mulig gjennom hele året, 
uavhengig av teleproblematikk og or-
dretilgang i roligere tider midtvinters. 
Hallen er også tenkt benyttet av vg2 
betong og mur, som kan ha utfordrin-
ger med samme teleproblematikk. 

GOD DIALOG
Ansatte ved Åfjord videregående skole 

har vært deltagende i utarbeidelse av 
tegninger og vurderinger på innhold 
og utstyr i praksishallen. Brukerpro-
sessen er gjennomført i form av møter 
med skolens ledelse, tillitsvalgte, 
verneombud og ansatte. Skolen er 
svært fornøyde med bygget som er 
planlagt, og vi gleder oss til å fylle den 
nye øvingshallen med elever. 
Skolen har vektlagt en fremtidsrettet 
teknologi og kunnskap i arbeidet med 
nytt skolebygg. Det satses blant annet 
på bruk av klimanøytrale anleggsmas-
kiner i opplæringen i den planlagte 
praksishallen. Det vil sikre at skolen 
forblir et sted for inspirasjon, vekst og 
framtid. 
Byggetrinn 1 skal etter planen stå 
ferdig til påske 2022.

VINN – NY SØK-
NADSPORTAL FOR 
VOKSENOPPLÆRING
VINN er en ny søknadsportal for 
voksenopplæring via Trøndelag 
fylkeskommune. Søknadsporta-
len (som erstatter Vigo Voksen) 
skal brukes for å søke voksen-
opplæring, veiledning, realkom-
petansevurdering med mer.
For eksempel: Gratis nettskole 
med fag som gir studiekompe-
tanse, videregående opplæring 
som egne løp for voksne, teori-
forberedende kurs til fagbrev 
som tilbys ved de videregående 
skolenes ressurssenter (nett-
basert eller fysiske samlinger), 
modulstrukturert fag- og yrkes-
opplæring med mer. Voksne med 
opplæringsrett prioriteres og 
har rett på gratis tilbud. 
Registrering gjøres via tron-
delagfylke.no/afjord-videre-
gaende-skole/nyhetsarkiv/
vinn---ny-soknadsportal 
Ta gjerne kontakt med Åfjord 
videregående skole, ressurssen-
teret, for mer informasjon. Vi nås 
på telefon 74 17 68 00.

NYE SKJEMAER
Kommunen har fra årsskiftet 
tatt i bruk nye skjemaer i 
fradelingssaker etter plan- og 
bygningsloven, samt oppmå-
lingssaker etter matrikkelloven. 
Med de nye skjemaene vil skillet 
mellom plan- og bygningsloven 
og matrikkelloven bli tydeligere. 
Det er også et krav i matrikkello-
ven at alle saker etter matrikkel-
loven skal rekvireres på skjema 
som er godkjent av Statens 
kartverk. Søknadsskjema som er 
benyttet fram til nå, hvor en kan 
søke om fradeling og rekvirere 
oppmålingsforretning på ett og 
samme skjema, har utgått fra 
årsskiftet.

Åfjord videregående skole er klar for utbygging. 
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BLI GJERNE FRIVILLIG
Frivilligsentralen trenger flere frivillige til våre aktiviteter. Dette gjelder både digitale hjemmehjelpere,  

ledsagere, sjåfører, telefonvenner og personer som vil gjøre en frivillig innsats på  
helsesenter/sykehjem med mer, slik at beboerne får en bedre hverdag. 

Gå inn på vår hjemmeside og se hvilke 
aktiviteter vi har, og meld dere som 
frivillig om dere har litt tid til overs. 
Adressen er afjord.frivilligsentral.no. 
Har du ikke tilgang til Internett, ring 
telefon 906 83 556. 
Roan frivilligsentral kan nås via 
roan.frivilligsentral.no eller telefon 
413 24 892.

OVERSIKT OVER LAG, FORENINGER 
OG «HVA SKJER-KALENDER»
På foreningsportalen afjord.forenings-
portal.no finner man lag og foreninger 
i Åfjord. Her inne vil vi forsøke å holde 
dere oppdatert med hvilke lag og 
foreninger du finner i kommunen. Det 
er også en kalenderfunksjon der inne, 
som lag/foreninger kan benytte seg av 
for å legge inn sin aktivitet. Ta kontakt 
for å få kode for redigering av din 

side og for å få benytte kalenderen. 
Vi håper at kalenderen kan være med 
og hjelpe både lag/foreninger og 
innbyggere til å finne aktiviteter og 
arrangementer som interesserer dem.
Kontakt Åfjord frivilligsentral: post@
afjord.frivilligsentral eller telefon 906 
83 556 
Kontakt Roan frivilligsentral: trygve.
rullestad@gmail.com eller telefon 413 
24 892

UTSTYRSSENTRALEN LÅNER UT 
GRATIS UTSTYR
Åfjord frivilligsentral har oppgradert 
utstyrssentralen i sommer med nytt 
utstyr. Felleski, vanlige ski, truger, 
skøyter, hockeykøller, packraft, hode-
lykter, tursko for å nevne noe. Det er 
gratis å låne utstyret, og det lånes ut 
for maksimalt en uke om gangen.

ØNSKER DU DIGITAL HJEMMEHJELP?
En god del innbyggere ønsker opplæ-
ring i bruk av smarttelefon, nettbrett 
og data. Åfjord kommune med flere 
ønsker å starte en tjeneste som vi 
kaller Digital hjemmehjelp. 
Vi erfarer at flere og flere synes det er 
utfordrende med alt det digitale som 
må kunnes for å komme seg gjennom 
hverdagen. Smarttelefon, PC, nettbrett 
og tv-kontroller utfordrer oss i det 
daglige, når flere og flere oppgaver 
kreves løst digitalt. Innbyggerne i 
Åfjord har i lenger tid hatt tilbud om 
digitale kurs, som har hatt ulike tema. 
Nå ønsker vi i større grad å være 
tilgjengelig på brukernes premisser, 
ved å tilby hjelp en-til-en. Ønsker 
du digital veiledning, kan du derfor 
melde din interesse til Åfjord frivillig-
sentral, så vil de ta kontakt.
Det samme gjelder personer som 
ønsker å bidra som digitale hjemme-
hjelpere. Ta gjerne kontakt, hvis dette 
kan være noe for deg.
Som digital hjemmehjelper vil du 
reise hjem til personer som ønsker 
digital bistand. Du bør ha grunnleg-
gende kjennskap til bruk av smartte-
lefon, nettbrett og data. Eller minst en 
av delene. NB: Man trenger definitivt 
ikke å være «ekspert» for å delta som 
medhjelper.
Vil du melde deg på tilbudet, en-
ten som hjelper eller mottaker av 
tjenesten? Eller har du spørsmål? Ta 
kontakt med Åfjord frivilligsentral 
på telefon 906 83 556, eller gå inn på 
afjord.frivilligsentral.no.
Tilbudet om digital hjemmehjelp gis 
av Åfjord kommune, Åfjord Frivillig-
sentral, Roan frivilligsentral og Åfjord 
Ressurssenter.

TILBUD: Veiledning og hjelp blir stadig viktigere for mange, i et samfunn som får stadig 
flere digitale løsninger.
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Cirka tre uker før denne teksten ligger 
i postkassene, har Åfjord kommune 
forholdsvis god kontroll på pande-
mien, tross noen smittetilfeller. Det 
skyldes blant annet at innbyggerne 
generelt følger råd og regler om smit-
tevern, og at mange er vaksinerte.

VÆR OPPDATERT
Når det er sagt, følgene av korona-si-
tuasjonen kan snu seg på kort tid, noe 
vi har sett blant annet i nabokommu-
ner. Det er derfor viktig at hver enkelt 
innbygger holder seg oppdatert på 
hvilke retningslinjer som gjelder nå. 
Følg med når regjeringen holder pres-
sekonferanser, noe mediene dekker 
grundig. Det samme gjelder det lokale 
nyhetsbildet.
Åfjord kommune har sin egen korona-
side på afjord.kommune.no, som 
besvarer mange spørsmål. Du kan 
også ringe den nasjonale informa-
sjonstelefonen for korona på telefon 
815 55 015. Eller korona-telefonen 
til kommunen, 948 31 351, hvis du 
ikke finner svar på hjemmesiden vår. 
Telefonen er i skrivende stund åpen 
klokken 09.00-12.00 på hverdager. 

NB: Legekontoret skal bare kontaktes 
ved konkrete spørsmål om smitte/egen 
helse. 

MANGE TAKKER JA TIL VAKSINE
Per 3. januar hadde 95 prosent av 
innbyggerne over 18 år i Åfjord fått 
1. vaksinedose.  For 2. vaksinedose 
var tallet 92,8 prosent. Dette er blant 
de høyeste prosentandelene i fylket. 
Vi er godt fornøyde med at så mange 
har vaksinert seg. Det er viktig både 
for hver enkelt og for samfunnet. 
Informasjon om datoer for vaksiner 
blir fortløpende publisert på hjem-
mesiden vår på Internett. Det henges 
også opp oppslag på offentlige steder i 
kommunen.
Kommunen har i stor grad klart å 
opprettholde tjenestene til innbyg-
gerne, på tross av korona-pandemien. 
Samtidig skal det sies at mange an-
satte har jobbet svært mye, og mange 
har vært fleksible, ved å trå til der det 
trengs. Omplasseringer og tidvis nye 
arbeidsoppgaver har vært stikkord 
både med tanke på vaksinering og 
smittesporing. Tusen takk til hver 
enkelt som har bidratt, i alle sektorer. 

Vi setter stor pris på innsatsen til våre 
ansatte.
Vi setter likedan stor pris på innsat-
sen til hver enkelt innbygger, som av 
ulik grad har måttet takle pandemien 
på sitt vis. Takk for tålmodigheten 
dere viser, og at dere lytter til de 
offisielle rådene som gis. Vi håper alle 
at 2022 skal bli et langt bedre år, og at 
vi sammen går lysere tider i møte.

JA TAKK: Svært mange innbyggere i Åfjord 
velger å ta vaksine mot covid-19. Kommu-
nen ligger helt i fylkestoppen når det gjelder 
hvor mange som vaksinerer seg.

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN  
UNDER PANDEMIEN

JOBBER VIDERE MED SVARENE FRA INNBYGGERNE
Spørreundersøkelsen til Leve hele livet har gitt oss nyttige tilbakemeldinger.  

De skal komme innbyggerne til gode.
I fjor sommer ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse til alle over 65 
år, i samband med den nasjonale 
reformen Leve hele livet. I et samfunn 
med stadig flere eldre, ønsker Åfjord 
kommune å vite hva innbyggerne 
mener er viktig, for at de skal ha en så 
god alderdom som mulig.  

MANGE SVAR
Det kom inn mange svar og innspill 
fra innbyggerne, både fra den digi-
tale versjonen og papirversjonen. 
Undersøkelsen viser at kommunens 
innbyggere er opptatt av aldersvenn-
lige boliger, familie, venner og sosialt 
nettverk, hjemmelaget mat og gode 

måltidsopplevelser. I tillegg til hver-
dagsrehabilitering og samhandling i 
helse- og omsorgssektoren.  

HJELPER OSS Å PRIORITERE
Det jobbes nå videre med reformen, 
med enda mer fokus på disse om-
rådene. Blant annet med tilbudet 
hverdagsrehabilitering. Det består av 
intensiv hverdagstrening, tilretteleg-
ging og støtte til mestring av daglige 
aktiviteter. Målgruppen er hjemme-
boende som har fått funksjonspro-
blemer, og som har opplevd vansker 
i hverdagen som følge av dette. 
Hverdagsrehabilitering er under plan-
legging og prøves ut i kommunen. 

Vi har også et stort fokus på å skape 
gode måltidsopplevelser, med blant 
annet hjemmelaget mat i pleie- og 
omsorgssektoren. Det arbeides også 
med et nytt journalsystem i sektoren. 
Det skal øke kvaliteten og samhand-
lingen i alle helsetjenestene. 

LEV HELE LIVET I
ÅFJORD KOMMUNE
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NÅ KAN «ALLE» JOBBE 
HJEMMEFRA I ÅFJORD

CoWorkz tilbyr flotte kontorlokaler og felles utviklingsmiljø.  
Tilbudet er blant annet attraktivt for fritidsåfjordingen.

Tilbudet startet opp 1. januar, og 
tilbyr lokaler på Årnes og Roan. På 
Stokkøya er det allerede etablert en 
lignende satsing, som skal utvikles 
videre. Etter hvert er planen å tilby 
det samme på Bessaker og i Osen. 

IDEELT FOR SMÅ BEDRIFTER OG 
GRÜNDERE
Målet er å samle mindre fagmiljø, 
som ikke har fast tilhold eller egne 
lokaler i kommunen. Leietakerne får 
tilgang på topp moderne og tilrette-
lagte arealer. Her kan man jobbe fra, 
når man for eksempel er på hytta, 
eller hvis man ønsker å være del av et 
utviklingsmiljø. Det kan for eksempel 
være aktuelt for gründere og små 
bedrifter som trenger en arena for 
utvikling. 

HA ARBEIDSDAGEN DER DU BOR
Tilbudet kan også være aktuelt for 
tilflyttere, der kun den ene parten har 

fått jobb i Åfjord. CoWorkz kan tilret-
telegge for at partneren kan jobbe fra 
Åfjord digitalt, så fremt det er mulig. 
Frilansere, studenter som gjennom-
fører master-studier og besøkende 
bedrifter kan også leie arealer for 
kortere tidsrom.

MER FOKUS PÅ HJEMMEKONTOR
Tilbudet gjør også at mange fritids-
beboere har muligheten til å opp-
holde seg lenger i Åfjord. Det er ikke 
minst aktuelt med tanke på covid og 
hjemmekontor, som trolig blir mer 
vanlig også etter pandemien. Stadig 
flere større bedrifter og offentlige 
etater tilbyr jobber med «bo hvor du 
vil»-løsning. 
CoWorkz bidrar til å gjøre Åfjord og 
regionen mer attraktiv for alle som 
kan arbeide digitalt, eller som ønsker å 
være del av et fellesskap med fokus på 
utvikling. Via CoWorkz kan man delta 
på og eventuelt bidra til workshops 

og arrangementer, temakvelder, samt 
dele av egen kunnskap. Dette kommer 
blant annet an på type jobb man har.

TA GJERNE KONTAKT
Tilbudet har fra 1. januar etablert 
lokaler på Parken på Årnes og på Julie 
Næss-tunet på Roan. I tillegg er det 
som nevnt en etablering via Bygda 2.0 
på Stokkøya, samt planer om lokaler 
på Bessaker og i Osen. Arealene kan 
tilby både kontorplasser, møterom, 
mindre rom for video/telefoni og 
sosiale soner.
CoWorkz er altså et kontorfellesskap, 
men også mye mer enn dette. Tilbudet 
skal bidra til utvikling av bedrifter og 
bygder, samt til trivsel. Har du spørs-
mål om konseptet, kan du skrive til 
post@coworkz.no, eller ringe Åfjord 
Utvikling på telefon 920 12 710 eller 
918 59 953. Du kan også lese mer på 
coworkz.no. Der kan man også melde 
interesse for lokaler.

Her kan man jobbe når man for eksempel bor på hytta.
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NÅ SKAL «ALLE  
PLANERS MOR» UT-
FORMES OG VEDTAS
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 
i gang. Innbyggerne og andre vil inviteres med i 
prosessen.
Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommu-
ne. Den inneholder langsiktige mål for kommunens 
utvikling. Planen skal bidra til å skape forutsigbar-
het og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel, som er 
generell i formen, og en arealdel, som er mer kon-
kret med tanke på bruk av arealer. I første omgang 
er det samfunnsdelen vi jobber med. Målet er at den 
skal vedtas i høst. 

FØRSTE GANG I NY KOMMUNE
Planen skal være et styringsverktøy for å gjøre 
Åfjord til en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve 
i. Og bidra til at samfunnsutviklingen skjer på en 
klima- og miljøvennlig måte, i tråd med bærekrafts-
målene til FN. Kommuneplanen gir føringer og 
veiledning i en del viktige spørsmål. Noen stikkord 
for målene er å skape og utvikle et inkluderende, 
åpent og raust samfunn i Åfjord. Og å stimulere til 
kunst, kultur og aktivitet. Planen skal også bidra 
til å redusere utslipp av klimagasser, og å rigge 
samfunnet for å møte klimaendringene. Andre mål 
er å legge til rette for god infrastruktur som ivaretar 
naturmangfoldet, samt å sikre god kompetanse 
for å løse samfunnsoppdragene våre. Dette er den 
første kommuneplanen som utformes i nye Åfjord 
kommune.

ALLE SKAL MED
Det legges opp til bred medvirkning, når kommune- 
planen skal utformes. Det vil bli åpne folkemøter 
på ulike steder i kommunen. Vi vil også legge ut en 
spørreundersøkelse, hvor innbyggerne kan svare 
på spørsmål. Utvalgte personer vil også være såkalt 
gjestebud, der de er verter i eget hjem for andre 
personer. De blir bedt om å drøfte ulike problemstil-
linger, hvor resultatet meldes tilbake til kommunen. 
Sentrale aktører vil involveres direkte. Som for ek-
sempel Åfjord Utvikling, Nord-Fosen Utvikling, ulike 
råd med flere. Det blir kort sagt en bred prosess 
som alle vil få høre mer om fremover.
Det ferdige planforslaget vil legges ut til offentlig 
ettersyn, og sendes på høring, før det etter planen 
skal vedtas i kommunestyret i september.

HAR EN PLAN FOR 
NATURMANGFOLD
Det vil si, kommunen har ikke en slik plan i dag, 
men jobber med saken. Kunnskap om naturmang-
foldet er nødvendig for all planlegging og saksbe-
handling som berører bruk av arealer. I Åfjord har vi 
ingen fullstendig oversikt over hva vi har av verdier 
innen naturmangfold. Dette er et viktig tema både 
lokalt og globalt. Det faste planutvalget vedtok i fjor 
at et arbeid med en slik plan skulle starte. Planpro-
grammet var på høring før jul. 
Formålet med selve planen er å sette naturmang-
fold på dagsorden blant innbyggere, politikere og 
administrasjon. Den skal også være et grunnlag for 
det kommende arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. Innbyggerne og andre aktuelle grupper 
vil bli involvert i prosessen.

ØNSKER LØYPER FOR 
SNØSKUTER
Åfjord kan få tre permanente løyper for kjøring 
med snøskuter. En fireårig prøveordning med 
snøskuterløype i Åfjord ble avsluttet etter vinteren 
2020-2021. Traseen har gått fra Stjern til Botnan. 
Flertallet i kommunestyret har ved flere anlednin-
ger gitt klart uttrykk for et ønske om en permanent 
og lengre løype, som gir tilgang til fiskevann med 
mulighet for isfiske. Fosen Plan og Miljø AS er 
engasjert av kommunen i arbeidet med å utrede 
og utarbeide forslag til forskrift for permanente 
løyper. Løypenettet som foreslås er oppdelt i tre 
løyper. Løype 1 går fra Stjern til Habroheia. Løype 
2 går fra Momyra til Botnan, og løype 3 går fra 
Skurvelva til Skurvvatnet.

FROSTTAPPING ER IKKE 
LOV 
Åfjord kommune tillater ikke at abonnenter ved 
kommunale vannverk tapper vann for å hindre at 
vannforsyningen fryser og blokkeres. Slik frosttap-
ping kan medføre mangel på vann ved vannverkene. 
Frosttapping kan også medføre oversvømmelser 
innvendig i hus og hytter. Vi har sett tilfeller der 
det har vært frosttappet, avløp har frosset og blitt 
blokkert av is, med resultat at det har vært et tykt 
lag med is på gulvet.
Abonnenter må derfor vurdere andre løsninger for 
å sikre at vannforsyningen ikke fryser. Dette kan 
være å isolere vannledning, varme opp rom, senke 
vannledning, varmekabel eller andre løsninger.
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7169 ÅFJORD

INFORMASJON

Vi rakk dessverre ikke å få med bilder fra åpningen i sep-
tember, i den forrige utgaven av Åfjordingen. Så da får dere 
servert bildene nå i stedet. 
Om lag 160 besøkende fikk en fin dag, med snorklipping, 
omvisning, flott underholdning og god stemning. Alt ble 
høytidelig og fint, men samtidig jordnært og «tett på». 
Blant talerne var ordfører og varaordfører, fylkeslege, 
byggekomite og entreprenør, Norges Handikapforbunds 
Ungdom, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
med flere. Kulturskolens Malin Helene Braseth og Eyla 
Coine bidro også med flott musikalsk innslag. Det gjorde 
også Erlend Venås med vakker orgelmusikk.

UNDER SAMME TAK
I bygget finner man sykeheim, legekontor, helsestasjon, 
driftsenhet, fysioterapi med treningssal, kontor for psykisk 
helse og skolehelsetjeneste, demenskoordinator, ergo-
terapi, bibliotek-filial, Roanstua møterom, garderobe og 
kantine for ansatte, kontorlokaler og servicekontor for 
publikum. Bygget ble reist av entreprenør Stjern AS.

KOMMET GODT I HUS ETTER ÅPNINGEN
Julie Næss-tunet har blitt et fint tilbud for innbyggerne, og et godt arbeidssted for ansatte.

Slik ser bygget 
ut fra utsiden, i 
januar 2022.

Om lag 160 fremmøtte bidro til 
å skape en fantastisk fin dag, 
da bygget ble åpnet i høst.

Varaordfører Einar Eian klipper 
snora, flankert av fylkeslege (t.v.) 
og ordfører Vibeke Stjern.


