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Åfjordingen kommer nå ut tre gan-
ger i året, og jeg håper dere finner 
mye god og interessant informasjon 
i skrivet.
Det skjer masse spennende saker i 
den lille kommunen vår. Saker som 
vi jobber med og saker som blir 
vedtatt i de tre politiske hovedutval-
gene, formannskapet, kommunesty-
ret og i rådene, kan dere lese om på 
hjemmesiden til kommunen, i ulike 
nettfora og med jevne mellomrom 
også i media.
Jeg vil i denne utgivelsen bruke min 
spalteplass til å dele en tekst jeg 
kom over her om dagen. Håper dere 
liker den like godt som meg, og at 
den blir med oss til ettertanke inn i 
den sårt etterlengtede våren.

RAUSHETSPLIKT
Raushet åpner hjertet for forskjel-
lighet, respekt og likeverd. Å være 
raus betyr å være litt storsinnet i 
forhold til folk. Ikke grunn, snever, 
kantete og smal, men stor, vid, 
romslig, dyp, lang og bred. Det betyr 

ikke at all adferd er 
akseptabel, eller 
at alle kan gjøre 
helt hva de vil, 
men det betyr 
at vi skal romme 
hverandre, ha forståel-
se for ulikhet, være åpne 
for annerledes tenkende og følende. 
Det betyr å tillate andre å feile, unne 
andre suksess, ta et skritt tilbake før 
vi dømmer. Å være raus betyr også 
å strekke ut en hånd uten å forvente 
noe tilbake. Det handler om å være 
der for noen andre. Og du, raus skal 
vi og være overfor oss selv. Raushet 
handler om å være god mot seg selv, 
ikke sammenligne seg med andre, 
ikke rangere sin historie med an-
dres, akseptere at vi ikke er perfek-
te, men mer enn gode nok likevel. 
Ikke alltid lett, men lurt å trene på. 
Taushetsplikt og raushetsplikt, to 
plikter som gjør det trygt å være seg 
i nærheten av deg og meg.

ORDFØRER VIBEKE

KJÆRE SAMBYGDINGER OG 
FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

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

FORSIDE: Beboere og ansatte flyttet i 
vår inn i det flotte Julie Næss-tunet på 
Roan. Her er det godt å være.

Priser til 
Axel Frønes og 
Brit Harsvik
Axel Frønes fikk i april tildelt Kultur-
prisen 2020. Axel har gledet mange 
med sin flotte musikk og poesi. Prisen 
ble utdelt under hans egen konsert i 
Bygdeboksen. Brit Harsvik fikk sam-
tidig tildelt frivilligprisen for 2020, 
for sine bidrag med hjemkjøring av 
mat til beboere i trygdeleiligheter. Vi 
gratulerer begge nok en gang.

Axel Frønes (foto: Janicke Grene) og Brit Harsvik fikk 
velfortjent heder.
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Rådhuset holder til i  
midlertidige lokaler 
og har nå følgende 
besøksadresse:

Åfjord kommune 
Åmyra 5
Åpningstider er 
kl. 08.00 – 16.00

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

Åfjord kommune 
Postboks 54 
7169 Åfjord

INFO Hjertelig takk
Over ett år med pandemi- vel verdt litt ettertanke. En 
annerledes livssituasjon for mange. Jeg har lyst til å takke 
dere alle for den innsatsen dere har gjort – og gjør – for å ta 
vare på hverandre og lokalsamfunnet vårt. 

Plutselig ble ordet «pandemi» dagligtale. Usikkerheten har 
vi alle følt på kroppen. Ville alle tiltakene virke. Usikkerhet 
rundt hvordan vi skulle oppføre oss. Usikkerhet om hvor 
lenge det ville vare. Og ikke minst – usikkerhet og frykt 
rundt det å kunne bli smittet selv – eller at noen vi er glad i 
kunne bli smittet. Usikkerhet i forbindelse med arbeidsinn-
reisende som har utført viktige jobber hos oss på en trygg 
måte. I den forbindelse vil jeg takke for det gode samarbei-
det med Fosen Bo og Catering. Heldigvis har tiltakene vist 
seg effektive, og vi har klart å holde smitten unna de fleste. 
Vi er fremdeles usikre, for det er slett ikke over, men vi har 
lært å leve med det.

I Åfjord har vi vært både dyktige og heldige. Vi har til 
sammen hatt 13 smittede innbyggere i løpet av et år, og 
heldigvis har det gått bra med alle
Jeg vil takke dere alle – innbyggere, næringsliv, ansatte, 
frivillig innsats fra lag og organisasjoner for at dere gjør en 
så god innsats. Det er vår felles innsats som har gitt et så 
godt resultat så langt. Den gode innsatsen gir håp om at vi 
også skal klare de neste månedene på en god måte.

VAKSINE
Omtrent 40 prosent av den voksne befolkningen i kom-
munen har nå fått minst en dose vaksine. Dere som leder, 
planlegger og gjennomfører vaksinasjonen gjør en veldig 
god jobb, slik at vi får satt alle tilgjengelige doser raskt og 
effektivt. Våre dyktige og fleksible helsearbeidere fra hele 
sektoren i lag med frivillige fra Åfjord Røde Kors vil fortset-
te vaksineringen i hele sommer. Vi håper på større leve-
ranser og at vi får vaksinert størstedelen av befolkningen. 
Først da er det håp om et mer normalt liv ut på sensomme-
ren. Fortsett å følge nasjonale føringer. Viruset bryr seg 
ikke om at vi er lei eller sliten. Viruset har ingen plan. Det 
er vi som må ha en plan, og vi må alle følge samme plan.

Ta vare på hverandre – det er også smittsomt.

SEKTOR HELSE OG VELFERD
LAILA REFSNES

Vaksinasjonen utføres på Å Misjonshus. Elisabeth Mølsleth (f.v.), 
Marthe Syltern By og Helen Larsen i vaksinasjonsteamet får god 
hjelp fra Åfjord Røde Kors, her ved Brit Kverndal Strømsli og Per 
Strømsli.

Arne Amundal får 
sin vaksine.
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VÅRE PROSJEKTER

Her er en oversikt over fremdriften i flere store prosjekt.

ÅRNES BRANNSTASJON 
Stasjonen er nå omtrent ferdig, og 
overtakelse står for tur. Stasjonen er 
bygd på Vassneset, på samme tomt 
som den gamle brannstasjonen.

TILRETTELAGTE BOLIGER PÅ 
VASSNESET 
Her jobbes det fortsatt litt med 
utendørs arbeider. Men innvendig er 
det bare litt «små-tjon» her og der. 
Fremdriften i prosjektet har vært god, 
og boligene står straks ferdige.

NY SENTRUMSBARNEHAGE
Utvendige arbeider med nytt vann- og 
avløpsnett var i starten av mai godt 
i gang. Bygningskroppen av massiv-
tre-elementer er også lukket for vær 
og vind. Opparbeidelse av plen og ute-
områder viser allerede nå hvilket fan-
tastisk uteområde barna vil få å boltre 
seg på! Inne i bygget er de tekniske 
fagene i gang med sine installasjoner. 
Det går mot ferdigstillelse i løpet av 
høsten 2021. Barnehagen skal romme 
120 barn og cirka 30 ansatte.

AKTIVITETSHUS
I starten av mai var taket ferdig 

tekket, og de fleste vinduene kommet 
på plass. I underetasjen er det malt, 
mens elektro, rør og ventilasjon var 
godt i gang med sine fag i hele unde-
retasjen. Etter hvert blir det startet 
opp med en del utvendige arbeider. 
Vi regner med ferdigstillelse vinteren 
2022, med åpning våren 2022.

FRØNESBRUA
Det ble dessverre nok en utsettelse av 
Frønesbru-prosjektet, da ny sveise-
teknologi og Covid-19 skapte større 
utfordringer enn forutsatt for leveran-
døren. Grunnet usikkerhet om det var 
realistisk å bli ferdig med monteringa 
før laksesesongen, ble oppstarten 
utsatt til høsten. Brua skal derfor etter 
plana være på plass i løpet av høsten.

ÅFJORD KIRKE OG STOKSUND KIRKE
På vegne av Åfjord kirkelige fellesråd 
er vi i gang med å skifte bordkledning 
på vestveggen på Åfjord kirke, og 
samtidig blir fasaden på tårnet tilba-
keført til tilnærmet opprinnelig utse-
ende med to vinduer og tårnluker mot 
vest. De andre veggene i tårnet skal 
males, og det skal byttes ut råteskadet 
kledning og vindusomramming. På 

Stoksund kirke blir det lagt nytt tak i 
sommer, og tårnet blir malt opp.

NYTT RÅDHUS
Det planlegges nytt rådhus sam-
menbygd med aktivitetshuset, og 
plantegningene begynner å ta form. 
I skrivende stund er rådgivere for de 
tekniske fagene er i ferd med å kna 
sammen en funksjonsbeskrivelse, og 
den blir utgangspunktet for en an-
budsutsendelse, som kommer i løpet 
av høsten. Det er forventet omtrent 
ett års byggetid på rådhuset, så vi 
håper det kan stå klart på tampen av 
2022.
Det gamle rådhuset på Årnes var 
i svært dårlig teknisk stand. Ved å 
bygge nytt rådhus sammen med 
aktivitetshuset, kan man sambruke 
kantine og møterom med mer, noe 
som gir besparelser. Aktivitetshuset 
var tidligere tenkt bygd sammen med 
ny videregående skole. Da fylkeskom-
munen trakk seg fra denne avtalen, 
hadde man allerede kommet langt 
med det praktiske arbeidet, med tan-
ke på sambygging. Det bidro til at nytt 
rådhus i stedet vil bygges sammen 
med aktivitetshuset.

Ny barnehage tar form.
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ÅPNINGSTIDER 
GJENVINNINGS- 
STASJONENE:

MONSTAD: 
•  Tirsdager og torsdager klokken 

14.00-19.00
•  Første lørdag i måneden klokken 

10.00-14.00

ROAN OG REPPKLEIV  
(RULLE - MOBIL 
GJENVINNINGSSTASJON):
Sommertid april – oktober:
•  Roan: Mandag i partallsuker 

(+19. juli og 2. august) klokken 
14.00-17.00

•  Reppkleiv: Siste partallsmandag i 
måneden klokken 12.00-13.00

Stasjonene er stengt på alle 
helligdager.

TANNLEGE  
SOMMEREN 2021
Åfjord tannklinikk har for tiden 
kun en tannlege. Det gir liten 
kapasitet til voksne betalende 
pasienter. I tiden fremover vil 
derfor barn 0-20 år, samt brukere 
av hjemmesykepleie og sykehjem, 
bli prioritert. Fra 2. august 2021 
vil ny tannlege være på plass, noe 
som gir bedre kapasitet.
Klinikken vil holde stengt fra 5. juli 
til 2. august, på grunn av ferie.

LEGG OSS TIL PÅ 
FACEBOOK!
For jevnlig og nyttig informasjon 
fra kommunen, søk opp Åfjord 
kommune på  facebook.com/
afjordkommune og «lik oss» for å 
bli oppdatert på det som skjer. Her 
får du mye informasjon som angår 
innbyggerne. Samt små innblikk i 
hverdagen vår. 

Brannstasjonen på Vassneset.

Her blir det svømmehall og parkerings-
kjeller i aktivitetshuset.
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Det er fortsatt viktig å avklare om 
terrassen eller tilbygget er i sam-
svar med regelverket. Det er blant 
annet viktig å sjekke kommunens 
plan for området der du bor, før du 
setter i gang.

DETTE ER NYE REGLER FRA 1. 
MAI:
Man kan sette opp mindre tilbygg 
på inntil 15 kvadratmeter, som 
kan brukes til beboelse og varig 
opphold (f.eks. kjøkken, bad og 
soverom), uten at du trenger å 
søke. Tilbygget må være minst 4 
meter fra nabogrense, og kan ikke 
overstige to etasjer, eller plan på 
eksisterende byggverk. Tilbygget 
må være understøttet.
Man kan bygge terrasser på inntil 
1 meter høyde, med rekkverk. 
Terrassen må være forbundet med 
en bygning, ikke stikke lenger ut 
fra fasaden enn 4 meter, samt være 
minst 1 meter fra nabogrensen. 
Høyden på rekkverket kan ikke 
være mer enn 1,2 meter, og terras-

sen kan ikke være overbygd.
Husk å melde fra om tiltaket til 
kommunen senest fire uker etter 
at det ble ferdigstilt. Det må gjøres 
for at kommunen kan oppdatere 
kart- og matrikkeldata.
For at tiltaket skal være unntatt fra 
byggesaksbehandling må det ikke 
være i strid med reguleringsplan, 
kommuneplanens arealdel eller 
annet regelverk, for eksempel 
vegloven.
Nødvendige skjema for innmel-
ding av tiltak uten søknad finnes 
på Direktoratet for byggkvalitet 
sine nettsider, dibk.no. Du kan 
også kontakte kommunen, for å få 
skjema. Har du byggeplaner og er 
usikker på hva som er tillatt på din 
eiendom, ta gjerne kontakt med 
kommunen.

BRUK VANN MED MÅTE
Kommunen opplever oftere enn før at 
det blir mangel på vann om somme-
ren. Den viktigste årsaken er at det 
generelle forbruket har gått opp. Vi 
ser at det brukes mer vann til for 
eksempel badestamper, vannspredere 
og barneleker. I tillegg har et økt 
antall husstander og fritidsboliger gitt 
større trykk på etterspørselen. Vi vil 
derfor oppfordre alle til å være måte-
holdne med vannforbruket, spesielt 
hvis det blir en tørr sommer. Sjekk 
gjerne også at man ikke har unødven-
dig rennende vann på eiendommen. 
Godt «vannvett» kommer til syvende 
og sist alle innbyggerne til gode.

ENKLERE Å BYGGE 
TERRASSER OG TILBYGG

Fra 1. mai 2021 kan man utføre mer byggearbeid  
på egen eiendom, uten å søke. 
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PROSJEKTET ÅFJORD SOM «BÆRE-
KRAFTIG REISEMÅL» ER I GANG 

Strategien «Masterplan reiseliv for Åfjord» ble utarbeidet i 2018 – 2020, gjennom et samarbeid mellom reise-
livsnæringen i Åfjord og Åfjord kommune. Masterplanen «Hele Åfjord, hele året» er en langsiktig strategi for 

utvikling av reiselivets potensial i hele nye Åfjord kommune. 

Masterplanen ble enstemmig vedtatt 
i kommunestyret den 2. april 2020. 
En del av Masterplanen er å igang-
sette det 2-årige prosjektet med å 
oppnå merket «Bærekraftig reisemål» 
for Åfjord. Prosjektet med å oppnå 
Merket for bærekraftig reisemål har 
nettopp startet, og er et tverrsekto-
rielt samarbeid mellom næringsliv, 
Åfjord kommune og Åfjord Utvikling.
En grunnleggende premiss for Åfjord 
som et attraktivt reisemål, er at utvik-
lingen er bærekraftig i et langsiktig 
perspektiv. Det handler både om å ta 
vare på natur, kultur og miljø, styrke 
sosiale verdier, respektere egne inn-
byggers behov og ønsker, – og skape 
virksomheter som er økonomisk 
levedyktige. 

STRENGE KRAV FOR Å BLI  
ETT BÆREKRAFTIG REISEMÅL
Merkeordningen «Bærekraftig 
reisemål» av Innovasjon Norge er et 
verktøy for å systematisere arbeidet 

med bærekraft på et reisemål. Ved 
å kartlegge kriterier hva gjelder 
miljømessig, sosial og økonomisk 
bærekraft signaliserer Åfjord at vi er i 
gang med et langsiktig arbeid for økt 
bærekraft. Å bli merket som et bære-
kraftig reisemål betyr ikke at reisemå-
let i seg selv er bærekraftig. Men det 
viser at Åfjord jobber med å kartlegge 
ulike punkter for forbedring, og at 
reisemålet er i gang med et kontinu-
erlig, langsiktig og systematisk arbeid 
for økt bærekraft. 
For å gjøre seg fortjent til merket, må 
Åfjord etter to år oppfylle og svare ut 
satte kriterier av Innovasjon Norge. 
For å beholde merket, må Åfjord 
deretter fortsette arbeidet og vise til 
en forbedring innen disse kriteriene 
etter tre nye år.   

KVALITETSTEMPEL FOR  
ÅFJORD KOMMUNE
Åfjord kommune har i sin kommu-
neplan for 2018-2020 vedtatt å være 

ledende innen miljø, klima og energi-
bruk i samsvar med det grønne skif-
tet. Dette prosjektet vil derfor kunne 
bidra positivt til å få på plass struktu-
rer og prosesser i Åfjord kommune for 
økt bærekraft. Merket for bærekraftig 
reisemål vil også fungere som et 
kvalitetsstempel for kvalitetsbevisste 
turister. Hvis vi klarer å oppnå Merket 
for bærekraftig reisemål vil Åfjord bli 
det tredje reisemålet med dette mer-
ket i Trøndelag, sammen med Røros 
og Den Gyldne Omvei. 

Har du noen tanker og ideer 
om hvordan Åfjord kan bli mer 
bærekraftig? Eller ønsker du å 

vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder 
Karoline Larsen: 

karoline@afjordutvikling.no  
eller prosjekteier Stian Nilsen: 

stian@afjordutvikling.no

Åfjord kan bli det tredje reisemålet i Trøndelag 
som får merket for bærekraftig reisemål.
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HELDIG VINNER AV TV OG LYDPLANKE
Åfjord helsesenter ble i 2020 heldig vinner av en TV og lydplanke, gitt av Sparebank1.  

Helsesenteret ble valgt ut basert på forslag fra pårørende og ansatte. Tilbakemeldingen fra  
banken var at det var «enorm respons» til dem om at Åfjord helsesenter var verdig vinnere av TV-en.  

Tusen takk til Sparebank1, og alle som var med og «stemte» på oss!

Tv-en er i bruk nesten daglig av 
beboere og ansatte, til underhold-
ning og utvikling. Korona har gjort 
oss gode til å benytte oss av digitale 
arrangementer, og til å bruke digitale 
løsninger i hverdagen. Åfjord kommu-
ne har gående et prosjekt med midler 
fra statsforvalteren, som vi har kalt 
Aktivitetsteam Åfjord. Vi benytter en 
digital plattform, hvor vi på tvers av 
enheter kan dele og streame filmer 
og bilder fra ulike arrangementer og 
hverdagslige hendelser. Å «streame» 
betyr at man sender direkte via 
Internett, som andre kan se på. Filmer 
og bilder som deles og streames kan 
være fra barnehage, kulturskole, 
høytlesning fra biblioteket med lokale 
aktører, i tillegg til mange fine bilder 
fra Åfjordstrimmen og streaming av 
digitale konserter. 

MER OM PROSJEKT  
AKTIVITETSTEAM ÅFJORD 
Dette er et aktivtetstiltak for å motvir-
ke ensomhet. Formålet med prosjek-
tet er også å motvirke passivitet, samt 
å skape aktivitet, deltakelse, sosialt 

fellesskap og møteplasser for seniorer 
og eldre som bor i institusjon eller 
omsorgsbolig. 

VÅRONN PÅ HELSESENTERET
Også i år har vi vært heldige og fått 
hjelp fra frivillige med våronn på hel-
sesenteret. Dette har blitt et vårtegn 
for oss som bor og jobber på helse-
senteret, og noe vi noe vi setter stor 
pris på. Tusen takk til alle som deltok 
på årets våronn. 

FERIEAVVIKLING
Det går mot sommer og ferie, også i 
år har vi ferievikarer – vi ønsker dem 

hjertelig velkommen! 
Når det gjelder besøk ved institusjo-
nene, så har vi fortsatt stengte dører, 
men vi tar imot avtalt besøk som før.
Retningslinjer angående korona 
finnes på kommunens hjemmesi-
de. Man kan også ringe den lokale 
korona-telefonen med spørsmål, på 
nummer 948 31 351. Telefonen er 
bemannet av helsepersonell. NB: Ring 
bare legekontoret ved spørsmål om 
smitte. Vi ønsker dere alle en riktig 
god sommer.
ÅFJORD HELSE OG OMSORG
RITA, GUNNVEIG, INGJERD, 
GUNN OG AUD-ELIN

«Våronna» gir fine omgivelser også i år.Kari Anita Sørbotten fra Sparebank1 viser fram den flotte gaven.
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VAKSINERING SOMMEREN 2021
Åfjord kommune startet vaksinering mot Covid-19 i starten av januar. Fremdriften avhenger av  

antall doser kommunen får tildelt. Vi kan derfor ikke love hvor raskt hver enkelt får vaksine.

Det har så langt kommet færre doser 
til Åfjord enn det vi har hatt kapasitet 
til. 
Åfjord har valgt å kontakte alle inn-
byggerne over 65 år for time til vaksi-
nering. Denne gruppen skal nå være 
ferdig vaksinert. Er det noen over 65 
år som ikke har fått telefonoppring-
ning med tilbud om vaksine, ber vi 
om at de tar kontakt med kommunens 
vaksinasjonsteam på telefonnummer 
948 31 351.

VIDERE VAKSINERING
Planen for vaksinering er som følger, 
jamfør regjeringens liste for priori-
teringer (oppdatert 12. mai, og med 
forbehold om at noe ikke er endret 
siden da):
•  Alder 55 – 64 år med underliggende 

sykdommer/tilstander
•  Alder 45 – 54 år med underliggende 

sykdommer/tilstander
•  Alder 18 – 44 år med underliggende 

sykdommer/tilstander
•  Alder 55 – 64 år 
•  Alder 45 – 54 år
•  Alder 40 – 44 samtidig med alders-

gruppen 18 – 24 år 
•  Alder 25 – 39 år 
Innbyggere i aldersgruppen 18 – 64 
år med underliggende sykdommer/
tilstander vil bli oppringt av kommu-
nen. Kommunelegene har vurdert 
alle på sine fastlegelister, og har ut fra 
kriterier fra Folkehelseinstituttet gitt 
beskjed til vaksinasjonsteamet hvilke 
personer dette gjelder.
For innbyggere i aldersgruppen 18 
– 65 år uten underliggende sykdom-
mer/tilstander er det lagt opp til at 
alle får en SMS med time for vaksine-
ring. Det er viktig at alle bekrefter om 
de tar timen de får tilbud om. 

UTVIDER TIDEN MELLOM DOSENE
Helse- og omsorgsdepartementet 
har etter råd fra Folkehelseinstituttet 

besluttet å utvide tidsintervallet 
mellom første og andre dose. Inter-
vallet utvides fra 6 til 12 uker, for å 
sikre at flere får koronavaksine så 
tidlig som mulig. Dette gjelder for de 
som tilhører aldersgruppene 18 – 64 
år uten underliggende sykdommer/
tilstander.
Kommunene i Norge har 
fått beskjed om å planlegge 
for, og ha beredskap for, å 
vaksinere to til tre ganger 
de leveransene vi får 
nå, for månedene juni, 
juli og august. Dette 
betyr at alle innbyg-
gere i Åfjord må være 
forberedt på å bli 
innkalt til vaksinasjon 
gjennom sommeren 
og i sommerferien. Alle 
vil få tilbud om dose 2 i 

samme kommune som de får dose 1, 
etter anbefalt intervall for sin grup-
pe. Dette gjelder både nå og under 
ferieavviklingen.
 

Aud Amundal er en av dem som har 
fått satt vaksine i Åfjord.

Vaksinasjonsteamet 
på plass.
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TILBYR SJEKK 
OG SERVICE AV 
HØREAPPARAT
Audiograf fra Fosen DMS, St. Olavs 
Hospital HF, har startet opp med 
høreapparatservice i Åfjord. 
Timebestillinger skjer via Spesi-
alistpoliklinikken Fosen DMS, på 
telefon 969 42 689/ 71 51 42 00.

HVA INNGÅR I TILBUDET:
•  Sjekk av høreapparat med enkelt 

vedlike- og reparasjonsarbeid
•  Rengjøring av høreapparat og 

ørepropp
•  Etterjustering av høreapparat
•  Avtrykk til ørepropp
•  Råd og veiledning

LEGEKONTORET I 
SOMMER
Telefon: 72 53 02 00
• Åpningstider: 1. mai til og med 
15. september: kl. 08.30 – 14.30
• Telefontid leger: 
kl. 08.30-09.00 hver dag

FERIEAVVIKLING LEGER:
• Lege Peder Dragsten:
Uke 25-29-30
• Guro og Kristoffer Ølstøren-Moe: 
Uke 26-27-28-33-34
• Johan Østerås: 
Uke 27-28-29-30-31
• Niels Stagegaard: 
Uke 29-30-31-32
• Øystein Sørdahl, vikar: 
Uke 28-29-30-31 (mandager, 
tirsdager og onsdager)

I Roan har vi fått et nytt, flott lege-
kontor. Du finner oss i andre etasje 
på Julie Næss-tunet. Kontoret er 
åpent hver onsdag og annenhver 
torsdag. Legekontoret i Roan vil 
være stengt i uke 27 og uke 32.

ET MODERNE OG TIDSRIKTIG BOMILJØ FOR YNGRE 
PERSONER – SNART KLART FOR INNFLYTTING

Er dette boligtilbudet noe for deg? Da kan du søke nå.

Å flytte i egen bolig er en viktig overgang i livet, og man bør planlegge over-
gangen. Åfjord kommune er i ferd med å bygge fire nye tilrettelagte boliger ved 
Vassneset, for yngre personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg bygges en 
avlastningsbolig for barn/unge.
Kommunen ønsker å se hver enkelt bolig som en selvstendig boenhet. I dette 
brukes derfor begrepet samlokaliserte boliger, i tillegg til det tradisjonelle 
bofellesskap-begrepet.
Vi har følgende målsetting for de nye kommunale boligene, som tilbys personer 
med funksjonsnedsettelse:
•  Boligene har god standard og er universelt utformet.
•  Boligene har teknologiske løsninger som kan gi økt grad av selvstendighet.
•  Boligene har et fellesareal som innbyr til forskjellig aktivitet og sosiale treff.
•  Boligene vil bli ferdigstilt i juni 2021. Boligene vil ha et inne- og utemiljø som 

vil gi muligheter for et aktivt og sosialt liv i lag med andre.
Skjema for å søke ligger på hjemmesiden vår (felles skjema under Helse og 
velferd – Søknadsskjema, priser og saksbehandlinger). Skjemaet kan også fås på 
rådhuset eller helsesenteret.

NYE BOLIGER: 
Det nye bomiljø-
et er snart klart 
for innflytting.
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HVA ER EN STØTTEKONTAKT/
FRITIDSKONTAKT?
En støttekontakt er en person som 
kan bistå deg på turer, komme hjem 
på besøk, dra på bibliotek, kino, kon-
serter, kafé eller andre arrangementer. 
Ordningen er fleksibel, og tilretteleg-
ges etter egne behov og ønsker.

HVEM KAN BLI STØTTEKONTAKT?
•  Du må like å være i lag med perso-

ner med forskjellige hjelpebehov.
•  Du må være stabil og pålitelig, samt 

helst kunne binde deg for minst ett 
år.

•  Nedre aldersgrense er 16 år, alt etter 
type oppdrag.

•  Alle aldersgrupper ønskes (også 
pensjonister)

•  Du bør helst ha førerkort og tilgang 
til bil

HVEM TRENGER STØTTEKONTAKT?
En person som har fysisk eller psykisk 
funksjonsnedsettelse, som gjør at de 
trenger bistand for å komme seg ut 
og delta i diverse aktiviteter. De som 
trenger støttekontakt kan være alt fra 
barn til eldre.

LØNN
Som støttekontakt får du dekket kjø-
ring inntil 150 kilometer per måned. 
Lønn er 175 kroner per time.
Utgifter inntil 150 kroner per måned 
dekkes.
Opplæring og veiledning blir gitt.

Har du spørsmål om ordningen 
eller ønsker å være støttekontakt, ta 
kontakt med Heidi Skårstad på telefon 
992 75 165.

FAGDAGER I 
BARNEHAGENE 
Før jul blir det fagdager 2. 
september og 1. desember. Disse 
dagene benyttes til kurs eller 
planlegging. Det gjør at barneha-
gene er stengt.

FØRSTE SKOLEDAG I 
HØST
Skoleåret 2021/2022 starter 
mandag 16. august. Høstferien 
er 11.-15. oktober. 

BARNEHAGEPLASS 
FRA 1. JANUAR?
Ønsker man plass i barnehage 
fra nyttår, er fristen for å søke 
15. september. Barnehagene har 
åpent tilbud også i sommer. Det 
nye barnehageåret starter 1. 
august.

VIL DU BLI STØTTEKONTAKT, 
ELLER ØNSKER BISTAND FRA EN?

Er du sosial og liker å bistå andre mennesker,  
kan dette være en jobb for deg!
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Fra februar var det innflytting på sykeheimen og flerbrukshuset på 
Roan. Her kan du se bilder fra det flotte bygget.

Alle leietakere og beboere har fun-
net seg godt til rette i bygget, som 
er veldig fint. Litt «innkjøring» har 
det samtidig vært, rent praktisk, noe 
som er normalt i et nytt bygg. 

I første etasje er et moderne 
sykeheimsbygg med 17 pasientrom, 
de fleste med panoramautsikt til 
fjorden og havet. På bygget finner 
man også både driftsenhet, lege- 

kontor, helsestasjon, fysioterapi med 
treningssal, kontor for psykisk helse 
og skolehelsetjeneste, demens- 
koordinator og ergoterapeut. Man 
finner også et flott og moderne 
bibliotek, garderobe og kantine for 
ansatte, i tillegg til kommunale kon-
tor og servicepunkt for publikum. 
Roanstua har også gjenoppstått i 
det nye bygget. Bygget er reist av 
entreprenør Stjern AS.

JULIE NÆSS-TUNET
I MÅL MED

Bygget er en stor oppgradering av de offentlige tilbudene på Roan.

Kjøkkenet på sykeheimen.
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Publikumsmottak. Møtested.

Servicekontor og inngang til biblioteket. Legetjeneste og kontor for psykisk helse-tilbud.

Roanstua. Oppholdsrom på sykeheimen.
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STOR GLEDE FOR NY SYKEHEIM
Beboere og ansatte har funnet seg godt til rette i den nye flotte sykeheimen.

I februar kom endelig dagen – da 
sykeheimen flyttet inn i Julie Næss- 
tunet. Nye Roan sykeheim har virkelig 
blitt et Livsgledehjem. På flyttedagen 

kom beboerne på rekke og rad fra 
gammelt til nytt bygg. Og ble møtt av 
flagg, blomster og deilig lunsj med 
drikke i høye glass. Hurra for denne 

etterlengtede dagen. Og hurra for et 
fantastisk bygg, for samarbeid, dug-
nadsånd, innsatsvilje og fleksibilitet.

Vi har spurt ansatte om hva de 
synes om den nye sykeheimen. De 
fikk spørsmålet «Hvordan vil du 
beskrive din arbeidsdag med tre 
ord?». 

Noen av beboerne fikk følgende 
spørsmål: «Hvordan opplever 
du/dere dagene her på den nye 
sykeheimen?»

SYKEPLEIER 
BIRGIT
– Vi har godt 
samarbeid, og 
eldre som opp-
lever livsglede 
og aktivitet i nye, 
flotte omgivelser.

AKTIVITØR 
TORILL
– Humørfylt, 
givende, kreativt.

HJELPEPLEIER 
ANNE KRISTIN
– Fin sykeheim, 
godt arbeidsmiljø, 
trivelige beboere 
og kollegaer.

RANDI OLSEN
– Jeg har det godt 
her. Det er hygge-
lig og koselig, og 
mange hyggelige 
folk å snakke med.

SYKEPLEIESTUDENTENE
MATHILDE: – Lærerik, betydningsfull, 
inspirerende.
GURO: – Givende, lærerik, positiv.

EKTEPARET JOHN OG GUNVOR 
MONKAN
– Vi synes vi har det veldig godt.

Knut Årvik var med og feiret nye 
sykeheimslokaler.
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STORTINGSVALGET OG 
SAMETINGSVALGET 2021
Valgdagen er mandag 13. september. Ved stortingsvalget 
2021 har du stemmerett dersom du
• er norsk statsborger
• har fylt 18 år innen utgangen av 2021
• er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Tidligstemmer kan avgis fra 1. juli til og med 9. august, 
etter nærmere avtale med kommunen. Du kan for-
håndsstemme i perioden fra 10. august til og med 10. 
september. Informasjon om ambulerende stemmegivning 
(hjemmefra) er i skrivende stund ikke klar. Ta kontakt 
med kommunen, hvis du har spørsmål. 
Informasjon om hvor man skal stemme vil stå på valg-
kortet. Det får man i år tilsendt digitalt. NB: Bruker du 
ikke Internett, får du tilsendt valgkortet i posten, som 
normalt. Man får heller ikke tilsendt valgkortet digitalt 
hvis man har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- 
og reservasjonsregisteret. Eller ikke har oppdatert eller 
bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 
18 månedene.

STEMME PÅ VALGDAGEN –  
DET BLIR FIRE KRETSER I ÅFJORD
• Krets 0001 – Å 
• Krets 0002 – Stoksund 
• Krets 0004 – Brandsfjord  
• Krets 0005 – Roan

VALG: Mange vil i år få valgkortet digitalt. 
Det gjør at flere får valgkortet tilgjengelig.

RYDDING AV VASSDRAG OG 
STRENDER I ÅFJORD 
KOMMUNE

Problemet med plast i vassdrag, i havet og på 
strender er godt kjent gjennom landsdekkande 
og lokale media. På Nord-Fosen har privatpersonar 
gjennom fleire år tatt tak i problemet, og Roan fri-
villigsentral har sidan 2018 fått årleg støtte til slike 
aksjonar frå Handelens Miljøfond. I 2018 vart det 
samla inn over 50 kubikkmeter med avfall på øyer 
og strender, og i 2019 120 kubikkmeter. 

ÅFJORD KOMMUNE GJORDE  
FØLGJANDE BUDSJETTVEDTAK FOR 2021:
«Kommunestyret viser til fjorårets budsjettvedtak, 
herunder innspill fra Roan frivillighetssentral for til-
tak mot plastforsøpling i havet. Det ble i budsjettet for 
2020 avsatt kr. 200.000 med midler fra havbruksfon-
det til lokale tiltak for å rydde opp plastforsøpling i 
havet. På grunn av covid-19 pandemien har arbeidet 
med rydding av plastforsøpling ikke blitt gjennom-
ført som forutsatt i 2020. Åfjord kommunestyre vil 
derfor videreføre avsatte midler til strandrydding 
og tiltak mot plastforsøpling i havet til 2021, og ber 
om at lokalt næringsliv, lag og foreninger, ungdom 
mv engasjeres for å rydde opp langs strender og på 
holmer og skjær i sjøområdene utenfor Åfjord.»

Det er oppnemnd ei prosjektgruppa for årets 
aksjon der Åfjord kommune v/ varaordførar, Åfjord 
frivilligsentral og Roan frivilligsentral har planleg-
gingsansvar for aksjonen. Oppdatert informasjon om 
aksjonsdagar og anna aktuelt for aksjonen vil bli lagt 
ut på nettsidene til frivilligsentralane og på sosiale 
media.
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RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD B-Economique

1. mars åpnet bibliotekets filial i Julie 
Næss-tunet på Roan. Betjent åpningstid 
er den samme som før. I tillegg kan man 
bruke biblioteket og låne selv med lånekort i 
kontortida på alle hverdager. 

BETJENTE ÅPNINGSTIDER:
Mandag: 15.00-18.00
Torsdag: 09.00-14.00

SELVBETJENT ÅPNINGSTID: 
Fra 15. mai til 14. september er det åpent 
klokken 08.00-15.00. Fra 15. september til 
14. mai er det åpent klokken 08.00-16.00. 
I selvbetjent åpningstid låner man med 
lånekortet i automaten. Ved selvbetjening 
leverer man bøker i en egen kasse inne på 
biblioteket (og ikke i serviceskranken). Etter 
stengetid kan bøker leveres i en egen kasse 
på utsiden av bygget.

VELKOMMEN TIL NY 
BIBLIOTEK-FILIAL

Ta gjerne turen innom de nye lokalene våre.


