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Statistisk sentralbyrå har kommet 
med nye tall som fremdeles viser 

en dramatisk befolkningsnedgang i 
distrikommuner og distriktsbyer. Vår 
kommune er i denne kategorien, selv 
om vi har snudd fraflyttingsstrøm-
men, og mange andre kommuner har 
større utfordringer enn oss. Vi kan 
alle enes om at hvis vi ikke klarer å 
være minst like mange åfjordinger 
som vi er akkurat nå, blir det vanske-
lig å opprettholde det samfunnet som 
vi har skapt sammen.
Det er og blir en stor oppgave å sørge 
for at folk flytter hit og blir boende 
hos oss. Dette er ikke en oppgave som 
kommunen klarer alene, vi må alle 
bidra. Å bo på et sted som er vakkert 
er ikke nok for de aller fleste. Vi vet 
vi må ha alt for å kjempe om folka. 
Det er menneskene som bor på stedet 
som skaper dette altet. Det betyr 
vennlighet, kreativitet, nye arbeids-
plasser, fritidstilbud, boliger, sentrum, 
at alle har noen å være sammen med, 
steder der folk kan treffes, boliger 
av alle slag, sikre veier og fiber, gode 
tjenester innen oppvekst og helse, re-
spekt og et felles ønske om mangfold, 

enda tettere med nabokommunene, 
nytenkning og mer til. Om alle bidrar 
litt skal vi kunne klare å videreføre 
den fine trenden med økte 
barnefødsler og vårt gode 
omdømme.
Vi har et supert utgangs-
punkt for å lykkes folkens! 
Kommunen har byggepro-
sjekter pågående for cirka 700 
millioner. Vi kan gjøre dette og enda 
ha et lite handlingsrom på grunn av 
ekstra inntekter fra vindkraft/hav-
bruk og rimelig stabilt befolkningstall, 
med gode fødselstall. Det meldes 
fra Åfjord Utvikling at det meste av 
næringslivet vårt er på bena etter den 
første heftige runden med korona, 
og flere har fulle ordrebøker. Kom-
munen og næringslivet satser stort 
nettopp for å kunne sikre gamle og 
nye arbeidsplasser, og å oppfylle noe 
av det som må til for å få folk til å ville 
dele livene sine sammen med oss her i 
Åfjord. Du og naboen din som kanskje 
er fritidsåfjording er en del av dette, 
og må fortsette å bidra med engasje-
ment og involvering i bygda vår.
Profetien fra en viss herremann i USA 

om at koronaviruset ville forsvinne 
på mirakuløst vis, har dessverre ikke 
slått til! Hold avstand og vask hender 

for å ta vare på hverandre! Og 
tusen takk til Åfjord helse og 
andre ansatte i kommunen som 
virkelig har gjort og gjør en 
enorm innsats i disse tider! Vi 

ser så tydelig behovet for hver og 
en av dere og kanskje har vi fått en 

pekepinn på at det er for få folk i ar-
beid til vanlig, når ansatte må bidra så 
voldsomt sterkt i «krisetider»… Takk 
også til næringslivet for omstillingsev-
ne og for å tenke nytt og framtidsret-
tet! Takk til deg som tar ansvar for de 
rundt deg og takk for tålmodigheten 
du viser når livet er forandret!
Det er september og plommene, eple-
ne, tyttebærene og kantarellen hyler 
etter å bli plukket og spist av oss – ut 
og plukk! Åfjordbøndene har også i år 
jobbet natt og dag den siste tida for at 
vi får på bordet det vi ikke kan plukke 
selv – takk!
God høst og spre glede!
ORDFØRER VIBEKE

KJÆRE SAMBYGDINGER OG FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

ÅFJORDINGEN – NYTT FRA KOMMUNEN
Velkommen til det andre informasjonsheftet for nye Åfjord kommune. Heftet vil 
som tidligere skrevet utgis i januar, mai og september, til innbyggere og fritidsbe-
boere. Målet er å gi god informasjon fra kommunen, som mange kanskje ikke får 
med seg andre steder. Det gjelder ikke minst beboere som aldri eller sjelden bru-
ker Internett. I dette heftet kan du blant annet lese ny status på større byggepro-
sjekter. I tillegg får du hilse på kommunens nye bibliotekar og kulturskolerektor. 
De jobber med tjenester som mange innbyggere benytter seg av. Vi ønsker også 
å forklare litt hvordan prosessene med bredbånds-prosjekt for Internett fungerer. 
Det gjør det lettere å forstå hvorfor ting ofte tar lenger tid enn håpet. Vi forklarer 
også hvordan du skal gå fram, med mistanker eller spørsmål om korona. Vi gir 
også en status på bredbånd-prosjektene i kommunen. Savner du for øvrig noe i 
informasjonen fra kommunen? Kontakt oss gjerne på e-post postmottak@afjord.
kommune.no eller ring oss på telefon 72 51 00 00. Vi tar imot alle tips til innhold 
og forbedringer, enten det gjelder hjemmesiden, Åfjordingen eller andre kanaler. 
KIM ROGER ASPHAUG, REDAKTØR

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

FORSIDE: Malin Helene 
Braseth bidro under Spill 
norsk-arrangementet i Byg-
deboksen på Stokkøya tidlig 
i høst. Malin fremførte en 
egenkomponert låt, skrevet 
på låtskriverkurs i kulturskolen 
vår.
Foto: Kristin Slotterøy
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UTBEDRER FELLES-
STUE PÅ ÅFJORD 
HELSESENTER
Kommunestyret har bevilget  
800 000 kroner til rehabilitering 
av felles oppholdsrom for gruppe 
4 på helsesenteret. Behovene for 
store hjelpemidler og rullestoler 
gjør dagens areal upraktisk, både 
for ansatte og beboere. Dagens 
løsning går også utover det sosia-
le til beboerne, da de blant annet 
ikke har kunnet sittet ved samme 
bord ved måltider. Pengene til 
utbedringer tas opp som lån.

Skal du sende brevpost 
til kommunen, må 
du fra nå benytte ny 
postadresse. 

Ny adresse er: 
Åfjord kommune 
Postboks 54 
7169 Åfjord

KOMMUNEN  
HAR OVERTATT 
ÅFJORDHALLEN
Selskapet som eide Åfjord-
hallen ble i vinter avviklet. 
Årsaken var at selskapet ikke 
hadde økonomi til å vedlikeholde 
bygget. Kommunen har tidligere stilt 
økonomisk garanti for lånet. Det betyr 
at kommunen måtte overta gjelden 
på 1.033 millioner kroner. Egenkapita-
len på 300 000 kroner blir øremerket 
vedlikehold og oppgradering av anlegget. 
Den fremtidige driften av hallen er ikke 
avklart. Men mye tyder på at kommunen 
vil eie anlegget også fremover. Dagens 
leieforhold blir videreført, slik at man 
opprettholder aktiviteten i hallen.

VEDTOK UTBYGGING 
AV MYRAHAUGEN 
BOLIGFELT
Kommunestyret har bevilget 2.595 
milloner kroner til å opparbeide 
Myrahaugen boligfelt på Roan. 
Gamle Roan kommunestyre har 
tidligere bevilget 750 000 kroner. 
Resten av pengene tas opp som lån. Det 
gjenstår per i dag å opparbeide sju av ni 
boligtomter på området. For å kunne be-
bygge tomtene, kreves det å opparbeide 
infrastruktur i feltet. Investeringen skal 
dekke dette arbeidet, som det er innhen-
tet tilbud på.

SKIFTER DEKKE PÅ BALLBINGEN I STOKSUND
Elevrådet ved Stoksund oppvekstsenter stilte spørsmål om den lokale 
ballbingen og volleyballbanen, i spørretimen i kommunestyret. Elevrådet 
etterlyste utskiftning av dekket og nett til ballbingen, samt utbedring 
av problemer med overvann. Svaret fra rådmannen var at arbeidet skal 
settes i gang, med drenering og skifte av dekke. De nødvendige tiltakene 
skal etter plana gjøres ferdig i løpet av høsten.

VEDTOK PRINSIPPER 
FOR SALG OG UTLEIE 
AV KOMMUNALE 
NÆRINGSAREAL
Kommunestyret har vedtatt 
retningslinjer for salg og utleie 
av kommunale næringsareal. Det 
har vært økt interesse for tomter 
og næringsarealer. Det har derfor 
blitt et behov for å ha tydelige 
retningslinjer. Det bidrar til at are-
alene utvikles optimalt til egnede 
formål. Dokumentet gir også like 
vilkår og lik saksbehandling for 
næringslivet.

INFO

SOMMERKLUBB 2020
I Roan har de i mange år hatt sommerklubb i sommer-
ferien. I år ble dette et samarbeid mellom helse- og 
kultur-sektorene i kommunen. Man inviterte barn og 
unge til to uker med masse aktiviteter rundt omkring i 
hele kommunen vår. Klubben var innom flere gårdsdrifter, 
vindmøllepark, sentrumsaktiviteter, i fjæra og til vanns. 
50 barn meldte seg på, og enda flere hadde nok ønsket seg 
plass. Så dette får vi si ble en suksess, og som vi håper å 
fortsette med neste år.

3



VÅRE PROSJEKTER

ARBEIDET MED  
NY BARNEHAGE I GANG

Byggestarten til den nye barnehagen ble noe utsatt. Det går mot innflytting i løpet av høsten 2021.

Som vi skrev sist gang, skal det bygges 
ny barnehage ved sentrum, der 
dagens prestegårdsfjøs ligger. Målet 
var å rive fjøset i sommer, og starte 
opp byggingen etter ferien. Oppstar-
ten ble forsinket, da man avventer 
produksjon av trekonstruksjoner. 
Det er Stjern AS som skal stå for 
byggingen av barnehagen. De ønsket å 
avvente oppstarten, til alt det praktis-
ke utenfor deres kontroll var på plass. 
Det gjør fremdriften mer effektiv når 
man først starter opp. Rivingen startet 
nå i høst. Utsettelsen av oppstarten 
gjør prosjektet noe forsinket. Planen 
var åpning neste barnehageår i august 
2021. Nå ligger det derimot an til 
innflytting en gang i løpet av høsten. 
Mye av grunn- og betongarbeidene 
blir utført nå før jul. Det skal brukes 
mye massivtre i barnehagen, og 
monteringen av elementene vil starte 
opp på nyåret.

FLERE ALTERNATIV
Det var en bred prosess forut for 
valget av tomt. Berørte parter og 
andre ble grundig involvert underveis. 
Uansett hvilket alternativ man hadde 
valgt, så må man derimot alltid inngå 
noen kompromisser. Det gjelder både 
tomtevalg og utforming av bygget. 
Her er kort om de fire alternativene 
til tomt:
Området Prestegårdsfjøset har stort 
potensial, med sentral beliggenhet, 
gode solforhold, godt terreng til 
uteområde og nærhet til Naustanstua 
museumsområde. Vi kan også nevne 
at landskapsarkitekten som ble brukt 
roste uteområdet, sammenlignet med 
de fleste andre barnehager vedkom-

mende har jobbet med.
Ved Øy11øw (gamle Furuly ungdoms-
hus) er også beliggenheten flott, spe-
sielt med tanke på naturomgivelsene. 
Tomta ble derimot ikke valgt på grunn 
av liten størrelse på den aktuelle 
tomta. Det var også utfordringer med 
tanke på grunnforholdene.
Tomta ved Vassneset/Hubakkan ble 
heller ikke valgt. Her ville man blant 
annet ha måttet «gå på tur» før man 
kommer til naturområder. Tomta eies 
ikke av kommunen.
Ved Petrusfeltet ville det vært gode 
muligheter, og kort avstand til utmark. 
Men den aktuelle tomta skrådde 
en del, og ville gjort det vanskelig å 
etablere en stor barnehage. Tomta er 

også litt utilgjengelig for foreldre uten 
bil, samt at det er dårlige solforhold 
her.

SEKS AVDELINGER
Byggingen av ny barnehage er et re-
sultat av stor etterspørsel. Årsaken er 
flere fødte barn, samt at flere ønsker 
fulltidsplass. Dagens Maribo barneha-
ge skal flytte inn i den nye barneha-
gen. Den får plass til 120 barn, fordelt 
på seks avdelinger i to etasjer, og et 
stort uteområde. Vi håper og tror at 
vi kan tilby en flott barnehage, som 
barn, ansatte og foreldre blir veldig 
fornøyde med. Både store og små 
gleder seg til å flytte inn!

Stjern Entreprenør AS skal bygge ny barnehage. I august signerte daglig leder Sindre 
Stjern-Strøm og ordfører Vibeke Stjern kontrakten om bygging.
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RÅDHUSET I FORELØPIGE 
LOKALER FRA 1. JANUAR

Prosessen for å finne nye rådhus-lokaler er godt i gang.  
Inntil videre blir det en midlertidig løsning.

Planen er å flytte ut av dagens rådhus 
før jul. Rivingen skal starte til våren, 
og nytt rådhus blir i midlertidige 
lokaler fra senest nyttår. Da dette 
heftet gikk i trykken, var det ikke en-
delig avklart hva som blir midlertidig 
rådhus. Det tas opp og vedtas trolig i 
formannskapet 29. september, samme 
uke som dette heftet utgis. Forslaget 
fra rådmannen er at «TrønderEner-
gi-bygget» på Åmyra blir rådhus fra 
nyttår.

LYTTER TIL NÆRINGSLIVET
Det er usikkert hvor lenge man blir 
i midlertidig bygg. Rådhuset skal 
etter hvert inn i endelige lokaler. Det 
er satt i gang en prosess som ser på 
behovene og funksjonene til et nytt 
rådhus. Både brukere og ansatte skal 
involveres. Spørsmål som må avklares 
er blant annet behov for kontorer, 
møterom, fleksibilitet i bygget ved 
nye behov, parkering og prosessen for 
øvrig.
Næringslivet får en viktig stemme 
i valget av rådhus-lokaler. Et viktig 
mål er at bygg i sentrum ikke skal stå 
tomme. Det er derfor lite aktuelt å 

bygge nytt, slik det ser ut nå. Hvilke 
bygg som er aktuelle avhenger derfor 
mye av innspillene fra næringslivet. 
Kommunen vil i første omgang 
avklare behovene i et nytt rådhus, i 
prosessen som er startet. Så vil lokalt 
næringsliv vurdere hvilke lokaler som 
kan være aktuelle, og eventuelt tilby 
disse til kommunen.

DÅRLIG STAND
Rådhuset skal som kjent flytte, for å 
gi plass til den videregående skolen. 
Fylkeskommunen satte som forut-
setning at kommunen stilte tomt til 
disposisjon. Riving av dagens rådhus 
ville uansett blitt tema i nær fremtid, 
på grunn av tilstanden på bygget. 
Bygget er lite praktisk og i svært 
dårlig stand. Det skyldes blant annet 
setningsskader, svikt i takkonstruk-
sjonen, ombygginger, manglende 
vedlikehold og manglende avstand 
mellom etasjeskillene.
NAV Nord-Fosen vil fra 1. november 
ha kontorer i andre etasje i Finanshu-
set, eller «bankbygget». Kirkekontoret 
har allerede flyttet inn i ledige lokaler 
til Åfjord Regnskap i sentrum.

MULIG NESTE STOPP: Fra årsskiftet kan «TrønderEnergi-bygget» bli midlertidig rådhus. 
Saken behandles og vedtas trolig i formannskapet 29. september.

NYTT AVLØPSANLEGG 
I STOKSUND
To nye pumpestasjoner er nå 
satt i drift. Ny pumpeledning er 
ført ut på 45 meter dybde i sjøen 
fra slamavskillerne som ligger 
ved Leirbekken. Nå vil vi ha et 
vann- og avløpsanlegg i området 
som tilfredsstiller dagens krav til 
håndtering av forbruksvann og 
kloakk. Ferdigstillelse blir i løpet 
av høsten.

TILRETTELAGTE BO-
LIGER PÅ VASSNESET
Stjern Entreprenør fikk jobben 
med å bygge fire tilrettelagte leilig-
heter, samt en avlastningsbolig for 
barn, på Vassneset. Anbudsrunden 
der ble så jevn at resultatet måtte 
avgjøres ved hjelp av loddtrekning, 
noe som er litt uvanlig! Fremdrifts- 
planen tilsier tett bygg til jul, og 
ferdigstillelse til neste sommer. 
Der skal det også brukes mye mas-
sivtre, og det blir spennende å se 
det ferdige resultatet med et flott 
fellesareal både inne og ute.

STATUS PÅ 
AKTIVITETSHUSET
I byggegropa for aktivitetshuset er 
betongarbeidene i kjelleren mer 
eller mindre ferdig. Her finner vi 
parkeringskjeller, ansatt-gardero-
ber og tekniske rom. Mange vegger 
i første etasje er også støpt, og 
det klargjøres for støping av gulv 
i andre etasje. Bygget er planlagt 
ferdigstilt til jul 2021.

FRØNESBRUA BLIR 
LITT FORSINKET
Brua fra Frøneset til Årnes blir 
neppe reist på plass i høst. Slik det 
så ut i midten av september, vil 
arbeidet skje i januar eller februar. 
Det kommer blant annet an på 
vinterforholdene.
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Leverandørene/nettilbyderne bygger ut bredbånd på eget initiativ der det er lønnsomt.  
For områder som ikke er lønnsomme må kommunen søke om økonomisk støtte.

Det finnes to ordninger som gir øko-
nomisk støtte. Pengene bevilges årlig:
Nasjonale Nkom-midler, som fra 2020 
forvaltes av fylkeskommunene. 
Fylkeskommunen bevilger også egne 
penger, såkalte «restmidler». Hvor 
mye som er tilgjengelig varierer fra år 
til år.

SLIK ER PROSESSENE FØR UTBYG-
GING MED ØKONOMISK STØTTE
1. Kommunen vil hvert år bestemme 
hvilke områder som skal prioriteres i 
søknaden om støtte. Det gjøres i dia-
log med og etter råd fra fylkeskommu-
nen. Strekningene som prioriteres er 
normalt dem som har størst mulighet 
for å få penger.
Her er noen av vilkårene som må 
følges, for at prosjekter kan få støtte:
•  Først må kommunen kartlegge 

dagens nett-dekning i de aktuelle 
områdene det søkes om støtte til

•  Man må kontrollere at det ikke er 
planer om kommersiell utbygging 
i områdene de neste tre årene. Det 
gjøres med en offentlig høring.

•  Det settes flere krav til en eventuell 
leverandør av bredbånd, som ønsker 
å bygge ut. Blant annet skal det 
leveres bredbånd over 30 Mbit/s.

•  For at et prosjekt skal kunne få støt-
te, må kommunen (?) blant annet 
utarbeide kartomriss for området, 
adresselister over husstander og be-
drifter, estimat over kostnader, samt 
en finansieringsplan. Prosjektet må 
følge lov om offentlige anskaffelser.

•  Kommunen benytter også anled-
ninger til å forberede utbygging av 
områder for framtida. For eksempel 
ved at man får lagt fiberkabel hvis 

det likevel graves i et område.

2. Kommunen sender søknaden om 
støtte, med prioriterte prosjekter, til 
fylkeskommunen. Det gjøres innen 
en søknadsfrist. Fylkeskommunen 
får lignende søknader også fra mange 
andre kommuner i fylket.

3. Fylkeskommunen behandler 
søknadene, og gjør endelige priorite-
ringer. Det avgjør hvilke prosjekter i 
Trøndelag som får årets støtte. Den 
gis blant annet ut fra hastighetene på 
dagens nett.

4. Fylkeskommunen forbereder en 
anbudsprosess, og legger etter hvert 
prosjektene ut på anbud. Leverandø-
rene av bredbånd gir anbud med sine 
priser.

STATUS PÅ BREDBÅND I ÅFJORD
Her er status på prosjekter i kommunen vår. Informasjonen ble oppdatert i midten av september.

FRA ROAN TIL HONGSAND
Telenor har fått anbudet. De har fått 
god respons på salg av abonnement, 
slik at utbygging starter i 2021.

FRA HONGSAND TIL SKJØRA 
Prosjektet (Jardalen, Kiran, Nord-
skjøra, Sørmarka) har vært ute på 
anbudsrunde nummer to til potensiel-
le leverandører. Per september 2020 
ligger søknadene hos fylkeskommu-
nen, som jobber videre med aktuelle 
søknader. Fylkeskommunen vil komme 
tilbake til status for veien videre.

STORDALEN
For 2020 er det søkt om statlig støtte 
(Nkom-midler) for bredbånd opp til 
Forfod. Status per september 2020 
er at søknaden ligger hos fylkeskom-
munen, som forvalter ordningen. 
Fylkeskommunen tar imot søknader 

fra kommuner i hele fylket, og vil 
prioritere disse søknadene.

NORDDALEN
For 2020 er det søkt om statlig 
støtte (Nkom-midler) til områ-
dene Hofstad-Hofstaddalen-Lo-
nin-Momyr-Norddalen. Status per 
september 2020 er at søknaden ligger 
hos fylkeskommunen. Det ble søkt 
om midler også i 2019, som ikke ble 
bevilget.

HUMSTAD-DOLMSET
Det er bevilget penger fra fylket, og 
lagt fiberrør på strekningen. Det ble 
gjort samtidig som at en strømkabel 
ble lagt i grøft, etter at luftlinjen ble 
revet. Status september 2020: Utbyg-
gingen er tildelt Rissa Kraftlag.

EIDEM-SKASET + RÅNES
Telenor fikk oppdraget. Prosjektet er 
under utbygging.

HERFJORDEN BYGGEFELT
Telenor fikk oppdraget. Prosjektet er 
under utbygging.

BESSAKER
Rissa Kraftlag fikk prosjektet. Det er 
under utbygging.

REVSNES
Det legges fiberrør samtidig som at 
kommunen utbedrer kloakksystemet. 
For 2020 foreligger det ingen konkre-
te planer om å prioritere utbygging 
her. Fylkeskommunen og kommunen 
mener Stordalen og Norddalen har 
størst sjanse for midler i første om-
gang og blir prioritert i 2020. Revsnes 
kan derimot bli prioritert senere.

SLIK FOREGÅR PROSESSEN FOR UTBYGGINGER AV BREDBÅND
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VÆR FORBEREDT PÅ 
VINTEREN
Bildet viser hva som kan skje hvis 
vannpostkraner blir stående i 
halvåpen stilling. Her har vann-
trykket gjort at krana har blitt 
ødelagt (uten frost!). Resultatet er 
vannlekkasje som det kan ta lang 
tid å oppdage. Gå derfor over kra-
nene og sørg for at de er skikkelig 
lukket. Det er ekstra viktig før 
vinteren, når vannet i tillegg kan 
fryse. Kranen lukkes ved å dreie 
akkurat 90 grader. Ikke bruk makt 
på kranen, spesielt ikke hvis den 
er litt gammel. Det skal kjennes 
når den er fullt åpen eller fullt 
lukket. Ta også inn hageslangen. 
Før vinteren bør man også sjekke 
at man har varme i alle rom der 
vannrør passerer. Sjekk også at 
vann ikke kommer inn i huset noe 
sted. Gå også over takrenner, og 
rens dem for løv og mose. Det kan 
forhindre store skader på boligen. 
Sjekk også at taksteinen ligger 
som den skal. Ta gjerne en runde 
rundt huset før vinteren kommer, 
og sjekk at det ikke ligger ting ute 
som burde være inne.

HYTTEEIER? HUSK 
Å LESE AV VANNMÅLE-
REN FØR NYTTÅR
I desember sender vi ut skjema 
til avlesning av vannmålere. Er du 
ikke på hytta de siste par månede-
ne før jul, så bør du lese av vann-
måleren før du låser av hytta for 
vinteren. Da har du de siste tallene 
klare for å fylle inn i skjemaet, når 
den tid kommer.

5. Hvis fylkeskommunen ikke anser 
de innkomne prisene som aksepta-
ble, kan hele anbudet bli utlyst på 
nytt. I verste fall kan hele prosessen 
utsettes. Hvis prisene regnes som 
OK, blir en leverandør valgt ut til å 
levere bredbåndet.

6. Leverandøren som er valgt vil 
fortsette prosjektet den har påbe-
gynt. Etter hvert vil leverandøren 
undersøke interessen blant dem 
som bor i området. Det gjelder både 
privatpersoner og bedrifter. Dette 
kan gjøres via informasjonsbrev 
og/eller folkemøter. Kommunen 
hjelper til i arbeidet med å få ut 
informasjon.

7. Hvis det er for liten interesse 
for å legge inn bredbånd, utsettes 

prosjektet. Dette skjer sjelden. 
Hvis mange nok til slutt sier ja til 
tilbudet, vil leverandøren gå videre 
med prosjektet.

8. Leverandøren vil legge ut det 
praktiske arbeidet på anbud, og 
velge firma til jobben.

9. Arbeidet kan starte når alle prak-
tiske forhold er avklart.

Som man ser, så er det mange ledd i 
en slik prosess, og svært mye arbeid 
som gjøres underveis. En eventuell 
forsinkelse i et ledd, gjør også at 
resten av prosessen utsettes. Det er 
årsaken til at slike prosesser ofte tar 
lang tid.

SLIK FOREGÅR PROSESSEN FOR UTBYGGINGER AV BREDBÅND
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SKAL UTREDE 
SKOLE- OG BARNE-
HAGESTRUKTUREN

Utredningen vil omfatte hele 
den nye kommunen. Innbyg-
gerne vil bli involvert tidlig.

Kommunen har startet en pro-
sess om fremtidens skole- og 
barnehagestruktur. Politikere og 
administrasjon ønsker at innbyg-
gerne skal komme tidlig med i 
prosessen. Derfor holder man på å 
lage en informasjonsbrosjyre. Den 
skal sendes ut til alle med barn 
opp til 16 år. Brosjyren vil belyse 
utvikling for barnetall, kart over 
hvor barna bor, samt presentere 
de ulike enhetene. Brosjyren vil 
i tillegg bli tilgjengelig digitalt. 
Det vil blant annet opprettes en 
lenke på kommunens hjemmeside, 
der vi håper å få masse hørings-
uttalelser, fra innbyggere i alle 
aldre. Dette vil danne grunnlaget 
for videre arbeid med skole- og 
barnehagestrukturen. Dette blir 
en grundig og stor prosess, som 
innbyggerne får høre mer om i 
tiden som kommer.

MYE NYTT INNHOLD I SKOLENE
Alle læreplaner for fag i grunnskolen er fornyet. Blant annet blir det mer 

fokus på kritisk tenking og refleksjon.

De nye læreplanene gjelder fra august 
2020 for 1.-9. klasse, og fra august 
2021 for 10. klasse.  

MER RELEVANTE
Det er innholdet i fagene som er 
nytt. Kritisk tenking og refleksjon vil 
bli en viktig del av hva elevene skal 
lære. I tillegg skal de praktiske og es-
tetiske fagene styrkes. Målet er å gjøre 
planene mer relevante for framtiden. I 
tillegg skal fagene få tydeligere prio-
riteringer, og sammenhengen mellom 
fagene skal bli bedre.  
Ved skolestart fikk lærerne praktisk 
talt smake på planverket. Opplæ-
ringsloven, overordnet del, tverr-
faglige tema og grunnleggende 
ferdigheter skal alltid være ingredi-
enser i planlegging av fagene. Et mål 
er at elevene skal forstå sammenhen-
gen mellom handlinger og valg, og 
hvordan man gjennom kunnskap og 
teknologi kan finne løsninger. 

MEDVIRKNING
Overordnet del erstatter generell 
del av læreplanverket, og gjelder fra 

skolestart i 2020 for alle trinn. Over-
ordnet del beskriver hvilke verdier 
og prinsipper grunnopplæringen skal 
bygge på. Elevmedvirkning skal prege 
skolens praksis, både gjennom med-
virkning og medansvar. Det er i tråd 
med artikkel 12 i barnekonvensjonen: 
Alle barn har rett til å si meningen 
sin, og meningen deres skal bli tatt på 
alvor.

Glimt fra Vik-Bessaker 
barnehage:
Alle barna ved Vik-Bessaker 
barnehage har laget sitt 
eget insektshotell. De har 
vært med og snekret det 
sammen, og de har malt 
selv. Innholdet plukket de på 
tur i skogen, og barna fikk 
selv legge alt inn i hotellet.

KAKE: Lærerne har fått en smak av det nye 
planverket.
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Opplever du vansker med å 
utføre daglige aktiviteter?
Ved hjelp av tilrettelagt 
trening hjemme hos deg, eller 
i ditt nærmiljø, kan vi hjelpe 
deg i gang!
Emma Kristin Tårnes er 
nytilsatt ergoterapeut, og 
vil lede dette tilbudet i 
kommunen. Ta kontakt for 
en uforpliktende prat om 
hverdagsrehabilitering.

KONTAKTINFORMASJON:
Emma Kristin Tårnes
Telefon 481 59 557
E-post: emma.kristine.
tarnes@afjord.kommune.no

EN HILSEN FRA RÅD FOR 
MENNESKER MED NEDSATT 

FUNKSJONSEVNE
Alle skal kunne velge å delta. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne bidrar til å sikre akkurat det. 

Kom gjerne med forslag til hvordan kommunen kan legge enda bedre til rette for alle.

Leder for rådet er Karin Viken Sum-
stad. Nedenfor forteller hun litt om 
bakgrunnen sin, og rollen til rådet:
«Hei. Jeg er 63 år og har yrkeserfaring 
fra Rissa kommune, trygdeetaten og 
NAV. Ei morsom tid i mitt yrkesliv 
var det også å være prosjektleder for 
etableringen av Hysnes Helsefort i 2,5 
år.  Fra 1997 har jeg, med unntak av 
tiden på Hysnes, ukependlet til jobb 
i NAV-direktoratet i Oslo, der jeg har 
jobbet med ulike prosjekter. Nå er jeg 
pensjonist, og flyttet for fire år siden 
fra Stadsbygd til Troningen i Roan. 
Bakgrunnen for at jeg takket ja til å bli 
leder, er at vi har to barnebarn som 

har nedsatt funksjonsevne. Jeg skal 
ikke lyve og si at det har vært bare fint 
og flott, men det har det også vært. 
Ikke minst har vi lært mye. Kunnskap 
vi skulle gitt mye for å ikke ha, men 
som det er fint å få brukt.

MEDLEMMENE I RÅDET
Vi har flere medlemmer i rådet: May 
Lian, May-Britt Sundet, Kåre Gotvassli 
og Per-Eivind Willmann (vara er Arne 
Nervik og Edit Humstad). Vi har til 
sammen mye kompetanse, og blir hørt 
i byggesaker og andre prosjekt der det 
er behov for en brukerstemme.

KONTAKT OSS MED FORSLAG!
Ordet universell utforming fikk 
mening for meg da jeg fikk en enkel 
forklaring: «Alle skal kunne velge 
å delta». Vi vil gjerne ha forslag til 
hvordan Åfjord kommune kan legge 
enda bedre til rette for alle. Ta gjerne 
kontakt på telefon 938 59 100 (ring 
eller send SMS) eller e-post karin.
viken.sumstad@gmail.com.
Til slutt vil jeg takke Lise Sørheim for 
den gode jobben hun gjorde før meg. 
Jeg møter mange som sier «det lærte 
vi av Lise».  Da blir jeg glad, ydmyk og 
litt redd for å klare jobben.»

NY ERGOTERAPEUT: Emma 
Kristin Tårnes bidrar blant 
annet innen hverdagsrehabi-
litering.

HVA ER VIKTIG FOR DEG? 

INFORMASJON FRA 
LEGETJENESTEN
TURNUSLEGER
1. september startet Guro Ølstøren opp igjen etter 
fødselspermisjon, og vil fullføre turnustiden. Eirik 
Bones vil være her i seks måneder som turnuslege 
(LIS1 lege).

VAKSINER MOT INFLUENSA
Ut fra det vi vet nå, vil vi motta influensavaksinen 
i oktober. Det er da bestilt vaksiner til personer i 
risikogrupper. Andre som ønsker influensavaksine 
bestiller resept og får tatt vaksinen på legekontoret.
Covid-19: Se egen artikkel på side 10.
PS: Det har vært et stort trykk på legekontoret, så det 
vil være lurt å bestille legetime i god tid.

ÅPNINGSTIDER FOR 
LEGEKONTORET
Fra 16. september til og med 30. april: 08.30-15.30
Kontakt oss på telefon 72 53 02 00. 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113. 
Ved behov for legevakt ring 116117.
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HAR DU SPØRSMÅL OM KORONA?
Teksten nedenfor ble oppdatert 16. september. Det kan ha kommet endringer siden da.  

Oppdatert informasjon ligger alltid på korona-sidene våre på hjemmesiden.  
Bruker du ikke Internett, ring servicetorget vårt for lokale spørsmål.

HENVENDELSER OG SPØRSMÅL OM 
KORONA SKAL FOREGÅ SLIK:
•  alle som selv mistenker at de er 

smittet av covid-19, har anledning 
til å teste seg uten vurdering fra 
lege. Det er viktig at alle som tror 
at de kan være smittet eller har 
forkjølelseslignende symptomer, 
benytter anledningen til å teste seg. 
Korona-testing er gratis. Svaret får 
man etter en til to dager ved å logge 
seg inn på helsenorge.no, eller ved å 
ringe legekontoret på telefon  
72 53 02 00.

HELSETJENESTEN ANBEFALER  
COVID-19-TESTING FOR
•  alle med nyoppstått luftveisinfek-

sjon eller andre symptomer på 
covid-19.

•   alle som kan ha blitt smittet med  

covid-19, enten som nærkontakt 
eller etter reise i land med høy 
forekomst de siste 10 dagene.

•  andre grupper kan testes etter vur-
dering av lege. Ved test av personer 
som ikke har symptomer og ikke er 
smitteeksponerte må positiv test 
bekreftes av ny test.

TESTING OG SYMPTOMER
•  testing utføres fortsatt ved legekon-

toret. Testing avtales med legekon-
toret via telefon.

•  hvis du får mer alvorlige sympto-
mer på dagtid, kan du også ringe 
legekontoret. Hvis du ikke får tak i 
fastlegen, eller at kontoret er stengt, 
ring legevakt på telefon 116117.

SVAR PÅ SPØRSMÅL
For generelle spørsmål, sjekk om du 

finner svar på fhi.no, som er nettsi-
dene til Folkehelseinstituttet, eller på 
informasjonssidene til kommunen. 
Man kan også ringe den nasjonale 
informasjonstelefonen på telefon  
815 55 01, for spørsmål om korona. 
Ring mellom klokken 08.00 og 15.30. 
For andre lokale spørsmål, ring ser-
vicetorget vårt på telefon 72 51 00 00.
NB: Den lokale korona-telefonen er 
stengt inntil videre, på grunn av liten 
pågang. Tilbudet vil åpnes igjen hvis 
det blir behov.

TENK SOM OM MAN ER SMITTET
Vi oppfordrer alle til å innrette seg 
som om de er smittet. Det gjelder alle 
innbyggerne. Det er avgjørende at 
hver enkelt er bevisst på ansvaret sitt, 
når det gjelder å redusere spredning.

SMITTEVERN FOR PLEIE OG 
OMSORG-TJENESTENE
Det er fortsatt stengte dører ved omsorgsboliger og sykehjem, på 
grunn av Covid-19, men alle beboere kan ta imot avtalte besøk.  
Besøk avtales ved hver enhet, gjerne i forkant av besøket. Kontakt 
(telefonnr.):
Roan sykeheim: 902 43 735 // Omsorgsboliger: 916 88 826
Helsesenteret i Åfjord: 
Gruppe1 – 72 53 01 54 
Gruppe 2 – 72 53 01 50

Gruppe 3 – 72 53 01 60
Gruppe 4 – 72 53 01 63

BESØKSTIDER
Ved Roan sykehjem er det ikke innført fast besøkstid. Ved Åfjord 
helsesenter er det innført besøkstider klokken 10.30-12.30 og 16.00-
18.00. Aktivitetstilbud åpner gradvis opp igjen innenfor enhetene. 
Vi har fortsatt stort fokus på smittevern ved enhetene, og håper på 
forståelse for tiltakene i forbindelse med besøk.

RITA MØLLEVIK – ENHETSLEDER ROAN SYKEHEIM OG 
HJEMMETJENESTEN
GUNNVEIG Å. UGEDAL - ENHETSLEDER HJEMMETJENESTEN
AUD ELIN B. VINGEN – ENHETSLEDER INSTITUSJON

Den nye sykeheimen i Roan tar form, 
både inne og ute. Overlevering av 
bygget blir trolig som planlagt i januar, 
med innflytting i siste halvdel i februar.

SYKEHEIM I RUTE
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INFO

VIL DU BLI BEDRE 
«PÅ DATA»?
Torsdag 15. oktober og 19. no-
vember blir det grunnleggende 
digitale kurs på Roan og Årnes. 
Klokkeslett er 10.00-13.00, 
på biblioteket i Åfjord og på 
Roanstua. Kursene tilpasses 
ønskene til deltakerne. Vil 
du lære hvordan du sender 
e-post? Eller hvordan du kan 
kommunisere via video? Har 
du andre ønsker for å lære på 
PC eller mobil, helt grunnleg-
gende eller litt mer avansert? 
Skriv hva du ønsker å lære ved 
påmelding til servicetorget, tele-
fon 72 51 00 00. Eller send e-post 
til postmottak@afjord.kommune.no. 
Meld på senest fem dager før kurset 
holdes. Alle nødvendige forholdsregler 
med tanke på korona vil tas. Arrangører 
er Åfjord kommune, frivilligsentralene 
og Åfjord Ressurssenter. Velkommen på 
datakurs!

HUSK REFLEKS!
Trafikksikkerhetsutvalget sender en 
viktig oppfordring, spesielt til foreldre 
og andre voksne: Bruk refleks og vest, 
og glem heller ikke hjelmen når man 
sykler. La oss være gode eksempler for 
hverandre.

ÅFJORD PRIDE I OKTOBER
17. oktober arrangeres Fosens første Pride. Det er en feiring av 
såkalt skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold.
Kommunen er med og arrangerer begivenheten, som ledes av en 
egen komité. Leder av komiteen er Anna Pettersen. Nedenfor er 
hennes beskrivelse av Åfjord Pride:
«Jævla homo» og «E’ du heilt homo eller?» kan fortsatt høres 
jevnlig i skolegården, på fotballbanen, på fest og flere andre 
steder. Mange tør ikke være seg selv på bygda, og flytter til store 
byer før de i det hele tatt har nevnt et ord om at de er skeive 
hjemme. Dette vitner om at vi har en jobb å gjøre – en jobb vi 
nå tar fatt på med stort engasjement og glede! Jeg har lyst til at 
Åfjord skal være et samfunn der vi har plass til alle – der alle 
føler seg trygge og velkomne. Derfor arrangerer vi i år Åfjord, og 
Fosen, sin aller første pride!
Selve arrangementet finner sted 17. oktober. Her vil det bli god 
stemning med appeller, konserter, opplegg i kirka, og ikke minst 
parade! I tillegg oppfordrer vi alle til å sette fokus på saken i 
forkant. Vi satser på å pynte kommunen i alle regnbuens farger, 
og håper så mange åfjordinger som mulig vil være med å vise 
hvilket fint og åpent samfunn Åfjord er – dette blir gøy, bli med! 
Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Snapchat for mer info 
fortløpende! @afjordpride

Anna Pettersen 
er med og 
arrangerer 

Åfjords første 
Pride. 

Foto: Privat

SYKEHEIM I RUTE

NY BRANNSTASJON PÅ ÅMYRA 
Kommunestyret vedtok i september å investere de siste 1.15 mil-
lioner kronene, av inntil 17.9 millioner kroner (eks. moms), til ny 
hovedbrannstasjon på Åmyra. Pengene tas opp som lån. Behovet 
for oppgradering av stasjonen skyldes økte krav til helse, miljø 
og sikkerhet (HMS). I tillegg er behovet for brannberedskap også 
økende. Stasjonen skal også inneholde areal til feietjenesten, 
samt areal til renholdsfunksjonen i Åfjord kommune, som nå skal 
samles under teknisk drift. Det er Rædergård Entreprenør AS på 
Ørland som vant anbudsrunden, og skal bygge brannstasjonen. 
Det må etter hvert også gjennomføres tiltak ved Stoksund brann-
stasjon, og mest sannsynlig ved Roan brannstasjon. 
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RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD B-Economique

NYE FJES I KULTURSKOLEN
Brian Christer Nebb Rånes er ny rektor  

etter Tormod Gjersvold.

Tormod har begynt i stillin-
gen som rektor på Trønder-
tun folkehøgskole på Melhus. 
Hans etterfølger på kultur-
skolen er en nylig heimflyttet 
åfjording. Brian Christer 
Nebb Rånes har mastergrad i 
musikkvitenskap og prak-
tisk-pedagogisk utdanning 
fra NTNU. De siste årene 
har han vært kontaktlærer i 
Trondheimsskolen.

NY LÆRER PÅ PLASS
Ingvild Sandbakk Skjul-
stad er ny lærer i kultursko-
len. Hun er utdannet faglærer 
i musikk fra Nord universitet. 
Ingvild spiller trompet, og er 
lystekniker. I år har hun vært 
dirigent for Frosta Storband. 

HØSTENS TILBUD
Kulturskolen tilbyr i år un-
dervisning i musikk, kunst-

fag, dans, teater, sangteater, 
samt småkultur og holder 
kurs i EDM (elektronisk 
dansemusikk) og lyd/lys/
sceneteknikk. Undervisnin-
gen foregår på Åset skole, 
Stoksund oppvekstsenter, 
Brandsfjord skole, Sør-Roan 
skole og på Bakeriet. 
 I tillegg tilbys TalentLab, i 
samarbeid med Indre 
Fosen kulturskole og Ørland 
kulturskole. Som et smitte-
verntiltak tilbyr kulturskolen 
digital undervisning til de 
som ønsker det.  
Kulturskolene på Fosen sam-
arbeider også om å opprette 
Fosen ungdomsstorband. Det 
settes i gang et pilotprosjekt 
7. november. Målet er å skape 
et fast tilbud til dedikerte 
ungdomsmusikere, som spil-
ler messing, treblås, piano, 
gitar, bass og trommer.

LILLY ER NY LEDER PÅ 
BIBLIOTEKET

Den nye biblioteksjefen startet i august. Her 
forteller Lilly Marie Storslett litt om seg selv og 

tilbudet.

Hei alle sammen! Lilly Marie Storslett her, nyansatt 
biblioteksjef i Åfjord, og bor på Årnes. Jeg har jobbet 
mest i folkebibliotek og litt i skolebibliotek. Og hittil 
har jeg hatt verdens beste jobb i 32 år! Som leksvæ-
ring er jeg glad for å være tilbake på Fosen! Trond-
heim e bra, Fosen e bæst! 
Vi i Åfjord er heldige som får nye biblioteklokaler 
på Årnes og på Roan. Og så har vi også et veldig fint 
bibliotek i Stoksund på oppvekstsenteret. Litt korona-
restriksjoner har vi – i Stoksund kan man bestille og 
hente en pose med bøker ved å kontakte biblioteket 
der.  På Årnes og Roan er det åpent som vanlig. Men 
husk avstand og rene hender før og etter besøket. 
Skoler og barnehager må ta kontakt for å avtale tid 
og opplegg for besøk. Og da kan alle trygt besøke 
biblioteket. Hjertelig velkommen!

Brian Christer Nebb 
Rånes er motivert for 
å fortsette det gode 
arbeidet til Åfjord 
kulturskole.

Lilly Marie Storslett er opp-
rinnelig fosning, og glad for 
å flytte «heim» til regionen.


