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Smaken av vår nådde oss allerede i 
påska. Sola ga oss varme og farge i 
kinnene, og vi fikk satt ut båten, raka 
plena, rulla på bar asfalt, spist en is, 
snakka med naboen over hekken og 
gått på ski i shorts – herlig! Så kom 
snøen og vi tenkte; vi ble lura i år 
igjen også! 
Bassenget er endelig fylt med vann, 
og skolesvømmingen starter 12. mai. 
Anbudet for bygging av en trygg og 
sikker vei By-Stjern er ute. Været gir 
oss billig strøm, vann i magasinene 
og vind i turbinene. Russen har 
stillongsen på under uniformen sin 
og sammen med korpsene er de sikre 
vårtegn. Regjeringa har kommet med 
et landbruksoppgjør som monner, så 
kjære naboer Mona og Roar; i vår vil 
jeg glede meg over skjitlukta vel viten-
de om at åfjordsbonden kan puste 
lettere og fortsette sitt fantastiske 
arbeid. Andre næringsdrivende i kom-
munen holder folk i arbeid. Og min 
jobb sammen med Åfjord Utvikling er 
spennende når stadig nye prosjekter 
og mulige etableringer kommer på 

bordet. Skolebarn, foreldre/fore-
satte, ansatte og politikere har i flere 
måneder engasjert seg i arbeidet med 
fremtidens Åfjordskole, og i juni fatter 
kommunestyret det endelige ved-
taket. Flere innbyggere sa ja og har 
invitert til «gjestebud» for å diskutere 
innhold i vår felles kommuneplan. Bi-
dragene fra så mange som har varslet 
om og som har satt i stand boliger for 
å kunne bosette 55 flyktninger, viser 
at vi virkelig bryr oss. 

Dette er vår hverdag, den vi kjenner 
og den vi lever i. Mye skjer i kommu-
nen som påvirker denne hverdagen, 
og vi irriteres, gledes og engasjerer 
oss. 

Og hverdagen har vært savnet, det 
normale livet uten pandemi med 
restriksjoner og usikkerhet. Når vi nå 
først kan ta hverdagen tilbake er det 
allikevel ikke helt som før. En grusom 
krig i Ukraina påvirker og skremmer 
oss, og gir oss perspektiv på livene 
vi lever her i Åfjord. Sakene vi er 

opptatt av betyr så 
lite når kaoset rår i 
den verden og det 
Europa som vi alle 
er en del av. 

Husk at små gryter også 
har ører og ikke minst en mobil og 
et nettbrett… de vet mye om krigen, 
og dette må vi tørre å snakke med 
ungdommen vår om!  
Krig er forakt for liv, fred er å skape!

Noen ukrainske flyktninger har kom-
met til oss, og flere kommer. Vi står 
klare til å ta imot dem og vi skal ta 
vare på dem. De russiske åfjordingene 
skal vi også ta vare på. Det er ikke de-
res krig, og de skal ikke stå til ansvar 
for det russiske regimets barbari.

Skaper vi menneskeverd, skaper vi 
fred!
VIBEKE ORDFØRER

KJÆRE SAMBYGDINGER OG 
FRITIDSÅFJORDINGER!
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FORSIDE: I midten av mai kunne de 
første skoleelevene prøve Å! Badet, 
deriblant Amalie (øverst) og Hanna. 
Åpning for folk flest blir i juli. 

Etter to år med korona og fysisk avstand, er det fantastisk at vi endelig kan møtes 
igjen. 17. mai ble mange steder en folkefest, og et flott symbol på at hverdagen igjen er 
tilnærmet normalt. Her fra feiringen på Roan. 
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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

100 000 KRONER BIDRO TIL  
BUTIKK FOR GJENBRUK
Åfjord kommunestyre bevilget før jul 100 000 kroner 
til støtte til gjenbruksbutikk på Årnes. Tilbudet er et 
initiativ fra Åfjord og Stoksund menighet, som eier og 
drifter tilbudet. Målet er å oppmuntre til gjenbruk. Til-
budet inneholder både «skravlehjørne», reparasjons- og 
skaperhjørne, salg av krydder og urter, samt salg av  
lokal kunst. Tilbudet samarbeider også med Flyktning- 
tjenesten i kommunen.

FOSEN RENOVASJON ØNSKER ALLE 
KUNDER EN FIN SOMMERTID
• Monstad gjenvinningsstasjon har åpent tirsdag og tors-
dag kl. 13.00-18.00 og første lørdag i hver måned  
kl. 10.00-14.00.
• Rulle (mobil gjenvinningsstasjon) kommer til Roan og 
Reppkleiva onsdager i partallsuker. Tidspunkt finner du på 
hjemmesiden vår: fosenrenovasjon.no. Hvis du ikke bruker 
Internett og har spørsmål til oss, ring 73 85 85 90. 
• Stasjonene har stengt alle helligdager og perioden  
24. desember - 1. januar.

SISTE NYTT
Matavfallsposer og sekker for plastemballasje hentes gratis 
i de fleste dagligvarebutikker. Bare spør i kassen. Oversikt 
over hvilke butikker det gjelder finner du på vår hjemme- 
side: fosenrenovasjon.no. Hvis du ikke bruker Internett og 
har spørsmål til oss, ring 73 85 85 90. 
Det blir etablert et prøvepunkt for hytteeiere på dagens 
returpunkt i Åfjord sentrum i løpet av sommeren. Her vil 
hytteeierne få mulighet til fullverdig sortering av restav-
fall, papir, plastemballasje, matavfall, klær samt glass- og 
metall-emballasje.

SER PÅ MULIGHETEN 
FOR FELLES HELSEHUS
Dagens legekontor har vært modent 
for oppgradering i mange år. Det 
jobbes nå med å se på både innhold 
og plassering av et nytt «helse-
hus». Det foreligger en avtale med 
Trøndelag Fylkeskommune om å 
samlokalisere lege og tannlege i et 
eventuelt nytt helsehus. I tillegg er 
det aktuelt å samlokalisere både fy-
sioterapi og rehabiliteringstjeneste i 
det samme bygget. Åfjord kommune 
ser på flere mulige lokasjoner, og 
er i dialog med lokale næringsak-
tører om plassering av et eventuelt 
helsehus. Formålet med en slik 
samlokalisering er blant annet å 
styrke fagmiljøene, med tanke på 
samarbeid, rekruttering og å dra 
nytte av hverandres ressurser.

NY LEDER I ÅFJORD UTVIKLING
Stian Nilsen er ansatt som daglig 
leder i Åfjord Utvikling, etter at Rolf 
Øia sluttet i stillingen 2. mai.
Nilsen har allerede jobbet i Åfjord 
Utvikling i noen år, og kommer 
fra stilling som prosjektleder. Vi 
benytter anledningen til å takke Rolf 
Øia for et godt samarbeid, og for den 
flotte innsatsen han har lagt ned. Takk til Rolf Øia som 

har vært daglig leder i 
Åfjord Utvikling siden 
2016.
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VÅRE PROSJEKTER

BASSENG-ÅPNING TIL FELLESFERIEN
Å! vil åpnes først til høsten. Men bassenget tar imot besøkende fra 11. juli.

Planen har vært å åpne aktivitetshuset Å! for allmennheten 
før ferien. Entreprenørene ser ut til å komme i mål med 
sine arbeider, bortsett fra noe utendørs, som må samkjøres 
med bygging av nytt rådhus. For å være sikker på at alt er 
på plass, vil Å! Badet åpne for allmennheten til fellesferien, 
som for de fleste starter i uke 28. I tillegg til å åpne bassen-
gene, håper vi å kunne åpne restauranten. Men i skrivende 
stund er dette ennå usikkert, med tanke på leveringstid 

på møbler. Vi er, som mange andre i disse tider, påvirket 
av situasjonen ellers i verden, med lange leveringstider 
og mangel på råvarer. Vi får dessverre ikke alt av møbler, 
inventar og utstyr før etter ferien, og huset vil dermed ikke 
bli åpnet i sin helhet før til høsten. Bibliotek, kulturskole, 
fritidsklubb og frivilligsentral vil derfor flytte inn i Å! først 
etter sommerferien.

RÅDHUS FRA NESTE SOMMER
Bygging av rådhus er nå i gang. Planen er at dette skal 
stå ferdig om ett år, det vil si i juni 2023. Aktivitetshus 
og rådhus har felles parkeringskjeller, noe som gjør at 
parkeringskjelleren under Å! ikke kan tas i bruk før 
rådhuset står ferdig. Inntil da må gjester og brukere av 
aktivitetshuset parkere ved brakkeriggen eller ansatt-
parkeringen til Åset skole på kveldstid og helg, eventuelt 
på området ved idrettshallene eller andre steder i 
sentrum ellers.
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En lang og omfattende prosess nærmer seg politisk vedtak. I 
skrivende stund er innstillingen til saken ikke ferdig. Mange 
aktører har vært involvert i arbeidet. Selskapet KS Konsulent 
har analysert oppvekstsektoren slik den er i dag. Det er gjort 
via mange samtaler med ansatte, foresatte, støttefunksjoner til 
oppvekstsektoren, arealplanlegger, samt politisk og adminis-
trativ kommuneledelse. Kommunen har holdt egne møter med 
ansatte og foresatte, i tillegg til folkemøter for innbyggerne.

RAPPORT OG INNSPILL
KS Konsulent sin rapport ble publisert i februar. Rapporten 
ble deretter liggende ute til offentlig ettersyn, og fikk veldig 
mange høringsinnspill.
Rapporten til KS Konsulent anbefalte at barnehage- og skole-
tilbudet i den nordlige delen av kommunen samles i et felles 
oppvekstsenter. De anbefalte plassering innenfor tidligere 
Brandsfjord skolekrets, og ved eller i geografisk nærhet til 
fylkesvei 715. KS Konsulent anbefalte også at Vik/Bessaker 
barnehage legges ned fra og med barnehageåret 2022/2023. 
Rapporten anbefalte at driften av Stoksund oppvekstsenter 
videreføres. KS Konsulent anbefalte også at plassutfordringene 
ved Åset skole bør utredes nærmere.

JEVNLIG OPPDATERT
Alle innspillene fra innbyggerne er gått gjennom og struk-
turert. Innspillene og saken for øvrig er deretter drøftet i 
utvalget for helse og oppvekst, samt i administrasjonen. Poli-
tikerne i kommunestyret, formannskapet og utvalget for helse 
og oppvekst har fått oppdateringer på prosessen i sine møter. 
Innstillingen til saken er som sagt i skrivende stund ikke 
ferdig. Det er rådmannen som innstiller i saken, som deretter 
behandles i utvalget. Det sender sin innstilling fra sitt møte 2. 
juni til kommunestyremøtet 16. juni.

FREMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGE-
STRUKTUR SKAL SNART VEDTAS

Saken skal etter planen behandles i kommunestyret 16. juni.

SIER JA TIL 
FLYKTNINGER
Åfjord kommune har sagt ja til å motta 45 flyktnin-
ger fra Ukraina, i tillegg til 10 andre flyktninger.
Det er i skrivende stund ennå usikkert hvor mange 
flyktninger som vil ankomme Åfjord, og når de 
fleste vil komme hit. Kommunen, i samarbeid 
med private initiativtakere, arbeider også med å 
etablere et mottak for flyktninger her i Åfjord. Dette 
kommer derimot an på flere forhold, blant annet 
pågangen av flyktninger til Norge.
Vi har ennå ikke full oversikt over hvilke bidrag 
som trengs, med tanke på hjelp fra frivillige inn-
byggere. Men vi vil blant annet behøve ledsagere til 
turer mellom Åfjord og Trondheim, når flyktninger 
har avtaler hos offentlige instanser. Det kan også 
være andre ting vi behøver frivillige til.
Ønsker du å bidra som frivillig, kontakt Åfjord 
Frivilligsentral. Man kan registrere seg via forsi-
den på afjord.frivilligsentral.no. Du kan legge inn 
kommentar om hvordan du kan bidra, etter at du 
har krysset av som frivillig. Man kan også ringe 
frivilligsentralen på telefon 906 83 556.
Har du andre måter å hjelpe til på, som du tror kan 
være relevant for flyktningene? Send en e-post til 
postmottak@afjord.kommune.no. Bruker du ikke 
e-post, kan du ringe oss på telefon 72 51 00 00. For 
mer informasjon om flyktningsituasjonen, samt 
informasjon til flyktninger fra Ukraina, se hjemme-
siden vår.
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Kommunen har fått mange gode inn-
spill i arbeidet med ny kommuneplan.
Kommuneplanen er den overordnede 
planen for kommunen, og styrer all 
planlegging. Planen består av en sam-
funnsdel, som er generell i formen, og 
en arealdel, som er mer konkret med 
tanke på bruk av arealer. Nå er det 
samfunnsdelen vi jobber med. Planen 
skal bidra til å skape forutsigbarhet og 
helhetlig tenking i lokal forvaltning. 
Den skal også gjøre Åfjord til en at-
traktiv kommune å bo, jobbe og leve i.

GJESTEBUD
I vår har innbyggerne fått medvirke 
i prosessen. Både via spørreskjema 
på papir og på nett, samt via folke-
møter og såkalt gjestebud. Skoler og 
ungdomsråd har også blitt kontaktet 
for å gi innspill.
Spørreundersøkelsen hadde man-
ge ulike spørsmål om hva som er 
viktig for Åfjord i framtida. Nesten 
900 personer svarte, noe vi er godt 
fornøyd med. De sju gjestebudene ble 
også godt mottatt av både vertskap og 
gjester. Utvalgte personer fikk invitere 

hvem de ønsket hjem til seg, for å dis-
kutere framtidas Åfjord. Gjestebudene 
ga mange nyttige innspill til kommu-
neplanen. Folkemøtene hadde færre 
fremmøtte, men var også nyttige, med 
drøftinger, gruppearbeid og dialog.

UTARBEIDER FORSLAG
I skrivende stund gås alle innspillene 
gjennom og sorteres. Det utarbeides 
samtidig et forslag til plandokument. 

Når det er ferdig, skal dokumentet til 
en første behandling i planutvalget. 
Etterpå blir det minst seks ukers 
høring og offentlig ettersyn. Deret-
ter skal saken behandles på nytt i 
planutvalget, som lager en innstilling/
forslag til kommunestyret. Det er 
kommunestyret som vedtar planen. 
Målet er å få planforslaget på høring 
før sommeren, med endelig vedtak i 
kommunestyret i oktober.

NYTT FRA ÅFJORD FRIVILLIGSENTRAL
DIGITAL HJEMMEHJELP
Vi har fått 10-11 digitale hjemmehjel-
pere rundt omkring i kommunen, men 
ønsker oss enda flere. Ta gjerne kon-
takt med oss. Kjenner du noen som 
har bruk for en slik tjeneste, gjør dem 
gjerne oppmerksomme på tilbudet.
Hjemmehjelperne kan hjelpe til 
med digitale utfordringer. Som for 
eksempel smarttelefon, PC, nettbrett, 
TV-fjernkontroll med mer. Brukeren 
betaler en liten sum for tjenesten, som 
dekker kjøreutgiftene til den digitale 
hjemmehjelperen.

Vil du melde deg på tilbudet, en-
ten som hjelper eller mottaker av 
tjenesten? Eller har du spørsmål? 
Kontakt Åfjord Frivilligsentral på 
telefon 906 83 556, eller gå inn på 
afjord.frivilligsentral.no. Tilbudet gis 
av Åfjord kommune, Åfjord Frivillig-
sentral, Roan Frivilligsentral og Åfjord 
Ressurssenter.

UTSTYRSSENTRAL
Sommeren står for døra, og Frivil-
ligsentralen kan tilby gratis leie av 
forskjellig friluftsutstyr. Noe av det vi 

har i utstyrshengeren er lavvo, telt, 
ligge- og sitteunderlag, soveposer, 
stormkjøkken, kano og kajakker, 
redningsvester, fiskeutstyr, kart/kom-
pass, tursko, sykler/hjelmer med mer. 
Kom innom - så kan du velge å leie i 
stedet for å eie!

Det har blitt holdt folkemøter i ulike deler av kommunen, her fra Julie Næss-tunet på Roan.

FIKK NESTEN 900 SVAR I 
SPØRREUNDERSØKELSE

Utstyrshengeren har mye som 
kan leies ut for turer i friluft.
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KONTORPLASSER 
KLARE TIL BRUK

Om man ønsker å studere eller jobbe digitalt fra Roan,  
kan man leie lokaler hos Roan CoWorkz.

Endelig er Roan CoWorkz i 2. etasje på Julie Næss-tunet ferdigstilt. 
De flotte lokalene er tilrettelagt med møterom, videoutstyr, skjer-
mer og internett, samt kaffemaskin. Ta med jobben, utvid ferien 
og helgene på hytta, eller få tilgang til et større digitalt arbeids-
marked fra Roan. Alt med storhavet rett utenfor vinduene!

TREDJE COWORKZ I ÅFJORD
Det er allerede etablert Coworkz-tilbud på Årnes og Stokkøya. 
Etter hvert er planen å tilby det samme på Bessaker og i Osen. 
Målet er samle mindre fagmiljø, som ikke har fast tilhold eller 
egne lokaler i kommunen. Tilbudet kan også være aktuelt for 
tilflyttere, der kun den ene parten har fått jobb i Åfjord. CoWorkz 
kan tilrettelegge for at partneren kan jobbe fra Åfjord digitalt, så 
fremt det er mulig.
CoWorkz er et kontorfellesskap, men skal 
også bidra til utvikling av bedrifter og byg-
der, samt til trivsel.

MER INFORMASJON
For mer informasjon, ring Åfjord Utvikling 
på telefon 918 59 953, eller send en e-post 
til post@coworkz.no. Du kan også lese om 
tilbudet på coworkz.no.

MODERNE: Roan CoWorkz byr på flotte lokaler 
med fantastisk utsikt.

FELLESSKAP: CoWorkz-tilbudet skal bidra til å utvikle bygdene i Åfjord.

BLI MED I SOMMER!
Roan frivilligsentral SA planlegger 
varierte sommeraktiviteter for barn 
og unge på Nord-Fosen. Dette gjøres 
i samarbeid med lag, foreninger og 
profesjonelle aktører. Prosjektet 
er gjort mulig gjennom støtte fra 
Gjensidigestiftelsen, og vil bli gjen-
nomført i perioden fra slutten av juni 
og ut august måned. Alle de 14 ulike 
aktivitetene er gratis.

AV AKTIVITETER KAN NEVNES:
• Klatring i Via Ferrata i Mælanakken
•  Aktivitetsdager ved Straumsvatnet 

og i Klokkargården på Roan
•  Fotballweekend på Bessaker
•  Ulike fiskeaktiviteter i ferskvann og 

på sjøen, blant annet laksefiske
•  Havfisketurer fra Bessaker
•  Strandrydding (for både barn/ung-

dom og voksne)
•  Sykkelturer i regi av Fosen Aktiv
•  BM i krabbefiske fra Bessaker 

terrasse
Følg med på våre nettsider for mer in-
formasjon om den enkelte aktiviteten. 
Meld på via roan.frivilligsentral.no/

 SOMMERJOBB
Vi ønsker også å tilby sommerjobber 
til ungdom i tilknytning til aktivite-
tene. Har du spørsmål, kontakt Roan 
frivilligsentral v/Trygve Rullestad, 
mobil 413 24 892 eller via e-post 
post@roan.frivilligsentral.no.
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FRA SKOG TIL FERDIG 
PRODUKT

Åfjord videregående skole har investert i et nytt båndsagbruk, som et 
ledd i opplæringen av elever i bygg- og anleggsfagene.

Ved å bli med ut i skogen og ta ut 
virke til eget bruk, får elevene dekket 
mange kompetansemål. Treets kvali-
tet og egenskaper kan vurderes under 
alle stadier av produksjonen. Fra det 
hugges til det monteres. Tørking, vrid-
ning, krymping, egenskaper til ulike 
treslag, utnyttelse av stokken, hvilke 
deler av stokken som skal brukes til 
hva, og videre foredling.

ØKOOMI ER VIKTIG
Økonomi er en viktig faktor i denne 
investeringen. Med dagens trevarepri-
ser er det veldig viktig å lære elevene 
økonomisk materialforbruk. CO2-ut-
slipp i forbindelse med produksjon og 

bruk av byggevarer og trelast er også 
i høyeste grad blitt en viktig del av 
undervisningen. 
Sagbruket er konstruert som en bil-
tilhenger, og er derfor enkelt å flytte 
med seg. Det har en produksjonska-
pasitet på mellom 8-12 kubikkmeter 
ferdig skurlast per time. 

GLEDER SEG
Faglærerne ved skolen gleder seg til å 
komme i gang med prøveproduksjon 
i løpet av slutten av skoleåret. Denne 
produksjonen kan også bli nyttig som 
øvingsmaterialer for skolen i årene 
som kommer.

SKAL DU TA EKSAMEN TIL HØSTEN 
PÅ VIDEREGÅENDE SKOLES NIVÅ? 
Oppmelding til høstens eksamener 
må skje mellom 1. og 15. september. 
Eksamen kan gjennomføres ved nær-
meste videregående skole. Oppmel-
ding via privatistweb.no

HAR DU ØNSKE OM KURS TIL FAG-
BREV ELLER GJØRE DEG SØKBAR TIL 
HØYERE UTDANNING?
Kanskje har du rett til gratis opplæ-
ring? Meld interesse ved å registrere 
deg her: vinn.trondelagfylke.no/. Du 
kan også kontakte ressurssenteret 
ved Åfjord videregående skole, hvis 
du har spørsmål eller ønsker hjelp til 
registrering.

Prøvekjøring og opplæring på Inderøya. Norlog LM29-0080kw LM30 Båndsagbruk 8kw 
El-motor, inkludert manuell toppløfter 230V.

NY I NORGE-  
FRILUFTSLIV  
FOR ALLE
Åfjord Røde kors, sammen med 
Åfjord Jeger og fiskerforening og 
Åfjord Speidergruppe, vil i vår 
arrangere uteaktiviteter for alle 
som har kommet ny til Norge og 
Åfjord de siste årene. 
Dette vil bli en fin anledning til 
å bli kjent med åfjordnaturen og 
aktiviteter i friluft. Tilbudet vil 
passe godt også for barnefamilier. 
Det vil også gi mulighet til å bli 
kjent med nye folk, og mulighet til 
å trene på norsken. Noe som pas-
ser godt med ABC-en for mental 
sunnhet: «Gjør noe aktivt, Gjør noe 
sammen, Gjør noe meningsfylt».

BREDT LOKALT SAMARBEID
Tilbudet har mottatt bære-
kraft-midler fra Åfjord Sparebank, 
som kan dekke de direkte kostna-
dene. 27. april var det et informa-
sjonsmøte for flyktningene, der 
prosjektet ble presentert. Gunnar 
Singsaas holdt et flott inspira-
sjonsforedrag med bilder. Spei-
derne, jeger- og fiskerforeningen 
og Åfjord Røde Kors Hjelpekorps 
viste også bilder og fortalte om 
sine aktiviteter. Utstyrssentralen 
ble presentert, og man fikk se hvor 
mye fritidsutstyr som var gratis til 
utlån.

HAR PLANLAGT TRE TURER
Det legges opp til tre uteturer 
før sommeren: Familiedag ved 
Straumsvatnet 25. mai, arrangert 
av Åfjord Røde Kors omsorg. 
Speiderne og Hjelpekorpset har 
arrangement på Selset 2. juni. I 
løpet av juni blir det også fisketur 
for familien. Dato er i skrivende 
stund ikke fastsatt.
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MOTORKJELLERN HAR PLASS TIL FLERE
Kjenner du noen i alderen 13-18 år, eventuelt er det selv, og er interessert i motoriserte kjøretøy?

Dette er hva ansvarlig leder Åge 
Frønes skriver om tilbudet:
«Motorkjellern er en motorklubb som 
ble stiftet i 2015, og har tilholdssted 
i kjelleren på Yolo treningssenter. Vi 
har «ungdomsklubb» hver onsdag 
fra klokken 18.00 og til langt utover 
kvelden. Dette er et lavterskeltilbud, 
som er tenkt til å fange opp ungdom-
mer i alderen 13-18 år. Og spesielt 
dem som kanskje ikke er med på noen 
andre organiserte fritidsaktiviteter. 
Du trenger ingen kompetanse på noe 
for å komme til oss. 

«MEKKING» OG MIDDAG
Et prosjekt vi har holdt på med en 
stund er en BMW 320/6 E46, som 
snart skal på verkstedkontroll, for så 
å bli lakkert. Ungdommene har også 
anledning til å ta med seg sine egne 
motoriserte kjøretøy, for å kunne skru 
på disse når de er der. Vi har drevet 
ungdomsarbeidet i snart tre år. Hver 
onsdagskveld har vi middagsserve-
ring til ungdommene, noe de setter 
stor pris på.

HJERTELIG VELKOMMEN
Motorkjellern er godt utstyrt med 

verktøy, og har gode lokaler. De huser 
også motorsykkelklubben Barracuda 
MC, og sammen med dem er vi nå 
i ferd med å bygge oss et litt større 
sosialrom. Der får vi flere sitteplasser, 
der vi også har tenkt å få montert TV, 
dartskive med mer.
Er du nysgjerrig på hva vi driver med, 
og hvordan lokalene våre ser ut, så ta 
turen innom på onsdager fra klokken 
18.00. Alle er hjertelig velkomne hos 
oss!»

Motorkjellern er et flott tilbud til ungdom i 
Åfjord. Tips gjerne aktuelle nye medlemmer.
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TREFFSTED NAUSTANSTUA FOR 
DYRKING OG FELLESSKAP

Kirken, Røde Kors, helselaget og hagelaget i Åfjord samarbeider 
om å videreføre dyrking på Naustanstua, i forbindelse med integre-

ring av flyktningene i Åfjord.

I dette prosjektet er det et svært 
positivt samarbeid med Preste-
gårdens venner, som stiller hus og 
uteområde til disposisjon. Tilbudet 
startet opp sommeren 2021, i regi 
av Kirken i Åfjord. I år ble Røde 
Kors forespurt om å bidra med 
frivillige til prosjektet. Helselaget 
og hagelaget ble kontaktet, og vi 
har nå et firepartssamarbeid med 
over 20 frivillige. 
I samarbeid med Prestegårdens 
venner blir det nå også utvidet 
mulighet til dyrking av grønnsaker, 
bær med mer. Det opparbeides 
åker som vi skal dele opp i parsel-
ler. I tillegg til dyrking er det sosialt 

samvær med kaffe og noe å bite i, 
samt samtaler og ulike spill.
Vi håper på god oppslutning fra 
våre flyktninger til å benytte mulig-
heten som vi har ved Naustanstua.

MØTEDATOER 
Følgende tirsdager kl. 15.00-18.00 
er vi på plass:
MAI OG JUNI: 31. mai, 7. juni, 14. 
juni, 21. juni og 28. juni
I juli tar vi en pause fra det orga-
niserte. Hver enkelt tar ansvar for 
egen parsell. 
AUGUST: 2. august, 9. august, 16. 
august, 23. august, 30. august.

INFORMASJON FRA 
LEGEKONTORET

ÅPNINGSTIDER:
Fra 1. mai: Kl. 08.30 – 14.30
Fra 16. september: Kl. 08.30 – 15.30
Telefontid leger: Kl. 08.30 – 09.00
Telefonen er stengt kl. 11.00-12.30.

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG 
HJELP RING 116117 ELLER 113.

Johan Østerås vil fullføre sin spesia-
lisering som allmennlege i løpet av 
2022. Det medfører at han for tiden 
jobber 1-3 arbeidsdager ved legekon-
toret per uke. Johan kan kontaktes 
daglig via Helsenorge på e-konsulta-
sjon. Fra september og ut november 
vil han kun jobbe ved St. Olavs 
hospital. Johan er tilbake på kontoret 
igjen 1. desember. 
Guro Ølstøren-Moe er tilbake fra 
permisjon 23. mai. Guro og Kristoffer 
Ølstøren-Moe slutter ved kontoret 
1. august, men vil ha permisjoner og 
ferier før dette. Truls Johan Albert vil 
fortsette i vikariatet sitt ut august.
Vilde Elisabeth Mikkelsen er LIS1-lege 
til og med 31. august. Ny LIS1-lege fra 
1. september er Alf Tore Gundersen. 
LIS betyr for øvrig Lege i spesialise-
ring, og het tidligere turnuslege.

NYE FASTLEGER
Elise Svindseth Kristiansen og Fredrik 
Gangsås Hole er ansatt som kom-
muneleger fra 1. september 2022. 
Elise tar over Guro sin pasientliste og 
Fredrik tar over Kristoffers liste.

God sommer!

Treffsted Naustanstua ble startet opp i fjor sommer og er blitt et flott møtepunkt som 
er åpent for alle. – Vi har plass til fler, sier primus motor bak prosjektet, Tone Foss. 
Foto: Sølvi Murvold/Menighetsbladet
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SKAL GI SIKRERE OG 
BEDRE BEHANDLINGER

Arbeidet med Helseplattformen er godt i gang. Det er positivt for alle som møter helsetjenestene.

12. november tas Helseplattformen 
etter planen i bruk i Indre Fosen, 
Ørland og Åfjord kommuner. Osen vil 
etter hvert også ta i bruk løsningen. 

HVORFOR HELSEPLATTFORMEN?
For å gi deg god helsehjelp, må hel-
sepersonell ha informasjon om deg. I 
dag lagres opplysningene om deg og 
din behandling i ulike systemer – på 
helsestasjon, hos fastlegen din eller på 
sykehuset hvor du kanskje har vært 
til behandling. Når informasjonen om 
deg lagres i ulike systemer betyr det 
at helsepersonell ikke nødvendigvis 
har nok informasjon om deg for å gi 
deg riktig helsetjeneste. Helseplatt-
formen gir et felles journalsystem for 
hele helsetjenesten.
At informasjonen om deg samles i 
Helseplattformen, i stedet for i mange 
ulike plattformer, gjør det enklere for 
helsetjenestene å behandle deg. Med 
rask tilgang på all relevant informa-
sjon, kan man gi god behandling raskt. 
Helsetjenestene slipper å bruke tid 
på å lete opp og samle informasjon 
om deg som pasient. Du skal alltid 
føle deg trygg på at din behandler har 
nødvendig og relevant informasjon 
om deg til riktig tid.
Videre så er det dyrt, ressurskrevende 
og ikke helt risikofritt å drifte fire 
ulike systemer, som hver må settes 
opp til å kunne sende informasjon ut 
fra ett system og inn i et annet.

HVA BETYR DETTE FOR DEG?
Helseplattformen vil bidra til økt 
pasientsikkerhet, noe som er et svært 
viktig mål med prosjektet. Du som 
pasient vil kunne behandles raskere 
og bedre enn tidligere. Du slipper 
også å gjenta historien din hver gang 
du møter nytt helsepersonell. NB: Selv 
om vi nå samler alle helseopplysnin-
ger i ett og samme system, så betyr 

det ikke at alt helsepersonell vil ha 
tilgang til all informasjon. Bare den 
som har en tjenstlig grunn for det kan 
få tilgang til dine pasientopplysninger. 
Det betyr at de som behandler deg 
bare har tilgang på det de trenger og 
må, for å behandle deg.
I tillegg vil du få tilgang til dine egne 
opplysninger, gjennom en digital 
innbyggerportal som heter HelsaMi. 
Her kan du blant annet lese meldinger 
fra din behandler, sende meldinger 
til din behandler, se dine timeavtaler, 
legemidler, sende henvendelse om 
kommunale tjenester, se dine helse-
opplysninger, se prøvesvar, samt 
dele informasjon med nærmeste 
pårørende med mer.
HelsaMi skal ikke erstatte den nasjo-
nale nettsiden Helsenorge.no, men vil 
være et supplement og inneholde mer 
informasjon om deg enn du finner i 
Helsenorge.no.

BER OM TÅLMODIGHET
Fosen-kommunene ser fram til å ta i 
bruk Helseplattformen. Vi er likevel 
forberedt på at det blir utfordringer 
når løsningen innføres. Det er helt 
normalt i så store IT-prosjekter, 
som krever svært mye av ansatte og 
organisasjonen vår. Vi ber derfor om 
litt ekstra tålmodighet i sommer og 
høst, med tanke på tjenestenivået vårt 
innen helse. Vi vil fremdeles gi for-
svarlige og gode helsetilbud. Men det 
kan skje at tjenestenivået tidvis kan 
ha noen begrensninger, siden ansatte 
bruker mye ressurser på innføringen 
av Helseplattformen. Vi håper derfor 
innbyggerne har litt ekstra tålmo-
dighet fremover, hvis tjenestene på 
noen områder ikke blir optimale og 
helt som forventet. Vi skal gjøre vårt 
ytterste til at innføringen går så bra 
som mulig.

SAMMEN PÅ FOSEN: I starten av mai signerte rådmann og kommunedirektører formelt 
avtalen med Helseplattformen.
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HJELPER PERSONER SOM 
OPPLEVER FUNKSJONSFALL

Hverdagsrehabilitering er for deg som har hatt et nylig fall i funksjon, som gjør at du ikke  
klarer hverdagen din som tidligere. Tilbudet er rettet mot personer over 65 år.

Tilbudet hadde oppstart i sep-
tember 2021, og er nå etablert 
som tjeneste i områdene Stok-
sund og Årnes. Tjenesten skal nå 
etableres i den nordlige delen av 
Åfjord, og deretter til resten av 
kommunen.
Målet med tilbudet er at bruke-
ren skal klare daglige gjøremål 
og aktiviteter som er viktige 
for seg. Målgrupper er perso-
ner som er i ferd med å tape 
funksjon, eller som nylig har 
opplevd et funksjonsfall. Tilbu-
det er derfor ikke for alle med 
funksjonsnedsettelser.

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Hverdagsrehabilitering er tids-
avgrenset, intensiv og målrettet 
rehabilitering i hjem og nærmil-
jø.  Dette skjer i et tverrfaglig 
samarbeid, der brukeren selv 

setter målene for rehabiliterin-
gen. Sammen med helseteamet 
jobber man for å nå disse målene. 
Terapeuter og pleiere vil bistå 
personen med trening og tilrette-
legging av hverdagsaktivitetene. 

VARER I NOEN UKER
Et sentralt prinsipp er at gjen-
opptreningen starter opp kort 
tid etter det konkrete funksjons-
fallet. Etter en uke kartlegging 
og planlegging, vil selve rehabili-
teringen normalt vare fra fire til 
åtte uker. Perioden krever stor 
innsats fra personen selv, da den 
innebærer hyppig trening. Tre-
ningen retter seg etter ønskene 
og målene som personen selv 
velger ut, som er mest vesentlig 
for egen hverdag og eget liv. 
Tilpasninger av aktiviteten og/
eller omgivelsene er også et 

bidrag som kan gi muligheter for 
aktivitetene og målene. Tiltak 
for å nå målene iverksettes og 
evalueres jevnlig.

SAMLER ERFARINGER
Åfjord kommune har valgt å be-
nytte en såkalt integrert modell. 
Det innebærer at ressursgruppa 
har ansvar for kartleggingen og 
planleggingen av hverdagsreha-
biliteringen. Treningsaktiviteter 
utføres av hjemmetjenesten og/
eller ressursgruppa og perso-
nene selv, med veiledning fra 
terapeutene. Det tverrfaglige 
samarbeidet er blant de viktigste 
kjennetegnene på hverdags-
rehabilitering. I hovedsak er 
faggrupper som ergoterapeut, 
fysioterapeut og sykepleier 
representert.
Med en gradvis oppstart har 
kommunen fått mulighet til å 
evaluere og justere tilbudet, 
og bygge opp erfaringer med 
gjennomføringen. Gjennom 
denne perioden er det erfart flere 
suksesshistorier, som viser at 
tilbudet kan fungere. Dette gleder 
ressursgruppa, og støtter en 
videre utvikling av tilbudet.

KONTAKT
For spørsmål angående hverdags-
rehabilitering, kontakt ergoterapeut 
Ellen Aanonsen på telefon 
481 59 557.

Illustrasjonsfoto: Pixabay
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INFORMASJON FRA HUKOMMELSESTEAMET
Brukere og pårørende oppfordres til å ha en lav terskel for å kontakte Hukommelsesteamet.  

Det blir for øvrig ingen pårørendeskole i 2022.

Hukommelsesteamet har i likhet med 
de øvrige tjenestene, vært preget av 
en tid med pandemi. Det har til dels 
vært krevende i forhold til nedsten-
ging. Vi har tilstrebet å utføre utred-
ninger og oppfølginger etter rutinene 
vi har, og med smitterestriksjonene 
som har vært gjeldende. 
Hukommelsesteamet er litt i endring 
med tanke på ansatte. Rekruttering av 
nye ansatte gjør at kompetansen må 
bygges opp innad i hele teamet.  
Høsten 2021 var det planlagt pårø-
rendeskole, slik rutinen er annethvert 
år. På grunn av få påmeldte ble ikke 
dette gjennomført. Vi ser heller ikke 
mulighet for å arrangere dette i år. Vi 
må prioritere utredningene og oppføl-
gingene vi til enhver tid har, i tillegg til 
kompetansebygging i teamet. Vi ber 
om at brukere og pårørende har lav 
terskel for å kontakte oss ved behov!

NÅR ØYEBLIKKET ER VIKTIG
«Når øyeblikket er viktig» («NØV») 
dagaktivitetsgruppa, er nå i gang 
som vanlig. Vi vil herved rette en stor 
TAKK til sambygdingene som tar så 
godt imot oss.
«Hvileplassen» er en samtalegruppe 
for pårørende, ledet av pårørende. 
De møtes siste onsdag i hver måned 
klokken 18.00 på Toppen møterom på 
Åfjord helsesenter. Hjertelig velkom-
men til nye deltakere! Det er ingen 
påmelding – det er bare å møte opp.
Demensvennlig samfunn: For noen år 
siden gjennomførte Hukommelseste-
amet kursing av bedrifter, butikker, 
offentlige tilbud og kontorer i hvordan 
man møter personer med demens 
med forståelse og tilrettelegging. 
Dette er et tiltak for at de skal føle seg 
trygge på å være aktivt deltakende i 
samfunnet så lenge som mulig. Hvis 
noen ønsker en oppfriskning – så ta 

kontakt! For øvrig erstattes uttrykket 
«Demensvennlig samfunn» mer og 
mer med «Aldersvennlig samfunn».
Vi vil, tradisjonen tro, også i år mar-
kere Den internasjonale Alzheimerda-
gen i september, i samarbeid med det 
lokale Helselaget. Dette samarbeidet 
har fungert godt i mange år.  
Hukommelsesteamet har ikke deltatt 
på så mange kurs i pandemi-perioden. 
Tre fra teamet deltok på digital Hu-
kommelsesteam-konferansen i 2021 
og to fra teamet har deltatt på digitalt 
kurs i Basal utredning så langt i 2022. 
Ny demensplan, «Demensplan 2025» 
fra Helsedirektoratet har kommet 
ut, og vi jobber med å implementere 
denne i kommunens demensomsorg. 
Du kan lese om planen her: Demens 
– Helsedirektoratet
Samtidig kommer innføringen av Hel-
seplattformen som vil kreve innsats 
fra alle tjenester. 

«Når øyeblikket er viktig» er et tilbud for hjemmeboende personer 
med demens. Tilbudet bidrar til en meningsfull hverdag, med fokus 
på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. 

Den internasjonale Alzheimerdagen markeres hvert år i Åfjord. Her 
fra stand på Parken på Årnes i 2021. F.v. Karin Dokset (Åfjord kom-
mune/Hukommelsesteam), Anna Rønne (Åfjord Helselag),  
Eli Dalsaune (tilbudet Hvileplassen), Ruth N. Olaisen (Hvileplassen) 
og Rigmor Hosen (Åfjord kommune/Hukommelsesteam).

KONTAKT HUKOMMELSETEAM:
Aud-Elin Berdahl Vingen, Enhetsleder Institusjon og 
leder Hukommelseteam 
Telefon: 984 69 361 
E-post: aud.elin.vingen@afjord.kommune.no
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ERGOTERAPI – EIT TILBOD FOR MANGE
Ergoterapeutane jobbar ut frå grunnsynet om at mennesket er av  

naturen aktivt og har behov for å vere i aktivitet. 

Dersom du opplever funksjonstap, 
utfører vi kartlegging, trening, tilret-
telegging og hjelper til med søknad 
av tekniske hjelpemiddel. På denne 
måten legg vi til rette så du får betre 
funksjon, sjølvstende, livskvalitet og 
kan vere så aktivt deltakande som 
mogeleg.

ERGOTERAPEUTANE TILBYR DIFOR: 
Hverdagsrehabilitering – som er eit 

tverrfagleg tiltak (se egen artikkel)
Heimebesøk med samtale om viktige 
aktivitetar og utfordringar iht. utfø-
ring av desse
Funksjonsvurdering, kartlegging og 
trening i å utføre/meistre viktige 
daglege aktivitetar
Gje råd ved tilpasning av bustad. Ved 
bevegelsesvanskar kan du søke på 
tilrettelegging av adkomst til bustad 
og mellom etasjar inne i bustad

Ved hørselstap, kan du søke på 
hørselshjelpemiddel for å høyre TV, 
dørklokke, brannvarsling med mer
Ved synstap ned mot korrigert visus 
0.3 på bestfungerande auge, kan du 
søke på synshjelpemiddel
Ved behov for tilpasningar eller 
småhjelpemiddel ein må kjøpe sjølv, 
kan du søke på ADL-tilskot på 2020 
kroner til innkjøp av for eksempel 
strømpe-påtrekkar, gripetang, ergono-
misk utforma bestikk eller likndande 
Ved problem med hukommelsen kan 
du søke på for eksempel komfyrvakt 
(dersom bustaden ikkje er eldre enn 
frå 2010), samt digital kalendar med 
mer 
Hjelpemidla er utlån, blir dekka av 
Folketrygda og kostar difor ingenting. 
Unntaket er aktivitetshjelpemiddel til 
alle over 26 år, som det er eigenandel 
på. 
Kortidsutlån av hjelpemiddel; krykker, 
rullestol, rullator eller liknande 
NB! NYTT TILBUD ER OPPSTART AV 
HANDTRENINGSGRUPPE I LAUPET 
AV VÅREN 2022
NB! Det er til tider venteliste på å få 
ergoterapiteneste.

Karin (t.v.) og Ellen er for tida våre ergoterapeutar. Og når ergoterapeutane ikkje strekker 
til, stepper vår eminente vaktmester Ståle inn! Fotomontasje: Ergoterapautene

HVEM VI ER
Dei tilsette i ergoterapitenesta 
for tida er:
Ellen Angvik Aanonsen, 
tlf. 481 59 557. Ho har kontordag på 
Roan kvar onsdag, torsdag og ann-
ankvar fredag, og leiar arbeidet med 
Hverdagsrehabilitering

Karin Dokset, tlf. 977 71 140, 
jobbar ut frå Åfjord sentrum, og i 
Hukommelsesteam.

Begge ergoterapeutane er syns- og 
hørselskontakter i Åfjord kommune.
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KAN DU FÅ TILRETTELAGT TRANSPORT?
Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud 
til deg som har nedsatt funksjonsevne 
og ikke kan bruke ordinær kollektiv-
transport på egenhånd. 
Tilrettelagt transport gir målgrup-
pen muligheter til å delta i ulike 
aktiviteter i nærmiljøet. Kortet skal 
benyttes til fritidsreiser. Det betyr at 
kortet ikke kan brukes til skyss til for 
eksempel avlastning/dagtilbud/insti-

tusjoner. Det kan heller ikke benyttes 
til reiser som helt eller delvis dekkes 
av andre offentlige midler. Dette kan 
være arbeidsreiser, skoleskyss eller 
behandling hos lege/sykehus.
Brukeren får tildelt et økonomisk 
beløp, alt etter kategori av funksjons-
nedsettelse og avstand til nærmeste 
servicepunkt. Det er per i dag en 
egenandel på 20 prosent av de totale 

reisekostnadene.
Disse skjemaene fås ved henvendelse 
til publikumsmottakene i kommunen, 
eller via kommunens hjemmeside på 
Internett. Søknadsskjema sendes til 
kommunen sammen med erklæring 
fra lege.
Spørsmål om ordningen kan rettes til 
Forvaltningsenheten ved Anne Lian, 
tlf. 900 40 427.

BARNEHAGER MED DIGITALT FOKUS
Ett av flere felles satsningsområder for barnehagene i Åfjord er digitale verktøy (IKT). 

I Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver (Udir, 2017) står 
det: «Ved bruk av digitale verktøy i det 
pedagogiske arbeidet skal dette støtte 
opp om barns læreprosesser og bidra 
til å oppfylle rammeplanens føringer 
for et rikt og allsidig læringsmiljø for 
alle barn». 
Det finnes mange ulike verktøy som 
barnehagene kan benytte seg av for 
å jobbe godt pedagogisk med digita-
lisering. Barnehagene bruker blant 
annet iPad, PC, kamera og smartboard 
i hverdagen. De kommunale barneha-
gene er i oppstarten av å lære, undre 
seg over og bruke interaktive tavler. 
Barna skal få kjennskap til bruken av 
digitale verktøy, hva det er og hva man 
kan bruke dette til i hverdagen. 
Nettvett er en viktig del av arbeidet. 

VELUTVIKLET VERKTØY
Flere barnehager benytter verktøyene 
Salaby og Polylino som pedagogiske 
verktøy. Salaby er et såkalt digitalt 
læringsunivers som bygger på Ram-
meplanen for barnehagen. Polylino er 
et flerspråklig lese- og lydbokverktøy 
som gir tilgang til et stort utvalg 
barnebøker. Med Polylino får bar-
nehagen et intuitivt og inspirerende 
hjelpemiddel for arbeid med littera-
tur, språkutvikling og flerspråklighet. 

I foreldresamarbeidet 
har barnehagene fått 
god erfaring og kjenn-
skap til digital app som 
kommunikasjonsverktøy.

Digital læring er 
nyttig for barna. 

Digital samlingsstund er et 
kompliment til den mer 
tradisjonelle samlingen.
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RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD

INFORMASJON

SOMMERLES – LESEGLEDE OM SOMMEREN
En egen kampanje skal få barn til å lese mer i sommer.

Sommeren er ei fin tid for lesing, for 
folk i alle aldre. Regn og kalde dager 
– perfekt for ei spennende bok i teltet 
eller foran peisen. Sol og varme – da 
passer det utmerket å ta med ei bok 
på stranda eller fjellturen. «Sommer-
les» er bibliotekenes kampanje for å 
inspirere barn til å lese mest mulig 
gjennom sommeren, slik at de kan 
få med seg gode leseopplevelser og 
kjenne på lesegleden også i denne 
perioden. Kampanjen går over hele 
landet fra 1. juni til 31. august, og er 
rettet mot barn i 1.-7.klasse. I fjor 
deltok over 180 barn fra kommunen 
vår, og til sammen leste de nesten 
2000 bøker!  Det er enkelt og gratis 
å delta, og vi håper på enda større 
deltakelse i år.

EGEN PROFIL
Fra 1.juni er nettsida sommerles.no 
åpen for registrering. Sammen med 
foresatte kan barn opprette en profil, 
registrere bøker de leser og få poeng 
som etter hvert kan løses inn i fysiske 
premier. All lesing teller: Barna kan 
lese selv eller bli lest for, de kan lese 
vanlige bøker, e-bøker og tegneserier, 
og de kan lytte til lydbøker.

ÅPENT FOR BARN PÅ FERIE I 
KOMMUNEN
Premier kan hentes på bibliotekene i 
Åfjord sentrum og på Roan (se kom-
munens nettsider for åpningstider i 

sommerferien, eller ring telefon 72 51 
00 00 hvis du ikke benytter Inter-
nett). Barn som er på sommerferie i 
kommunen kan også hente premier 
hos oss. Hvis noen trenger hjelp med 
registrering eller har andre spørsmål, 
er det bare å ta kontakt. Vi hjelper 
også gjerne med lesetips og kan 
bestille bøker etter lånernes ønsker.
Bibliotekene ønsker en god sommer 
med mye leseglede for lesere i alle 
aldre!

Lesing er en fin aktivitet for store og små, og 
bidrar til felles opplevelser.

BIBLIOTEKET 
HAR MANGE 

SKJULTE 
SKATTER

Det finnes mye på biblio-
teket som fortjener flere 

lesere og utlån. Her er tre 
tips fra filialen på Roan.

❶ Boka « Diktere, viser og sanger 
fra Roan», av Eivind Bremnes 

❷ Syv permer med bilder fra gamle 
Roan kommune m.m. Folk, hendel-

ser liv og virke. 

❸ Ti permer med avisutklipp fra 
Roan og kommunene/stedene i 

tidligere Bjørnør. Første utklipp fra 
1860 og fram til 1995. Dette favner 

alt som hendte i området, burs-
dager, dyretragedier, brann, fiske, 
ulykker, krigshistorie, veier, døds-
fall, skolestruktur, feiringer og alt 

mellom dette.


