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Sommeren er over, barnehagene og skolene 
har kommet godt i gang, og feriedagene 
er gjennomført for de aller fleste. For-
ventningen om fine høstdager med jakt 
og fritidsaktiviteter i strålende sol er stor, 
ettersom vi definitivt MÅ være ferdige med 
høstregnet…
Mens jeg sitter her og skriver tikker det inn 
en melding fra administrasjonen om at vi 
har fått påvist covidsmitte i bygda. Ingen 
av de smittede er alvorlig syke, smittespor-
ingen går bra og kommunen var forberedt 
på økende smitte. Allikevel blir det en brå 
påminnelse om at vi alle fremdeles må 
ta smittevern på alvor. I skrivende stund, 
er over åtti prosent av oss åfjordingene 
fullvaksinerte. Barn fra 12 år har fått tilbud 
om vaksine og denne startet i september. 
Igjen en stor takk til Åfjord Helse som i over 
et år har testet, spritet, sporet og vaksinert. 
Takk også til alle andre som har bidratt med 
å holde avstand og vise hensyn. Jeg vet ikke 
hvordan det er med dere, men jeg har alltid 
følt meg trygg i bygda mi det siste året.
Stortingsvalget er også over og jeg synes det 
var flott å høre om engasjementet og alle 
prosjektene klassene og lærerne gjennom-

førte på skolene våre. Dette er en forutset-
ning for at demokratiet vårt bringes videre!
På sensommeren kastet Ina seg ut i debat-
ten om det å kunne utrykke seg og si sine 
meninger uten å måtte tåle hån og hets på 
nettet og andre fora. Dette synes jeg var 
modig gjort av Ina og hennes stemme har 
resultert i ulike arrangement i grunnskole-
ne og på videregående. 
Arrangementet «Debatt om debatten» i 
Bygdeboksen satte fokus på viktigheten av 
å snakke til og ikke om, og om det å kunne 
skille sak og person. En viktig påminnelse 
for oss alle som vi ikke skal legge bort, men 
fortsatt ha fokus på. 
Det foregår masse i kommunen vår og igjen 
fikk vi veldig gode plasseringer i NHO`s 
kommuneNM – stor takk til næringslivet 
og ansatte i kommunen. Takk også til de 
som driver for seg selv i små spesialiserte 
bedrifter, og prøver å få endene til å møtes 
i kommunen vår. Sølvi og Aurora Forlag 
er et eksempel her, blant masse annet er 
det hun som er ansvarlig for utgivelsen av 
Åfjordingen.
Nyt høsten folkens og ta vare på hverandre!
VIBEKE ORDFØRER

KJÆRE SAMBYGDINGER OG 
FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

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

FORSIDE: Aksel Arnevik Humstad 
og Tonje Nordtømme trives godt 
som førsteklassinger på Åset skole. 
Spranget fra barnehagen til skolen 
er både spennende og artig. 1. og 6. 
klassetrinn holder nå til på de nylig 
oppsatte brakkene på skolen. De er 
satt opp for å avlaste plassmangelen 
på Åset. Elevene trives så langt godt, 
og har funnet seg til rette i bygnin-
gene. Vi ønsker Aksel, Tonje og de 
andre førsteklassingene lykke til med 
skolelivet.

1. september startet Sissel Rånes Braseth 
som ny sektorsjef for Helse og velferd. Sissel 
kommer fra stillingen som virksomhetsleder. 
Avtroppende leder Laila Dolmseth Refsnes 
startet i hjemmetjenesten i 1983. Der bidro hun 
blant annet til å etablere og utvikle tilbudene i 
trygdeboligene. Fra 2000 til 2016 var hun leder 
for de hjemmebaserte tjenestene. Laila har 
også ledet Utviklingssenteret for hjemmetje-
nester i Sør-Trøndelag, der Åfjord ble stolt og 
dedikert vertskommune i 2009. Etter å ha vært 
virksomhetsleder i 2016 og 2017, ble Laila 
sektorsjef for Helse og velferd i 2018, en stilling 
hun hadde fram til nå. Vi ønsker Laila lykke til 
som pensjonist, og er trygge på at Sissel er en solid og dyktig arvtaker for 
veien videre.

takk til Laila
NY SEKTORSJEF FOR HELSE OG VELFERD – 

NY PERSONAL-
SJEF ANSATT
Åfjord kommune har 
ansatt Tord Langvold 
som ny personalsjef. 
Tord kommer fra stillin-
gen som leder av NAV i 
Skaun. Han overtar etter 
Lisbet Nebb, som fortset-
ter som rådgiver innen 
Personal og utvikling.

JULIE NÆSS-
TUNET 
OFFISIELT 
ÅPNET
16. september var det 
offisiell åpning av Julie 
Næss-tunet på Roan. 
Dagen bød på kulturelle 
innslag, snorklipping 
og taler, hilsener, åpent 
bibliotek og omvisning 
i grupper gjennom hele 
bygget. Vi rakk dessverre 
ikke å få med bilder fra 
dagen, før Åfjordingen 
gikk i trykken. Vi legger 
derfor ved bilder i neste 
utgave i januar.
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Rådhuset holder til i  
midlertidige lokaler og har 
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

INFO FRA LEGEKONTORET
• Lege Guro Ølstøren-Moe gikk ut i permisjon 14. september. Permisjonen 
vil vare til 16. mai 2022. Vikar for henne er lege Truls Johan Albert.
• Ny LIS1-lege er Elise Svindseth Kristiansen. Hun vil være LIS1 i perio-
den 01.10.21 - 01.04.22. Lis1 står for Lege i spesialisering, tidligere kalt 
turnustjenesten.

VÅRE ÅPNINGSTIDER I PERIODEN 15. SEPTEMBER-14. MAI:
Åfjord sentrum: Mandag-fredag klokken 08.30 – 15.30.
Telefonen er åpen klokken 08.30-11.00 og 12.30-15.00. Telefontiden til 
leger er mellom klokken 08.30 og 09.00. Bestilling av resepter og timer 
bør skje etter klokken 09.00.
Roan: Er for tiden åpen hver onsdag, samt torsdag i oddetallsuker. OBS: 
HelseNorge sender automatisk ut SMS om timer, men de skiller ikke på 
Roan/Åfjord sentrum. Vær derfor oppmerksom på hvor du har bestilt 
time.
• Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113 eller legevakt 116117.

Les mer om legekontoret på www.afjord.kommune.no/tjenester/
helse-og-omsorg/lege/. Der finner du også skjema for å kontakte oss. 

Den som ikke bruker Internett kan kontakte oss via telefon, som før.

FLEKSIBEL TRANSPORT I ÅFJORD
I august startet AtB sitt nye reisetilbud. Det består av ordinære linjer med 
buss, samt transport som kan bestilles. Tilbudet er tilgjengelig for alle. AtB 
tilbyr to ulike ordninger:

• Du kan bestille transport til og fra bussen som kjører Sandviksber-
get-Åfjord-Trondheim (tur/retur). Ønsker du for eksempel å ta bussen 
til Trondheim, kan du bestille transport til enten Årnes eller Vikvatnet 
holdeplasser. Det samme gjelder andre veien, fra holdeplassene. Transport 
til og fra Årnes går fra/til Stjern, Sørdalen og Lauvøya. Transport til og fra 
Vikvatnet går fra/til Bessaker. Bestillinger må gjøres minst tre timer før 
bussen går, og du må bo minst to kilometer unna holdeplassen. 
• Du kan bestille transport til og fra butikken, biblioteket eller lignende 
på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på ettermiddagen. 
Tilbudet kjører til faste dager og til faste tider på bestilling. Man kan 
bestille transport på ruta mellom Bessaker og Roan, samt mellom Åfjord 
sentrum og Stjern, Lauvøya og Ommundalen. Man må bestille minst tre 
timer før ankomst eller retur. Dersom du skal reise før telefonene åpner, 
må du bestille dagen før.
• Du bestiller reiser hos AtB på telefon 02867. For informasjon om ruteti-
der med mer, kontakt AtB for flere opplysninger.

ØNSKER DU Å TA 
COVID-VAKSINE?
Kommunen avslutter nå innkal-
lingen til koronavaksinering, for 
personer over 18 år. Alle skal ha 
fått tilbud om vaksine. Vi sender ut 
brev til personer vi ikke har greid å 
oppnå kontakt med via telefon. Hvis 
du ikke er vaksinert, og ønsker det, 
ta kontakt på telefon 948 31 351, 
klokken 08.00-15.00 på hverdager. 
Når vi får nok personer påmeldt, 
blir det satt opp en dato for felles 
vaksinering. Per 12. september 
hadde 93,1 prosent av innbyggerne 
over 18 år fått første dose vaksine. 
82,3 prosent hadde fått andre dose. 
Vi minner samtidig om smittever-
net, som vi må ha i bakhodet. Hvis 
du mistenker Covid-smitte, kontak-
ter du legekontoret for testing, og 
ta forholdsregler for å unngå å spre 
eventuell smitte.

TANNLEGEKONTORET 
FÅR MER KAPASITET
Kontoret på Årnes kan nå ta imot betalende voksne. Albert 
Sadykow er ansatt som ny tannlege i Åfjord, og startet 2. 
august. Kontoret vil også fremover prioritere barn og eldre. 
Men nå er det samtidig åpent også for betalende voksne. 
Tannlege-tilbudet driftes av fylkeskommunen.
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VÅRE PROSJEKTER

NY SENTRUMSBARNEHAGE
Barnehagen har nå fått navnet Å barnehage (se egen 
artikkel). Arbeidene med områdene utendørs er i ferd med 
å bli ferdigstilt, og det blir lagt asfalt i løpet av oktober. 
Noe småplukk står igjen utvendig på bygget, men det er 
mest aktivitet innvendig. Der er tekniske fagarbeidere og 
snekkere i fullt arbeid, med tanke på ferdigstillelse i god tid 
før jul.

ÅFJORD KIRKE OG STOKSUND KIRKE
Nå er det kommet ny kledning på vestveggen på tårnet på 
Åfjord kirke. Det jobbes også med å få skiftet ut kledning 
og omramming rundt vinduene i tårnet, som er råteskadet. 
På Stoksund kirke forbereder man utbedring av skifer- og 
spontak og maling av tårnet. Arbeidet utføres på vegne av 
Åfjord kirkelige fellesråd.

AKTIVITETSHUSET HAR FÅTT NAVN
Det ble nylig klart at aktivitetshuset vil få navnet Å!. Tanken 
er at navnet skal være lett og enkelt, samt at «Å» står for ak-
tivitetene i bygget. Som for eksempel «Å spise», «Å møtes», 
«Å lese», «Å bade» med mer. Så når folk sier at vi «møtes på 
Å», så er det altså betegnelsen på aktivitetshuset.
Nå er monteringen av 25-meters-bassenget snart ferdig. Det 
er kun bunnen som mangler i velværebassenget. Parke-
ringskjeller og garderober i kjeller begynner å ta form, og 
himling i velværebassenget er montert. Innvendige vegger 
er stort sett på plass, og skjultanlegg for både elektriske 
opplegg og rør er kommet langt. Ventilasjonsaggregater er 
montert i tekniske rom, og kanalene for ventilasjon er snart 
på plass. Med nesten 50 arbeidere sysselsatt på bygget er 
det hektisk aktivitet i alle etasjer.

NYTT RÅDHUS
Det planlegges som tidligere nevnt et nytt rådhus, 
bygd sammen med aktivitetshuset. Plantegningene be-
gynner å ta form. Rådgivere for de tekniske fagene er 
i ferd med å «kna sammen» en funksjonsbeskrivelse. 
Den blir utgangspunktet for en anbudsutsendelse som 
kommer i løpet av høsten. Det er forventet omtrent ett 
års byggetid på rådhuset, så vi håper det kan stå klart 
på slutten av 2022.

FRØNESBRUA
Endelig er selve brukassen kommet med båt til Åfjord, og 
brumontasjen i gang. Selve brukassen er av stål, og produ-
sert i Ulsteinvik av firmaet Prodtex AS. Den kom til Monstad 
kai med båt i tre deler, som skal monteres sammen på mon-
tasjestedet. Selve produksjonen av brua er et pilotprosjekt 
i regi av Statens vegvesen. Dette er den første lasersveisede 
brua i verden, og skal gi Statens vegvesen grunnlag for å 
vurdere nye produksjonsmetoder av bruer. Målet er at bruer 
etter hvert kan produseres i Norge, og ikke nødvendigvis i 
lavkostland i Asia. Det er Syltern AS og Stjern Entreprenør 
AS som i fellesskap skal montere brua. Hvis ting går som 
planlagt, vil den være ferdig montert og klar for å tas i bruk 
i desember.
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BRAKKESKOLE 
PÅ ÅSET
1. og 6. klassetrinn vil de neste par 
årene benytte seg av brakkeløs-
ninger ved Åset skole. Årsaken er 
plassmangel på skolen, på grunn 
av økte barnetall. Kommunen 
avventer inntil videre eventuelt 
å bygge på skolen. Et slikt mulig 
prosjekt utsettes fordi man er 
midt i en utredning om fremtidens 
skolestruktur.

HENTER INN RÅD- 
GIVERE UTENFRA
I august startet arbeidet med å 
utrede skole- og barnehagestruk-
turen opp for fullt. 
Kommunen har fått tre rådgivere 
fra KS-konsulent med på laget. De 
skal bistå kommunen i arbeidet 
med utredning og analyse. Målet 
er at kommunestyret skal fatte et 
vedtak i juni 2022. 
I perioden frem mot vedtak, vil 
KS-konsulent innhente doku-
mentasjon og datamateriale. De 
vil også besøke Åfjord ved flere 
anledninger, samt intervjue og 
snakke med aktuelle involverte i 
saken. KS-konsulent vil deretter 
levere en sluttrapport. Der vil de 
anbefale hvordan fremtidens sko-
le- og barnehagestruktur skal se 
ut i Åfjord. Denne rapporten blir 
sendt på høring tidligvåren 2022, 
før vedtak etter planen fattes i 
kommunestyret i juni.
Prosessen med skole- og barne-
hagestruktur startet i fjor. Det er 
blant annet sendt ut en informa-
sjonsbrosjyre til alle med barn opp 
til 16 år. Brosjyren belyser utvik-
ling for barnetall, kart over hvor 
barna bor, samt presenterer de 
ulike enhetene. Innbyggerne ble 
også invitert til å sende innspill og 
uttalelser til prosessen, via en run-
de med offentlig høring. Det kom 
inn flere innspill fra innbyggerne, 
som tas med videre i arbeidet.

VELKOMMEN TIL Å BARNEHAGE
Navnet på den nye sentrumsbarnehagen er bestemt.

Avdelingene vil få navnene Elva, 
Lia, Enga, Fossen, Neset og Skogen. 
Sistnevnte er uteavdelingen.

KULTURARV
Fra vi startet prosjektet, har det å 
ivareta kulturarven på området der 
det gamle fjøset stod vært i sentrum 
for arbeidet. Men vi har også vært ty-
delige på at vi må bygge en barnehage 
som er funksjonell for brukerne.
For å få et godt innblikk i historien på 
området, hadde styrer Ann-Kristin 
og virksomhetsleder Camilla en god 
prat med lokalhistoriker Helge Bueng. 
Der fikk de høre om historikken rundt 
fjøset og området. Bueng viste til at 
gården har hatt navnet Å gård og at 
bokstaven Å har gått igjen siden tidlig 
på 1300-tallet. Å gård har vært et 
knutepunkt for Åfjord i generasjoner. 
Helge Bueng foreslo at man kunne 
ta utgangspunkt i husmannsplasser 
som lå under Å gård og foreslo de seks 
største: Årnes, Buenget, Fossmoen, 
Vassneset, Elvebakk og Lien.

FORKORTELSER
Med historikken i bakhodet har barn 
og ansatte ved Maribo jobbet med 
forslag til de endelige navnene. Etter 
refleksjon og samtaler på perso-
nalmøte, og arbeid med barn født i 
2016, har arbeidsgruppen på Maribo 
kommet frem til navnene.
Valgene er derfor basert på at man 
ønsker å ivareta Å-navnet, som har 

fulgt området siden 1300-tallet. 
Avdelingsnavnene er forkortelser av 
navene på husmannsgårdene, uten av 
man «favoriserer» noen gårder. Det 
har vært mange (!) gårder tilknyttet Å 
gård, og på denne måten fremhever vi 
ingen foran andre.

VANLIGE NAVN PÅ ANDRE ROM
Andre rom på barnehagen, som 
kjøkkenet, personalrom, møterom, 
arbeidsrom og grupperom, vil ikke få 
andre navn enn standardnavn. Ved å 
beholde standardnavn vil det bli en-
kelt å navigere for foresatte/ vikarer/ 
besøkende som er på barnehagen. Vi 
fikk også anbefalt denne løsningen 
da vi var på befaring på nye KOSMOS 
barnehage i Bjugn tidligere i vår. Vi 
så selv at dette var enkelt å forholde 
seg til.

5



NYTT UNDERVISNINGSLOKALE I 
ØVINGSFELTET I MØRREAUNET

Åfjord videregående skole har fått et nytt undervisningslokale i øvingsfeltet i Mørreaunet.

Kvaliteten på læringsarenaen har blitt 
hevet betraktelig, og skolen er svært 
fornøyd med samarbeidet og resulta-
tet. Lokalet er på 80 kvadratmeter og 
består av garderobe- og toalettfasili-
teter, kjøkken og oppholdsrom med 
utsikt mot øvingsfeltet, i tillegg til et 
eget lager for oppbevaring av verktøy 

og undervisningsmateriell.
Elevene på anleggsteknikk har 12 
praksisuker i løpet av et skoleår 
hvor øvingsfeltet er læringsarenaen. 
Der øver de blant annet på å grave 
ut hustomter, legge rør og sette ned 
kummer. I tillegg øves det på mas-
setransport med dumper, lasting 

og flytting av masser. Det blir også 
fokusert på service av maskiner og 
HMS-opplæring. Det nye lokalet vil bli 
brukt både som undervisningsrom til 
teori og pauserom.
Byggearbeidene er utført av Ræder-
gård Entreprenør AS.

Godt samarbeid gir gode tilbud. Fra venstre: Lise Henriksen 
(rektor), Lars Ole Hosen (kontaktlærer anleggsteknikk), Tom-
my Rødsjø (prosjektleder Rædergård Entreprenør AS) og Knut 
Sigurd Råberg (prosjektleder Trøndelag Fylkeskommune).

KLART FOR OMBYGGING PÅ ÅFJORD 
VIDEREGÅENDE SKOLE
Skolen skal igjennom en omfattende byggeprosess i løpet 
av det neste året. Stjern Entreprenør AS setter i gang 
arbeidet i løpet av høsten. De gamle verkstedbyggene 
skal rives, og det vil bygges ett stort verkstedbygg. Det 
nye verkstedbygget vil bli et betydelig løft for skolen, med 
garderobeløsninger og utstyr som møter dagens krav. 
Med unntak av garasjer og øvingshall til anleggsteknikk, 
skal alle skolebyggene bygges sammen. I hjertet av skolen 
vil vi blant annet finne ei ny kantine og et bibliotek med 
leseplasser for elevene. Klasserom, arbeidsrom og kontorer 
skal omorganiseres og renoveres. Uteområdet vil også få 
et løft, og dette arbeidet vil bli gjort sammen med elevene 
på bygg- og anleggsteknikk. Det er planlagt at skolen skal 
kunne drives under byggeprosessen, noe som vil medføre 
endringer og omrokeringer på klasserom. Skolen skal 
gjøre sitt beste for at dette ikke går utover kvaliteten på 
undervisningen. Det er ennå ikke satt noen endelig dato for 
ferdigstillelse.

INVITERER TIL 
HAVREGRØT
Åfjord videregående skole 
serverer hver onsdag gratis 
havregrøt til elevene. Nytt av 
året er at ulike aktører innen 
lokalt næringsliv inviteres 
til frokost. Målet er at både 
elever og næringslivet kan 
knytte kontakter og utvide 
nettverkene sine, med tanke 
på fremtidige samarbeid.
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KULTURSKOLEN UTVIDER TILBUDET
Nå blir det enda mer satsing på alle barn og unge.

Kulturskolen utvider undervisnings-
tilbudet for de yngste barna. Kultur-
skolen starter opp musikklek, minikor 
og barneteater. Skolen utvider alders-
gruppen for barneballett til også å 
inkludere ett- og toåringer. 

BARN OG UNGES MEDVIRKNING
I 2020 startet ungdom opp tilbu-
det Artem, i samarbeid med kultur-
skolen, fritidsklubben og UKM. I dette 
tilbudet har ungdommen selv skapt 
innholdet, med veiledning fra lærere 
i kulturskolen. Ungdommen valgte 
å produsere en film med selvskre-
vet manus i fjor. Kanskje velger de 
en annen retning i år? Det er det 
ungdommen selv som bestemmer. 
Kulturskolen er stolte av kommunens 
initiativrike ungdom. 

TILRETTELAGT 
MUSIKKUNDERVISNING 
Kulturskolen har nylig fått besøk 
fra SKUG-senteret i Tromsø og Tim 
Anderson fra Inclusive Music i York. De 
er verdensledende på bruk av musikk-
teknologi i tilrettelagt undervisning. I 
2020 har kulturskolen og SKUG hatt et 
samarbeid om å ta i bruk blant annet 
øyestyringsteknologi, for å gi elever 
med funksjonsnedsettelser muligheten 
til å spille piano, gitar og andre instru-
menter – ved hjelp av øynene.  

DET KOMMENDE ÅRET 
Undervisningsårets varighet utvides 
fra 36 til 38 uker. Antall konserter 
og forestillinger øker, og (forhå-
pentligvis) kan gruppeundervisning 
gjennomføres som normalt i år. 
Kulturskolen vil gjenoppta TalentLab, 
kulturskolene på Fosen sitt fordyp-
ningstilbud, som ble særlig rammet av 
reiserestriksjoner forrige skoleår. 
Kulturskolen har også frisket opp 
nettsiden sin, for å være mer relevant, 
informativ og brukervennlig. ID-por-
ten kan nå tas i bruk ved påmelding 
til skolen. 

PÅ VEI MOT KULTURSKOLE 3.0 
Kulturdepartementet presenterte i 
vår den aller første stortingsmeldin-
gen som tar for seg barn og unges 
kultur. St. Meld 18 viser at regjeringen 
har ambisjoner om å gjøre kultur mer 
tilgjengelig og relevant for barn og 
unge. Kulturmeldingas viktigste bud-
skap er at vi må sørge for at barn og 
unge får medvirke i å skape og utvikle 
sitt kulturtilbud. Og at dette må skje 
som et samarbeid.  
Kulturskolen samarbeider med 
sektor for helse og velferd, barneha-
ge, grunnskole, videregående skole, 
fritidsklubb, UKM, DKS, og andre 
kulturskoler. I tillegg deltar kultursko-
len i ABSOLUTT-programmet, som har 
som mål å skape mer samarbeid om 
barn og unges oppvekst.  
Kulturskolen er altså på vei mot 
Kulturskole 3.0. Begrepet viser til et 
tankesett hvor innbyggere, elever og 
andre sektorer i større grad får 
medvirke i utviklingen av kultur-
skole-tilbudet. Det handler altså om 
å samskape, for å gjøre kulturskolen 
attraktiv og relevant for åfjordingen.
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RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD

1. september var det Nasjonal 
bibliotekdag. Den ble også 
markert på Åfjord folkebibliotek. 
Temaet i år var FNs bærekrafts-
mål. Vi fikk hyggelig besøk av 
barnehagebarn, som var med på 
lesestund og gjorde seg kjent med 
bildebøkene våre. Biblioteket i 
Åfjord sentrum er ellers åpent alle 
dager. Vi har bøker, tegneserier 
og tidsskrifter for alle aldre og 
mange interesser, og alt er gratis å 
låne. Velkommen innom!

ÅPNINGSTIDER  
15. SEPTEMBER – 14. MAI
Hovedbibliotek, sentrum: 
Mandag: 15.00 - 19.00 
Tirsdag: 09.00 - 15.00 
Onsdag: 09.00 - 15.00 
Torsdag: 15.00 - 19.00 
Fredag: 09.00 - 15.00
 
Avdeling Roan:
Mandag: 15.00-18.00
Torsdag: 09.00-14.00
Selvbetjent åpningstid Roan: 
Mandag-fredag: 08.00-16.00 

Avdeling Stoksund: 
Tirsdag: 17.00-19.00

BOKBUSSEN RUL(L)ER!
Bokbussen er i gang igjen! Den er åpen for alle, også når den stopper på 

skolene. Bussen har mange nye fine bøker.

Tilbudet har vært stengt på grunn av korona-situasjonen. Smittevernet blir iva-
retatt når tilbudet nå er åpent igjen. Du kan levere tilbake bøker lånt på bussen 
neste gang de kommer – eller på hvilket som helst annet bibliotek – med eller 
uten hjul. Nedenfor ser du de neste besøkene til Åfjord:

MANDAG 4/10 OG 8/11:
Sør-Roan skole kl. 11.00-13.00
Bessaker (butikken) kl.15.30-16.30

TIRSDAG 5/10 OG 9/11
Brandsfjord skole kl. 09.00-11.00
Stokkøya (butikken) kl.15.30-15.45
Linesøya (Krampa Gym) 16.00-16.45

MARKERTE NASJONAL BIBLIOTEKDAG

INFORMASJON


