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Dette merkelige året 2020 med koro-
napandemi er over, og adventstida ble 
for de aller fleste annerledes enn det 
den bruker å være. Juleavslutninger 
på skole og jobb, julebord og samvær 
av alle slag ble for det meste avlyst. 
Noen sa de kjente på mindre stress 
og fikk en mer avslappende førjulstid, 
mens mange savnet de tradisjonelle 
samlingene. Vi tente lys både ute og 
inne, og vi håndterte en førjulstid 
uten å være like sosiale som vanlig. 
Jeg håper alle hadde noen å være 
sammen med i jula tross de strenge 
smittevernreglene.
Åfjordinger og fritidsåfjordinger har 
gjort og gjør en kjempeinnsats for å 
holde smitten unna slik at samfunnet 
kan åpnes opp og livene våre kan 
normalisere seg. Heldigvis får alle 
barna og ungdommene i Åfjord være 
sammen i barnehagene, på skolene 
og på en del fritidsaktiviteter. Den nye 
runden med økt smitte nå i høst var 
nok tøffere for oss alle enn nedsten-
gingen i mars. Da gikk vi mot lysere 
tider og vi var topp motiverte for å 
begrense smitten. Tallene i Norge på 
barn og ungdom som hadde og fikk 

store vansker etter nedstengningen 
i vår er dystre, så vi må fortsatt gjøre 
jobben slik at vi unngår en ny ned-
stenging. Tusen takk til dere 
alle, store og små, fastboen-
de og fritidsåfjordinger, for 
det ansvaret dere har tatt 
og tar! Med vaksine på vei 
er det mulig å tenke seg at vi 
får tilbake det «vanlige livet» til 
sommeren.
Jeg skal slutte å si til rådmann Per at 
jeg tror det blir roligere tider snart… 
Det blir liksom ikke roligere i Åfjord, 
og egentlig er jeg veldig glad for 
det. Det er supert å bo en sånn liten 
kommune og ha så stor aktivitet. En 
stor del av denne aktiviteten skyldes 
utbyggingsprosjekter av alle slag, og 
vi opplever byggesjau over hele kom-
munen vår. Selv om fylkeskommunen 
til slutt valgte å avbryte samarbeids-
prosjektet med ny videregående skole 
her i Åfjord og vil renovere i stedet, 
er det så mange spennende og flotte 
prosjekter som vi kan følge i lang tid 
fremover. For Åfjord kommune er det 
nå viktig å tenke nytt og jobbe for at 
Åfjord vgs får best mulige forutsetnin-

ger for å bestå i uoverskuelig fremtid 
der den ligger.
Det trengs penger til å bygge barne-

hage og sykehjem, og å drive en 
kommune med alle tjenestene 
vi som innbyggere har krav på. 
Jeg er en veldig heldig ordfører 
som har ei budsjettnemnd og 

utvalg som legger føttene på 
bordet, løfter opp utfordringene 

og mulighetene og prøver å finne 
løsninger sammen – tusen takk til de 
folkevalgte! For neste år har vi funnet 
ut at utfordringene er størst i Åfjord 
Helse og det er denne sektoren som 
kan sies å være «budsjettvinneren» 
for 2021.
Det er hyggelig å lese i avisa at flere 
butikker i Åfjord opplever at vi er flin-
ke til å handle hos dem. Fortsett med 
det folkens, og denne fra verdensmø-
tet i Rio 1992 mister aldri sin aktuali-
tet; Tenke globalt, handle lokalt.
Riktig godt nyttår til alle og takk for 
engasjement og samarbeid i det rare 
året 2020! 
ORDFØRER VIBEKE

KJÆRE SAMBYGDINGER OG FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

ÅFJORDINGEN – NYTT FRA KOMMUNEN
Velkommen til årets første utgave av Åfjordingen. Som tidligere nevnt 
utgis heftet tre ganger i året, i januar, juni og september til innbyggere og 
fritidsbeboere. Målet er å gi best mulig informasjon fra kommunen som 
mange kanskje ikke får med seg på annen måte. Det gjelder ikke minst de 
som aldri eller sjelden bruker Internett.
I dette heftet kan du blant annet lese om status på de større byggepro-
sjektene som kommunen er i gang med. Denne gangen er det en litt større 
omtale om den nye sykeheimen/det nye flerbrukshuset på Roan, som blir 
et flott bygg. Videre kan du lese om mangfoldet blant elevene ved Åfjord 
videregående skole, en interessant artikkel om det kommende frilufts- 
teateret i Sørdalen til høsten samt mye annet informativt stoff om hva 
som rører seg i kommunen vår.
Savner du for øvrig noe i informasjonen fra kommunen? Ta gjerne kon-
takt med oss 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 vår hjemmeside, Åfjordingen eller andre kanaler.
JOAR HAUKNES, REDAKTØR

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

FORSIDE: I Folkehelseinstituttets 
beskrivelse av viktige tiltak i korona- 
virusets fem faser, er godt renhold 
viktig i alle av dem. Renholderne gjør 
ofte «den usynlige jobben» i samfun-
net, som kanskje ikke alltid får den 
honnøren de fortjener. Vi sender derfor 
en ekstra takk til alle renholderne våre. 
F.v. Maria Estela Almaas (nytilsatt 
renholdsleder), Sarah Kråkvik og Anny 
Denstad fra Åset skole (Liam Utaro 
Mølslett var ikke til stede da bildet ble 
tatt). Foto: Sølvi Murvold

2

Rådhuset har flyttet 
til midlertidige loka-
ler og har nå følgende 
besøksadresse:

Åfjord kommune 
Åmyra 5
Åpningstider er 
kl. 08.00 – 16.00

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

Åfjord kommune 
Postboks 54 
7169 Åfjord

PARTNERSKAPSAVTALE MED SINTEF
Åfjord kommune har inngått en 4-årig partnerskapsavtale med SINTEF. 
Dette blir et langsiktig og planmessig samarbeid med forsknings- og 
utviklingsmiljøene, basert på helhet og kunnskap. Dette er viktig for å 
● videreutvikle tjenestene som kommunen yter til innbyggerne i Åfjord 
● gjøre Åfjord kommune til en interessant og aktiv arbeidsplass
● styrke Åfjord som et alternativt sted for næring og bosetting 
●  bidra til økt samskapning mellom kommune, næringsliv og øvrige 

aktører som lag og foreninger, forsknings- og utviklingsmiljøer med 
flere.

KULTURUKA 2021
Under normale omstendigheter ville vi nå ha vært i innspurten med 
programmet for kulturuka 2021.
Den pågående koronapandemien har imidlertid gjort det vanskelig 
å planlegge alle slags arrangement. Vi har gjort løpende vurderinger 
fram i tid, men har etter hvert besluttet at usikkerheten blir for stor til 
at vi tør å inngå bindende kontrakter.
Hvis situasjonen tillater det, så vil vi prøve å gjennomføre mindre 
arrangement av lokal karakter der vi ikke utfordrer gjeldende smit-
tevernregler. Dette vil promoteres via kommunens hjemmesider og 
sosiale medier. Vi beklager dette, men håper å komme sterkere tilbake 
når situasjonen har normalisert seg.
JAN OVE BERDAHL, KULTURSJEF

INFO

NY STYRER I STOKSUND BARNEHAGE
Bernt Marius Aaknes startet 1. august som styrer i barne- 
hagen på Stoksund oppvekstsenter.
Bernt Marius er 30 år, og utdannet førskolelærer med fordyp-
ning i Natur og friluftsliv, ved Dronning Mauds minne. Han 
har videreutdanning i Personalarbeid, ledelse og kvalitetsut-
vikling i barnehagen.
Bernt Marius har jobbet i Kristiansund som pedagogisk leder 
i en friluftsbarnehage fra 2014 – 2019 før han flyttet hjem til 
Trøndelag i 2019. Før han startet i Stoksund har han vært inn-
om By barnehage i et engasjement og jobbet en liten periode i 
Maribo barnehage. På Stoksund oppvekstsenter er han en del 
av ledelsen, sammen med rektor og inspektør. 

Bernt Marius Aaknes.

MOTTAK AV FLYKTNINGER 2021
Åfjord kommunestyre har vedtatt at kommunen ønsker å bosette ti 
flyktninger i 2021. Familiegjenforening er ikke inkludert.
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VÅRE PROSJEKTER

FRØNESBRUA
I februar skal den nye gangbrua til Frøneset endelig 
monteres. Forsinkelsen skyldes Covid-19. Vi er spente på 
å få den på plass, da det er «verdens første bru konstruert 
ved hjelp av såkalt automatisert laser- og laserhybrid 
sveiseteknologi». 

NY SENTRUMSBARNEHAGE
Det gamle prestegårdsfjøset er nå revet. Etter at fjøset ble 
borte ble det oppdaget grunnforhold som en ikke kunne 
forutse tidligere, under og ved det gamle fjøset. Dette har 
gitt noen utfordringer i byggeprosessen, som har gitt noen 
omprosjekteringer av bygget. Etter råd fra geoteknikere 
ble det besluttet å fjerne kjelleren, og bruke loftsrommet 
til teknisk rom. I tillegg ble midtfløyen utvidet to meter, 
og vi fikk en god romløsning til slutt. Bygget vil etter alt å 
dømme stå ferdig høsten 2021.

AKTIVITETSHUSET
Nå er store deler av den plass-støpte konstruksjonen på 
plass, og det er straks klart for montering av prefabrikkerte 
dekker over 1. og 2. etasje. Etter hvert vil bygget tettes 
med tak- og fasadearbeider, og en del innvendige arbeider 
kommer i gang. Bygget er litt forsinket, og vi regner med 
ferdigstillelse vinteren 2021/22 og åpning våren 2022.

1826 A42-01
18.10.2019

E G G E N  A R K I T E K T E R  A S
Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim
tlf. +47 72 56 75 10 www.eggenarkitekter.no

A42-01

FORPROSJEKT

FASADE VEST og NORD

ÅFJORD KOMMUNE

UTVIDELSE
ÅFJORD BRANNSTASJON

V/LARS HELGE KOLMANNSKOG 

F E AD C B A`

3 000
Turveg

3 500

NEDSENKET FELT MED ELVEGRUS
SE SNITTTØRRMUR I FIKSDALSKIFER

H: 0,5M OVER ASFALT

UTLUFTING AV SKRÅTAK
SE SNITT

UTLUFTING AV SKRÅTAK
SE SNITT

NY ASFALT I NIVÅ MED GULV PLAN 1

h: 1,9

h: 1,00 Gulv plan 1

66`1 2 3 4 5

LYS LYS LYS

LYS

FOTSKRAPERIST NEDFELT I BETONGRAMME
STØPT BUNN MED VARMEKABLER
AVLØP TIL GRUNN

NEDSENKET FELT MED ELVEGRUS

OVERLØPOVERLØP

FASADE VEST

FASADE NORD

MÅL 1:100
 0         0,5         1                       2                      3 m

FORELØPIG

25.10.2019Eksisterende terreng langs fasade

NY BRANNSTASJON
Ny brannstasjon bygges på Vassneset, på samme 
tomt som den gamle brannstasjonen. Den nye 
stasjonen består av en høy del bygget i stål og 
sandwichelementer, som inneholder vognhall og 
vaskehall. Den lave delen er bygget i tre, og består 
av kontorer og garderober. Det blir et etterlengtet 
løft for brannstyrken å få ta i bruk godkjente lo-
kaler etter dagens standard før sommeren setter 
inn for fullt.

GODT I GANG MED 
TILRETTELAGTE BOLIGER
Sektorsjefen for helse og velferd markerte i 
november anleggsstarten på Vassneset med å de-
butere som maskinfører. Arbeidet har gått veldig 
bra, uten noen store overraskelser. Elementene i 
massivtre er montert, og et spennende prosjekt 
begynner å ta form. Innvendige arbeider er i full 
gang, og vi regner med å være klar for innflytting 
på tidligsommeren.
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TILTAKSPLAN FOR SPREDT 
AVLØP ER VEDTATT

Alle boliger, fritidsboliger eller andre 
bygninger med innlagt vann må 
tilknyttes et anlegg for håndtering av 
sanitært avløpsvann (kloakk), eller 
gråvann dersom bygningen ikke har 
toalett. Der bebyggelsen er spredt og 
det ikke er planer om å bygge ut kom-
munalt avløpsnett, må avløpet hånd-
teres lokalt. Med lokal håndtering 
menes rensing (privat renseanlegg) 
og utslipp til lokal resipient (bekk, sjø 
eller annet). Disse avløpsanleggene 
omtales som spredt avløp.
Det er registrert cirka 7 400 private 
avløpsanlegg på Fosen som ikke er 
knyttet til det kommunale avløpsnet-
tet i dag. Svært mange av utslippene 
fra spredt bebyggelse har dårlig 
rensing og tilfredsstiller ikke dagens 
krav til utslipp.

SAMARBEID MELLOM 
FOSENKOMMUNENE
EUs rammedirektiv for vann er tatt 
inn i norsk rett gjennom vannforskrif-
ten. Vannforskriften setter forplikten-
de mål for miljøtilstanden i alt vann, 
og gir føringer for utarbeidelsen av 
regionale vannforvaltningsplaner.
Norge er inndelt i ti vannregioner, og 
disse er igjen inndelt i vannområder. 
Kommunene på Fosen inngår i vann-
region Trøndelag og Nordre Fosen 
vannområde. Vannområdet er organi-
sert med en politisk styringsgruppe 
med representanter fra hver av 
kommunene, samt en prosjektgruppe 
med representanter fra kommunenes 
administrasjon.
Det er utarbeidet en regional vann-
forvaltningsplan for vannregionen 
Trøndelag som kommunene skal legge 
til grunn for sin planlegging. Som for-
urensningsmyndighet må kommune-
ne overvåke miljøtilstanden i vassdrag 
og sjø, og om nødvendig iverksette 
miljøtiltak innenfor eget myndighets- 
og virksomhetsområde.

OPPRYDDING I SPREDT AVLØP
God kontroll av avløp sikrer godt 
drikkevann og god vannkvalitet 
slik at vi unngår forurensning og 
spredning av sykdom. Kommunen er 
forurensningsmyndighet for utslipp 
av sanitært avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg etter kapittel 12 i foru-
rensningsforskriften og har dermed 
plikt til å håndheve det regelverket 
som gjelder for slike avløpsanlegg, 
og å forebygge og gjøre tiltak mot 
forurensning.

DETTE INNEBÆRER BLANT ANNET 
AT KOMMUNEN MÅ
●  drive kontroll og tilsyn med 

avløpsanleggene
●  ha oversikt over anleggene, deres 

tilstand og hvilke tillatelser om er 
gitt

●  stille kompetansekrav til de 
som skal planlegge og bygge 
avløpsanlegg

●  gi tillatelse til utslipp av avløps-
vann etter kravene i kapittel 12 i 
forurensningsforskriften

VEIEN VIDERE
Kommunene i Nordre Fosen vann-
område arbeider i fellesskap med 
utarbeidelse av lokal forskrift, tiltaks-
planer, oppfølgingsplaner og saksbe-
handlingsrutiner for spredt avløp. 
(Kilde: indrefosen.no)

TUNNELENE I BERGFJORDEN ÅPNET
Etter litt forsinkelser 
ble Måviktunnelen (920 
meter) og Bergfjordtun-
nelen (670 meter) på 
fylkesvei 6312 åpnet for 
trafikk 15. desember 2020. 
Dermed kan trafikantene 
på den tidligere rasutsatte 
veistrekningen gå en trygg 
tid i møte. Entreprenør har 
vært Implenia og bygg-
herre har vært Trøndelag 
fylkeskommune. Prosjektet 
har hatt en kostnadsram-
me på cirka 310 millioner.

NY VEI: Rett før jul ble det  
åpnet 1590 meter ny vei i 

Roan. Det ga en lettere 
hverdag for mange.
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NY SYKEHEIM OG FLERBRUKS-
HUS ER SNART FERDIGSTILT

Nybygget på Roan har fått navnet Julie Næss-tunet, oppkalt etter Julie Næss fra Roan – som på tross av at 
hun var født uten armer og med pukkelrygg, fikk utrettet store ting. Hun kjempet hele sitt liv for de vanføre. 

En byste av Julie Næss vil pryde inngangspartiet på bygget.

I første etasje får vi et moderne 
sykeheimsbygg med 17 pasientrom, 
de fleste med panoramautsikt til 
fjorden og havet. I bygget vil det også 
bli et flott produksjonskjøkken og en 

stor sansehage. I sansehagen kan man 
trygt og uforstyrret  gå rundt alene, el-
ler sammen for å oppleve, erindre og 
dele minner. Pasientrommene er ut-
styrt etter fremtidens krav og forvent-
ning, både med tanke på innredning, 
komfort, smittevern og velferdstekno-
logi. Men også med tanke på de ulike 
pasientgruppene som vil komme. Det 
er gode fasiliteter både for den som 
trenger ro og skjerming, og for de som 
trenger aktivitet og rehabilitering. 
Ikke minst er det laget et bomiljø for å 
motvirke uhelse og kjedsomhet og for 
å sørge for mestring, medvirkning og 
livsglede.
En driftsenhet som blant annet består 
av vaktmestertjenester og lagrings-
fasiliteter blir også å finne i første 
etasje.

INNHOLDSRIKT HUS
I andre etasje blir det topp moderne 
legekontor, helsestasjon, fysioterapi 
med stor treningssal, kontor for 
psykisk helse og skolehelsetjeneste, 
demenskoordinator og ergoterapeut. I 
tillegg til et flott og moderne biblio-
tek, garderobe og kantine for ansatte, 
har man også kommunale kontor og 
servicepunkt som gjør at publikum 

fortsatt vil få bistand til kommunale 
tjenester i Roan sentrum. 
Roanstua, som også var i det gamle 
rådhuset, gjenoppstår i det nye huset. 
Den blir i andre etasje og får en pano- 
ramautsikt mot fjord og hav. Den kan 
du fortsatt leie til dåp, konfirmasjoner, 
jubileer, foredrag, kurs, minnesamvær 
og andre sammenkomster.

FERDIGSTILLES PÅ NYÅRET
Julie Næss-tunet ferdigstilles rundt 
årsskiftet, og innflytning er beregnet 
i løpet av februar. Entreprenør Stjern 
AS har i samarbeid med Roan kom-
mune, senere Åfjord kommune, og 
brukerrepresentantene jobbet svært 
målrettet for å holde tidsplaner og 
sørge for god fremdrift. På tross av 
Covid-19 ligger vi godt an til å nå tids-
planen. Det er et svært etterlengtet 
og nødvendig bygg som nå sluttføres. 
Sansehagen og uteområdene vil bli 
på begynt umiddelbart etter, så når 
våren kommer vil også dette være 
ferdigstilt.
Vi ser frem til å ønske velkommen 
til innflytningsfest og omvisning når 
pandemien er under kontroll.

Pasientrom. Oppholdsrom.
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Da blir matavfallet kjørt til biogassan-
legget Ecopro, hvor det omdannes til 
biogass og gjødsel.
Avfallet vil bli hentet med en renova-
sjonsbil med to kammer, slik at den 
kan ta med seg to typer avfall uten at 
det blandes i bilen.

TØMMEFREKVENS
● Matavfall tømmes hver 2. uke
● Restavfall hver 4. uke
● Papir og plast hver 4. uke
Det vil si at matavfallsdunken tømmes 
hver gang renovasjonsbilen kommer, 
sammen med papir/plast den ene 
gangen og restavfall den andre.
Vi deler ut 150 matavfallsposer en 
gang i året, de første posene ble delt 
ut med dunkene. Om du holder på 
å gå tom før vår neste utlevering, så 
knyter du en tom matavfallspose fast 
til dunken, og så vil renovatørene 
legge igjen en rull.

MEN HVA KAN I MATAVFALLSDUNKEN? 

NEI TAKK
• Mat med emballasje
• Komposterbare plastposer
•  Komposterbar 

engangsemballasje
• Komposterbart servise
• Hundepose
• Store kjøttbein
• Avskårne blomster
• Potteplante
• Krydderplante

• Løv og kvister
• Jord
• kattesand
• Snus 
• Sigarettstump
• Bomull
• Kaffekapsler
• Tyggegummi
• Tepose av nylon
• Bleier

Du kan også gå inn på fosenrenovasjon.no 
hvis du har noen spørsmål.

JA TAKK
•  Våre 

matavfallsposer
• Fruktsteiner
•  Kaffegrut og 

kaffefilter
• Eggeskall
• Skrell 
• Nøtteskall

•  Tørkepapir uten 
farge

• Rekeskall
• Teposer
• Små kjøttbein
• Fiskebein
• Matrester
• Grønnsaker

• Frukt
• Brød
• Kaker
• Ris og pasta
• Fisk og skalldyr
• Fett og matolje

ENDELIG HAR ALLE I ÅFJORD 
FÅTT MATAVFALLSDUNK!

1. januar startet vi med henting av matavfall i hele Åfjord kommune.

Foto: Kristaps Kravalis, 
Fosen Renovasjon
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NYTT YRKESFAG-
TILBUD 
Fra høsten 2021 opprettes et nytt 
tilbud ved skolen. Det vil da være 
mulig å gå vg2 Betong og mur i 
Åfjord. Tilbudet er helt nytt og har 
oppstart høsten 2021. Læreplanen 
er et resultat av arbeidet som er 
pågått med fagfornyelsen, og bran-
sjen har signalisert stort behov for 
lærlinger i tiden fremover.   
Vg2 betong og mur handler om 
å utvikle grunnleggende kunn-
skaper om å bygge og vedlikehol-
de bygninger, bygningsdetaljer, 
anlegg og andre konstruksjoner 
i betong, flis og murprodukter. 
Gjennom kritisk tenkning og sam-
arbeid om arbeidsoppgaver bidrar 
programfagene til å øke bevisst-
heten om håndverkets betydning 
for bærekraftig bruk av betong og 
mur, og for miljøvennlig bruk av 
materialer. (ref. udir.no)
Vg2-løpet er nå lagt til 6 av de 31 
videregående skolene i Trøndelag. 
Tilbudet blir dermed en av skolens 
spesialiseringsretning, og finnes 
kun ved Åfjord videregående skole 
på Fosen, i tillegg til vg2 anleggs-
teknikk. I ny yrkesfaglig struktur 
ligger også vg2 tømrer. 

Det gjør fellesskapet fargerikt og 
inspirerende, og gir en innsikt i en 
verden utenfor Åfjord.
Høsten 2020 ble det opprettet et 
særskilt tilbud i samarbeid med 
voksenopplæringen og flyktningetje-
nesten i kommunen. Dette tilbudet 
er kommet i gang gjennom et godt 
samarbeid med kommunen, der målet 
er at elevene kvalifiserer seg for et 
yrkesliv i Norge. Målet er å gi elevene 
gode forutsetninger for å fullføre et 
videregående løp med individuell 
tilpasning. 

På voksenopplæringa er det hovedfo-
kus på særskilt norskopplæring, mens 
vi på videregående jobber med matte, 
naturfag, engelsk, IKT-ferdigheter, 
kroppsøving og språkopplæring.

INNSIKT: Daniel, Fredrik, Eirin, Tori og 
Eskil går på vg1 bygg- og anleggsteknikk 
ved Åfjord videregående skole. I høst var 
de på besøk hos Stjern Betong AS.

GOD HJELP PÅ VEI 
MOT YRKESLIVET

Åfjord videregående skole har all grunn til å være stolt av mangfoldet 
ved skolen. Det snakkes swahili, arabisk, fransk, nederlandsk, tigrinja, 

filippinsk, thai, polsk og latvisk, i tillegg til norsk. 

MOTIVASJON: Elevene er godt motiverte og har et stort fokus og ønske om å komme seg 
ut i arbeid.

PROSJEKT HJEMLAND: Her holder elevene på med en presentasjon av hjemlandet sitt 
som de skal legge fram for klassen sin.
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FAKTA OM KOMP:

HVORDAN FUNGERER KOMP?
KOMP er en skjerm med kun én 
knapp, laget spesielt for de som ikke 
mestrer smarttelefoner og nettbrett. 
Skjermen har høy kontrast og klar og 
tydelig lyd. Med KOMP kan hele famili-
en enkelt koble seg til systemet, sende 
bilder og meldinger, og gjennomføre 
toveis videosamtaler til for eksempel 
bestemor eller bestefar.

INGEN BRUKERNAVN ELLER PASSORD
KOMP krever ingen brukernavn eller 
passord, brukeropplevelsen endrer 
seg ikke og man trenger ikke å forhol-
de seg til feilmeldinger. 

FAMILIENS SOSIALE NETTVERK
KOMP er ikke bare teknologi for de 
eldste i familien. Gjennom bilde-
strømmen i KOMP-appen kan hele 
familien holde seg oppdatert på som 

skjer i hverandres liv. På den måten 
blir KOMP et sosialt nettverk for hele 
familien.

SLIK FUNGERER DEN
KOMP er enkel å klargjøre til bruk. 
Den plasseres lett synlig og tilgjenge-
lig hos den som skal bruke den. Den 
trenger kun strøm og tilgang på In-
ternett for å fungere. Den som setter 
opp KOMP, sender så invitasjoner til 
andre som ønsker å være tilkoblet til 
akkurat denne brukeren. De inviterte 
brukerne i ett nettverk kan sende 
bilder, meldinger og gjennomføre 
toveis videosamtaler til KOMP. På 
denne måten blir senioren inkludert i 
for eksempel et familienettverk, uten 
å måtte forholde seg til tekniske ut-
fordringer på smarttelefon, nettbrett 
eller en PC.
KILDE: NOISOLATION.COM

ÅFJORD 
RESSURSSENTER
På grunn av Covid-19 har vi både 
i vår og høst dessverre måttet 
flytte noen av våre kurs med 
oppmøtested Åfjord videregående 
skole. En del kurs har vi imidlertid 
klart å gjennomføre fysisk som 
planlagt.I samarbeid med andre 
ressurssentre i Trøndelag har vi i 
høst satt i gang teoriforberedende 
kurs i forskjellige fag ved hjelp av 
digitale verktøy, undervisning og 
veiledning på nett. Mange vil være 
klar for praksiskandidateksamen 
våren 2021, og etter hvert fagprø-
ve når arbeidspraksis deretter blir 
godkjent. Gå inn på www.afjord.
vgs.no om du vil lese mer, eller ta 
kontakt om du har spørsmål. 

EKSAMEN VÅREN 
2021
Ønsker du å melde deg opp til 
eksamen våren 2021, så husk 
oppmelding på www.privatistweb.
no mellom 15.1.-1.2.2021.

PUSSER OPP SKOLE
Planene om å bygge ny Åfjord 
videregående skole der det gamle 
rådhuset er, ble brått skrinlagt 
av fylkeskommunen. Nå skal den 
eksisterende skolen pusses opp, 
og det er satt av 70 millioner 
kroner. Det er en betydelig sum, 
som forventes å føre til at skolen 
vil fremstå som ny. Det betyr 
både nybygg, oppgradering og 
renovering. Noe skal rives og 
noe skal bygges sammen. Skolen 
har tegninger fra prosessen med 
arkitekt som ble gjennomført i 
2019. Det ble da planlagt for to 
byggetrinn innenfor en 4-årsperi-
ode. Nå er det vedtatt å samle alt i 
ett byggetrinn, noe som er veldig 
positivt. Selve byggeprosessen er 
forventet å ta minimum et år. En 
renovert Åfjord videregående skal 
stå ferdig til skolestart 2022.

Åfjord skal være en god kommune 
å leve i fra vugge til grav, fra ung til 
gammel. Vi lever stadig lengre, derfor 
må vi sikre at vi virkelig kan leve hele 
livet vårt. Dette er også en nasjonal 
satsing med eldrereformen Leve hele 
livet. Sammen med befolkningen 
skal Åfjord kommune gjøre reformen 
til sin egen. Hva er viktig for deg i 
ditt liv? En felles innsats for en god 
kommune. Ett av virkemidlene i dette 

arbeidet som pågår nå, er et prosjekt 
i kommunen vår som går prøver ut 
verktøyet KOMP. Dette er et enkelt 
og brukervennlig kommunikasjons-
verktøy for deg som ikke betjener 
nettbrett og smarttelefon, og for din 
familie. Her kan man dele bilder, sen-
de beskjeder og ha videosamtaler på 
tross av store geografiske avstander 
og smittevernregler.

VI TAR I BRUK KOMP

PROSJEKTGRUPPE KOMP: Kristin Svenning, Harriet Larsen, Guri Flenstad, Trude Valle-
raunet, Emma Tårnes, Eli Braseth, Victor Valderaune og Cathrine Berglund Andersson.
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MELD FRA OM BRANNFARE
Brannvesenet kan gjøre mye, men ikke alene. Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, 

naboer og andre, når brannvesenet ikke alle som trenger hjelp.

Ser du noe som er brannfarlig, eller 
vet du om noen du tror bor brann-
farlig? Meld gjerne fra, slik at brann-
vesenet kan følge opp forholdet. Du 
kan melde fra anonymt via nettsiden 
branntips.no. Hvis du ikke bruker 
Internett, kan du ringe Fosen brann 
og redningstjeneste på telefon 72 52 
15 00. Tips via telefon behandles også 
anonymt.

HVA ER EN BEKYMRINGSMELDING OG 
HVA KAN DET VÆRE?
Når brannvesenet snakker om 
bekymringsfulle forhold, så mener 
de forhold som potensielt kan føre 
til brann. Eller noe som kan gi store 
konsekvenser om det skal brenne.
Eksempler kan være:
●  at du er bekymret for noen du 

kjenner, som ikke klarer å ivareta 
sin egen brannsikkerhet

●  dårlig fremkommelighet til  

brannvesenets biler
●  ombygging eller annet arbeid 

i bygg som medfører redusert 
brannsikkerhet

●  dårlige elektriske anlegg eller 
koblinger

●  farlig oppbevaring av farlig stoff/
gass

●  brann- og byggtekniske mangler
●  lagring i rømningsveier

HVA KAN MAN GJØRE SELV?
Nedenfor er noe av det brannvesenet 
ser etter på hjembesøk. Kan du hjelpe 
noen å rette opp i disse punktene, har 
du redusert brannrisikoen hos noen:
❶  Finnes tilstrekkelig antall og riktig 

plasserte røykvarslere, gjerne 
seriekoblet? Det må være minst en 
brannvarsler i hver etasje.

❷  Finnes det tilstrekkelig og god-
kjent slokkeutstyr, og er beboer i 
stand til å ta det i bruk?

❸  Er rømningsveier frie, og er 
beboer i stand til å evakuere for 
egen hjelp?

❹  Er komfyren utstyrt med komfyr-
vakt? Mange branner oppstår på 
kjøkkenet.

❺  Rot kan i mange tilfeller øke 
brannfaren. Sperrer rot for 
muligheten til å rømme ved en 
eventuell brann? Vurderer alltid 
rotet i sammenheng med beboe-
rens adferd og forutsetninger for å 
kunne evakuere.

Kan du ikke hjelpe, send gjerne en 
bekymringsmelding. Branntips.no er 
en nasjonal nettside, der alle meldin-
gene som sendes inn går til det lokale 
brannvesenet.
Takk for at du bryr deg!

VIKTIG: Sjekk heller en gang for mye, enn en gang for lite at røykvarsleren din virker. Og kjenner du noen som ikke er i stand til å sjekke 
selv eller bytte batteri, så kan du enten hjelpe vedkommende, eller si fra om bekymringsforhold. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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INFO
BYGDEKINOEN
Åfjord kommune samarbeider 
med bygdekinoen. Det kjøres 
forestillinger to ganger per må-
ned. Filmene vises i Kulturstua 
på Åset. Salen er godt utstyrt 
med 5.1 lydsystem, og gir gode 
filmopplevelser. Kommende 
filmer finner du på bygdeki-
noens hjemmeside; www.
bygdekinoen.no.
Kinobilletter kjøper du 
på nett via bygdekinoens 
nettsider.
På grunn av strenge smitte-
vernregler ønsker bygdeki-
noen at alle billetter kjøpes på 
nett. Ønsker du å kjøpe gavekort 
til bygdekinoen, kan dette kun 
kjøpes av maskinisten før en 
forestilling.

NAV NORD-FOSEN
NAV Nord-Fosen har åpningstid 
mandag, onsdag og fredag klok-
ken 12.00-14.00.  
Adressen er NAV Nord-Fosen, 
Stordalsveien 1, 7170 Åfjord.  
Besøksadresse: 2. etasje, Åfjord 
Sparebank. 

 

IKKE VÆR REDD FOR 
Å TA KONTAKT
Sitter du mye alene og trenger 
noen å snakke med?
Mental Helse Hjelpetelefon (tele-
fon 116 123) er et nasjonalt gratis 
tilbud, som er åpent hele døgnet. 
Du kan være anonym og de har 
taushetsplikt. 

INFO FRA LEGEKONTORET
●  Åpningstider: Klokken 08.30 – 14.30 (1. mai – 14. sept). 

Telefonen stenger kl. 14.30.
●  Klokken 08.30 – 15.30 (15. sept. – 30. april).  

Telefonen stenger klokken 1500.
●  Telefontid der du må komme i kontakt med fastlegen din er 

hver dag mellom klokken 08.30 – 09.00. 
●  Andre henvendelser som for eksempel timebestilling, resep-

ter og lignende kan resepsjonen være behjelpelig med. Ved 
ordinær timebestilling må man regne med ventetid så bestill 
time i god tid. Ved behov for legevakt ring 116117 eller 113.

●  Guro Ølstøren-Moe startet 1. januar som fastlege. 

SJEKK DEG FOR COVID-19 
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 og svaret får man etter en til 
to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, eller du får en 
sms.

HVEM SKAL TA TEST?  
●  alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer 

på Covid-19
●  alle som kan ha blitt smittet med Covid-19, enten som nær-

kontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 
dagene

●  andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test  
av personer som ikke har symptomer og ikke er smitte- 
eksponerte må positiv test bekreftes av ny test

●  barn som har symptomer skal teste seg og holdes hjemme 
fra skole eller barnehage ved mistanke om korona

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.
Testing utføres ved Åfjord legekontor. Tidspunkt for testing 
avtales med legekontoret via telefon 72 53 02 00.
Hvis du får mer alvorlige symptomer på dagtid, kan du ringe 
legekontoret vårt. Hvis du ikke får tak i fastlegen, eller at 
kontoret er stengt, ring legevakt på telefon 116117.
For lokale spørsmål, ring korona-telefonen vår på telefon 
948 31 351 (08.00-16.00), eller den nasjonale informasjons- 
telefonen på telefon 815 55 01, for spørsmål om korona.

Usikker på regler og informasjon om korona? Hjemmesidene 
våre på Internett har oppdatert informasjon, med egne koro-
na-sider. Har du ikke Internett, ta kontakt på telefon hvis du 
har spørsmål (se telefonnummer ovenfor, eller ring service- 
torget på telefon 72 51 00 00).
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GLEMTE HELTER FRAM I LYSET
Det nyetablerte Kvennateatret skal 
sette opp forestillingen «Ludvik Bårlis 
siste slått», som Torvald Sund har 
skrevet. Det er vår egen historie fra 
Åfjord som skal fortelles gjennom 
oppsetningen, og manusforfatter Sund 
sier det kort oppsummert slik: 
«Ei snøstormnatt da Ludvik Bårlia er 
på veg heim frå festspelling på Stjern, 
lyt han søke ly saman med reingjetaren 
Berner Bendiksen. Frå den stormnatta 
dregs dei to mot kvarandre, og mot 
alt det vakre ein finn i musikk, joik og 
skirenning. Men det er det ikkje alle 
som forstår.»

ÅFJORD KULTURSKOLE ER MED
Åfjord Kulturskole har sagt ja til å bli 
med på friluftsteateret som er lagt til  
Sørdalen og et nytt spelområde ved 
Sørdalshuset.
Kulturskolen ble forespurt tidlig i 
prosessen og var positive med en 

gang til å være med på oppsettingen, 
hvor det blir en god blanding av 
profesjonelle og amatør-skuespillere. 
Og det er selvsagt stas å kunne jobbe 
mot Arnulf Haga med regissør som er 
svært erfaren og dreven i faget. 
– For å gjøre «Ludvik Bårlias siste 
slått» til en fantastisk teaterbegiven-
het, håper jeg at mange vil være med 
på dette Åfjord-eventyret, sier Haga. 
Regissøren understreker at det slett 
ikke er nødvendig med teatererfaring. 
Det er behov folk i alle aldersklasser 
på scenen, også en del barn, så det 
betyr mye at kulturskolen er med, sier 
Arnulf Haga. 

NOEN GLEDER SEG 
ALLEREDE
– Jeg synes historien 
er veldig bra. Vi får en 
ny, fin scene å spille 
på, og vi får lære av 

noen som er flinke. Dessuten er dette 
bra for bygda vår, sier Noah André 
Harsvik, 12 år.

SAMME GODE SERVICE
Det ble hektiske dager for de 
ansatte på rådhuset før jul, 
da hele huset skulle flyttes til 
midlertidige lokaler på Åmyra. 
Men nå har de ansatte kommet 
seg vel i hus og kommunedriften 
fortsetter som før. 
Det midlertidige rådhuset på 
Åmyra 5 er åpent for publi-
kum. Vi anbefaler deg likevel å 

sjekke oppdatert informasjon på 
afjord.kommune.no, eller å ringe 
72 51 00 00 før du planlegger 
et besøk. Vi kan måtte stenge 
på kort varsel. Kommer du på 
besøk når det er åpent er det 
viktig at du følger forhånds- 
reglene for smittevern og  
melder ifra om ankomsten din. 

FINT BESØK: Kvennateatrets leder, Roger 
Harsvik og styremedlem Vibeke Stjern 
med manusforfatter Torvald Sund (bak) og 
regissør Arnulf Haga.

SKUESPILLER? ALTMULIGMANN? 
KAFFEKOKER? 

Vi trenger deg med på laget! Vi har behov 
for alt fra skuespillere til parkeringsvakter. 

Ta kontakt med Kvennateatrets leder, 
Roger Harsvik, tlf 913 99 680.

SERVICETORGET: Elisabeth Braseth Karlsaune (til venstre) og Silje Moan Braseth tar imot henvendelser 
fra besøkende på rådhuset, både de som kommer innom og de som ringer sentralbordet.


