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Havlandet, Norveg,
Nærøysund og Folla
er noen kandidater

STOR INTERESSE: Salen var full da Fortidsminneforeningen

i Nord-Trøndelag inviterte til åpen debatt i og om Samfunnshuset
i Namsos.

FAKSIMILE NA TORSDAG 14.SEPTEMBER 2017
LOVER GOD LØSNING: – Jeg lover hele Namsos by at dette vil bli
underlagt veldig samvittighetsfull behandling av samtlige politikere i kommunen. Vi ønsker alle å finne gode løsninger på dette,
uansett hvilken politisk tilhørighet vi har, sier Gunnar Hojem, her
sammen med rådmann Ketil Sørvig.

STUDENTOPPGAVE: Professor Sverre Flack, som er tidligere

bygningssjef i Namsos, vil la studentene på NTNU få prøve seg på
hvordan den framtidige bruken av Samfunnshuset skal løses.

ekonkurranse
men hvis vi faktisk river og
begynner på nytt, vil vi miste
uendelig mye felles historie.
Det vil etter mitt syn være
tragisk om den forsvinner, sa
Sæternes.
Rådmann Ketil Sørvig hadde
ei litt anna tilnærming enn
arkitektene.
– Jeg vil først si at å diskutere
om vi skal rive eller ikke, vil
være å starte diskusjonen i feil
ende. Jeg som rådmann må
være rasjonell og økonomisk.
Vi kan ikke skjule at kostnadene ved å bo i uhensiktsmessige
bygg, vil redusere midlene vi
kan bruke på tjenester til våre
innbyggere, sa rådmannen.
Etter framlegg og foredrag –
åpnet ordstyrer Robert Øfsti

for debatt. Der deltok både
politikere, fagpersoner og
lokalhistorikere. Felles for
dem alle: Ingen vil rive
Namsos samfunnshus. Alle
viste forståelse for at Namsos
kommune er nødt til å forholde seg til at de skal ha egnede
lokaler
til
sine
ansatte – samt finne ei god løsning for bruk av Samfunnshuset – innenfor økonomiske
rammer som tillater det.

– Økonomien blir viktig
– Jeg lover hele Namsos by at
dette vil bli underlagt ei veldig
samvittighetsfull behandling
av samtlige politikere i kommunen. Vi ønsker alle å finne
gode løsninger på dette, uan-

sett hvilken politisk tilhørighet vi har. Vi er veldig
enige om målet. Men en ting
står fast i mi overbevisning: Vi
må holde orden på økonomien. Vi skal ikke ha en gjentakelse av det økonomiske uføret vi var borti for bare noen få
år siden. Økonomien blir
viktig; enten det blir renovering av bygget – eller et nytt
rådhus, sier Arbeiderpartipolitiker og lokalhistoriker
Gunnar Hojem.

PÅL MORTEN BLOM SKARET
paal.morten.skaret@namdalsavisa.no
915 93 937

Folket har virkelig fulgt
ordførernes oppfordring:
Nå strømmer det på med
forslag til navn på den
nye kommunen i Ytre
Namdal.
RØRVIK: I forkant av møte i
Kystgruppen på Rørvik onsdag
ble de ordførerne i Vikna,
Nærøy, Leka og Bindal enige
om å starte prosessen men involvering av innbyggerne. Alle
innbyggerne i de fire kommunene inviteres derfor til å komme med forslag på den nye
kommunens navn.
– Alle kan fremme forslag,
enten via Facebook, hjemmesidene, på mail eller post til kommunen, er ordførerne blitt
enige om.
Artikkelen som NA la ut onsdag kveld hadde nådd over
12.000 på Facebook torsdag
ettermiddag, og mange hadde
allerede vært inne og foreslått
nytt kommunenavn.
Her er noen av dem:
Ytre Namdal kommune er vel
et helt naturlig valg, mens kom-
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– få GRATIS befaring!
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munesentret også faller helt naturlig inn på norgeskartet som
Nærøysund.
Lorentz Hanssen
Det heter vel Steinkjer Kommune, Namsos Kommune,
Trondheim Kommune, Levanger
Kommune etc.. så det må jo bli
Rørvik Kommune vel.. noe annet
blir vel bare rart?
Rune Privat Riise
Den gamle ferdselvei mellom
disse kommunene; NÆRØYSUND er et utmerket kommunenavn.
Alf Johnny
New Bindal.
John Lysfjord
Havlandet kommune.
Andreas F. Øvergård
Sklinna kommune.
Linda-Beate R. Johansen
Folla kommune.
Jørgen Lous Bøhle
Heilhornet.
Tale Marie
Fram til 1797 var hele regionen
samla under ett, og navnet var
Nærøy.
Ørjan Kvaløy
Ytre Namdal kommune og laks
som kommunevåpen.
Arve Bertil Brækkan
Norveg kommune.
Trygve Forås
Et raskt sveip gjennom forslagene viser at Ytre Namdal kommune og Nærøysund kommune
så langt får mange stemmer,
men det finnes også mange
som foreslår mer kreative navn.
Fristen for å komme med forslag er satt til 1. oktober. Regjeringa har på sin side gitt de nye,
sammenslåtte
kommunene
frist til 1. november med å finne
navn.
De fire kommunene i ytterdistriktet har alt søkt om utsettelse av fristen til 1. mars neste
år, men det er usikkert om
denne søknaden blir innvilget.

