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27.09 Verdalingen 
Leserinnlegg: ”Ja vel Herr ordfører!” Innlegg om 

SFO-ordningen og behandlingen i k.st. (Innlegget 

står på hjemmesiden.) 

 

28.09 Offisiell åpning av nyskolen. 
 

 

 

 

 
 

Brita deltok fra Venstre 

 

28.09 Seminar om skole og samfunn 
Brita deltok fra Venstre. 

 

 

02.12 Verdalingen 
Ordføreren hadde et svar til Brita vedr. SFO,  

 

 

03.10 Brev til Rådmannen 
Brita sendte et brev til 

Rådmannen hvor hun ba om en 

redegjørelse på hvordan 

reglementet til kommunestyret 

skal tolkes.  Ordføreren og 

Venstre leser reglementet ulikt.  
(Brevet ligger på hjemmesiden) 

 

 

04.10 Adressavisa 
 

Leserbrev innsendt av Brita som 

medlem i styret for N-Tr.l 

Venste: ”NTEs samfunnsansvar.” 

Omhandlet utbyggingen av 

Trongfossen i Namsenvassdraget. 
(Ligger på N-Tr.l Venstres hjemmeside) 

 

 

 

Hjemmesiden:  www.verdal.venstre.no 

 

 

TA 25.10  Vindkraft – bit for bit? 

Innlegg fra Brita der hun 

begrunner hvorfor 

Venstre frarår en videre 

planlegging av vindkraft i 

Verdalsfjella. 

 

27.10 Verdalingen Vindparkanlegg i 

Verdal? 

Samme innlegg som i Verdalingen.  (Innlegget 

står på hjemmesiden.) 

 

 

27.10 Nominasjonsmøte i Nord-Trøndelag 

Venstre. 

Fra vårt lokallag møtte: Johannes Rossvold, 

Grethe Dyrstad, Brita Kleven Thorsvik. Randi 

Kvernmo møtte som 

observatør. Andre Skjelstad 

ble valg som nr 1 på lista 

mot 9 stemmer som ble 

avgitt for Lill Solvi fra 

Namsos., Eldste og yngste på 

den vedtatte listen er fra vårt 

lokallag.  Brita er nr 10 og Lars Gunnar nr 

11(flyttet til Vikna, men er fortsatt medlem 

hos oss). 

 

29.10. Kommunestyret 
Brita og Johannes møtte 

 

Vindkraft. 

Venstre hadde et fellesforslag sammen med H, 

Sp og SV som også ble støttet av 2 fra FrP. I 

forslaget sa vi at det ikke vil være 

hensiktsmessig med videre 

planlegging av vindkraftverk i indre 

deler av Nord-Trøndelag. Vi ønsket 

en samla plan først. Forslaget fikk 15 

stemmer (1 fra H og 1 fra FrP, stemte 

imot) 

 

TA 30.10 Referat fra kommune-

styret, hvor Venstre fikk mye plass som 

forslagstiller for et fellesforslag om vindkraft 

fra H, SP, SV og Venstre. 

http://www.verdal.venstre.no/

