Kommunesammenslåingen – kultursommer i Mosvik og Inderøy
Fredag 10.juni kl. 11.00 foretas offisiell åpning av Inderøy Rådhus. Dette skjer samtidig med åpningen av
InderøyFest. InderøyFest vil bli en ny folkefest for Mosvik og Inderøy, og omfatter over 40 ulike
arrangement i perioden 10.-12.juni 2011. Oppdatert program finner du på hjemmesiden
www.inderoyfest.no .
InderøyFest markerer også innledningen på en innholdsrik kultursommer under mottoet “Best i lag”.
Aktivitetene er blant annet gjort mulig gjennom at kommunesammenslåingsprosjektet har bidratt med ca.
kr. 500.000 til 33 forskjellige kultur- og næringstiltak.
For de som ønsker fysisk aktivitet er Inderøyturer i Mosvik og Inderøy et godt tilbud. Tilbudet starter 5.juni
med tur til Røsheia i Mosvik, med Framverran IL som arrangør. Utover sommeren vil det bli i alt 11
organiserte turer med 19 innlagte poster.
Nærmere informasjon om kulturarrangementer og Inderøyturer, finnes i Sommeravisa til Inderøyningen og
på hjemmesidene til kommunene.
Som et ledd i intern kulturbygging, har 370 ansatte i begge kommuner vært samlet til HMS-dag. Med
utmerket underholdning fra Inderøy kulturskole, samt Sveinung og Sigmund Kveli i humoristisk storslag, ble
det en forhåpentligvis god start på vår visjon om å arbeide “best i lag”.
Kommunal og regionaldepartementet har tildelt 14,5 mill. kroner til dekning av engangskostnader til
sammenslåing av kommunene. Det var 5,2 mill. kr. mindre enn det kommunene søkte om. Legging av
fiberkabel fra Utøy skole til Mosvik sentrum er ett av tiltakene vi ikke fikk midler til. Fellesnemnda har
likevel vedtatt utredning av bredbåndsprosjektet, og gitt prosjektleder fullmakt til innhente priser og søke
om andre finansieringskilder.
7 politiske partier stiller lister ved høstens kommunestyrevalg den 12.september. 31 representanter skal
velges til kommunestyret for den nye kommunen. Mulighetene for forhåndsstemmegivning vil bli
annonsert i aviser og på kommunens hjemmesider.
Vi oppfordrer tilslutt alle innbyggere om å ta del i de mange arrangementene som tilbys i Mosvik og
Inderøy, og på denne måten bidra til bygging av samhold og felles identitet i ny kommune.
Jeg minner om at – selv om den formelle sammenslåingen skjer 01.01.12 – er de to kommunene kommet
langt i den faktiske sammenslåingen. Administrativt og på tjenesteområdene arbeider vi i et tett fellesskap,
og politisk reduseres gradvis oppgavene i “gammelkommunene”.

Riktig god sommer til alle og husk kommunesammenslåingens hjemmeside www.inderoy.kommune.no for
oppdatert informasjon !
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