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Uke 5

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

ÅPNE ISFISKELØYPER
For alle løypene unntatt nr 10 (Gjertsåsen - Blåfjellet/Nasjonalparkgrensa) legges
endepunkt ute på respektive vatn/fiskeplass.
Pr. 02.02.2016 er følgende isfiskeløyper åpne:
3. Kvelia - Havdalsvatnet
4. Ågård - Kviltjønna
6. Aspnes - Guslihytta
7. Gåsbakk - Langtjønna
8. Estilrønningen - Grunntjønna
Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på Lierne kommune sin hjemmeside om
hvilke isfiskeløyper som er åpnet for ferdsel.
Ei løype er åpnet når det er rapportert inn at den er stikket/merket, og det er hengt opp
kart og forskrift ved løypas start og ved vannkant på løypa.
Brukerne av isfiskeløypene må ha gyldig fiskekort som skal forevises ved kontroll.
Fiskeutstyr skal medbringes.
Plan- og utviklingsetaten
HØYT VANNFORBRUK!!??
Vi sliter med å holde nivået i høydebassenget i Sandvika.
Ber derfor alle i Sandvika om å sjekke om toalettet står og renner.
Om så er tilfelle, må dette utbedres da slike lekkasjer fører til unormalt høyt
vannforbruk.
Plan- og utviklingsetaten
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, Kommunestyresalen
Tirsdag 9. februar 2016
Kl 12.00

Til behandling:
1. Referater
2. Gjennomgang av INR-sakene 10.02.16
3. Revidering av delegeringsreglementet for Lierne kommune
4. Reglement for kommunestyret og formannskapet. Evt. revidering
5. Plan for befaringer for formannskapet våret 2016
6. Debattheftet foran Strategikonferansen 2016. Uttalelse fra Lierne kommune
7. Kommuneplan, samfunnsdelen. Framdriftsplan.
8. Rapport om finansforvaltning
9. Offentlig ettersyn – reguleringsplan Løvsjølia vestre hytteområde
10. Søknad om driftstilskudd – Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag
11. Søknad om tillatelse til tiltak – Sten Arthur Sælør – oppføring av utmarkskoie
12. Adressering

Nordli, 2. februar 2016. Bente Estil, sign. ordfører

LI-MARTNA 2016
Komiteen for Li-martna skal ha åpent møte for alle som har ideer og tanker rundt årets
Li-martna, derfor ønsker vi velkommen på Sørli samf.hus onsdag 3. februar kl 18.00
Håper alle innbyggere som diskuterer og engasjerer seg i Li-martnans fremtid kommer
og viser sin interesse for å få til en god og attraktiv martna!
For Li-martnaskomiteen/Laila Østnor

FINNLISTUGGU
Torsdag 11. februar kl 18.00 - 19.00 kommer Lene Beate og har trening sammen med
oss på Finnlistuggu. Fokus på kjernemuskulatur. Alle er velkommen, både
medlemmer og ikke medlemmer, (gratis). Velkommen!

HELSESTASJON FOR UNGDOM.
- ER ÅPEN FREDAG 05. FEBRUAR 2016, KL. 15.00 – 17.30.
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom i alderen 13-20 år. Den er for
tiden bemannet med helsesøster, og vi holder til på helsestasjonen i Nordli.
Skulle noen få problem med å komme hit mens vi har åpent, kan dere ringe
tlf.74343507 el. SMS 97433362 for å avtale tid, så er vi her når dere kommer.
Helse og -omsorgsetaten, helsestasjon.
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2016
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2016 på
følgende steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Psykiatribolig
Boliger for funksjonshemmede
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere,
helsesekretærer og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter.
Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så
fremt du ikke har gått 2. året på v.g.skole helsefagarbeider og blir 18 år i løpet av
2016. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold,
helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt
turnus ikke passer.
Prioriter i søknaden hvor du ønsker å arbeide, og i hvilket tidsrom. Hovedferien skal
avvikles mellom uke 26 og uke 33. De som kan arbeide hele perioden vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, eller til
renholdsleder Berit Ness, tlf. 99 24 52 61.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert.
Elektronisk søknadsskjema finner du på www.lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 26 -33, må også levere
elektronisk søknad.
Søknadsfrist 1. mars 2016.

Helse- og omsorgsetaten/renholdsleder
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LAG OG FORENINGER
Det er tid for en ny runde med salg av toalettpapir!
Lierne IL selger på døra f.o.m. denne uken. Det koster kr 300,pr sekk m/ 8 pakker. Det leveres sammen med innbetalingsgiro.
Ta godt i mot våre selgere
Lierne IL v/ styret

SKILEIK I NORDLI
Mandager kl 18.00-19.00, er for både voksne og barn!
NB! Husk karusellrenna begynner torsdag 4. februar.
Aktivitetsgruppa ski

SØRLI INNKJØPSLAG AVHOLDER MEDLEMSMØTE /
FOLKEMØTE
på Joker Jule mandag 15.02.2016 klokken 19.00.
Møt opp og si din mening om eventuell videre drift av laget.
Enkel servering.

Styret

MORSDAG I TUNNSJØEN SØNDAG 14. FEBRUAR
Saltkjøtt og kålstappe, kaffe og kaker fra kl 13.00. Kr.150.00. Under 15 år kr.100.00.
Velkommen!
Arr. Tunnsjø samfunnshus

ÅRSMØTE I LIERNE FRITID 15. FEBRUAR
Det innkalles til årsmøte i Lierne Fritid SA i litjsalen på Lierne samfunnshus mandag
15. februar kl. 19.00. På ekstraordinært årsmøte 15.12.2015 ble det oppnevnt ei
prosjektgruppe som skulle forberede reorganisering av Lierne Fritid samt
gjenoppretting av Lierne næringsforening. Rapporten fra gruppa vil være en hovedsak
på årsmøtet. Gruppa har foreslått som nytt navn på foretaket: "Visit Lierne". Videre
har gruppa kommet med forslag til medlemmer med personlige varamedlemmer i nytt
styre, nye vedtekter og årlig medlemskontingent.
Møtet er åpent for alle som er interessert i næringsutvikling i kommunen.
Medlemskap kan tegnes under møtet.
Stifting av en ny Lierne næringsforening vil skje i et eget møte på et senere tidspunkt.
Gruppa har også foreslått styremedlemmer, vedtekter og medlemskontingent for
næringsforeningen.
Prosjektrapporten og forslag til vedtekter i begge foretakene får du ved å sende en epost til mona.haagensen@lierne.kommune.no.
Lierne Fritid SA

LIERNE VOLLEYBALL
2. div-kamp kvinner søndag 7. februar kl 12.00 mot NTNUI 4.
Kom å se våre nybakte bronse-medaljevinnere fra NM!
Kaffesalg. VELKOMMEN!
Lierne volleyball
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ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET LIERNE
Møtet er 15. mars kl 19.00 på Gale-rie. Saker som ønskes tatt opp, bes være styret i
hende innen 1. mars. Velkommen!
Hilsen styret i Udf Lierne

ÅRSMØTE
Sørli pensjonistlag har årsmøte 20.02 kl 14.00 på aktivitetsenteret i Mebygda.
En representant for Sigmunds reiser orienterer om sommerens program. Vanlige
årsmøtesaker. Dersom noen har andre saker som bør tas opp på årsmøtet, gi beskjed til
Bjørn Grindberg innen 18.02. tlf. 976 83 501.
Gaver mottas med takk.
Velkommen! Sørli pensjonistlag

GRUPPEMØTE LIERNE ARBEIDERPARTI
Søndag 7. februar 2016 kl 19.00 på Sørli skole.
Saker:
Trøndelagsutredningen
Rekreasjonsløyper
Vel møtt!

Lierne AP

Informasjon:
Neste styremøte for Lierne Utvikling AS er fredag 11. mars 2016.
Saker som ønskes behandlet til møte, må være sendt inn på:
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx? senest fredag 19.
februar 2016.
Enkel søknad opprettes i Regionalforvaltning og det skal legges ved prosjektplan
Mal for prosjektplan kan lastes ned her:
www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=267&FilId=177

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss!
Kontaktinfo:
Tor Erling Inderdal
Daglig leder/programansvarlig
Tlf: 40 47 06 77
Mail: tor@lierneutvikling.no

Tove Heggdal Ingulfsvann
Rådgiver Næring
Tlf: 41 40 68 68
Mail: tove@lierneutvikling.no

Følg oss på facebook: www.facebook.com/lierneutvikling
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DIVERSE
LEILIGHET TIL LEIE
Leilighet til leie i 1. etasje på gamle Herredshuset på ca 74 kvm er ledig for utleie fra
1. april 2016. Kontakt Elinor Skjærvik Bolling på mob. 951 35 900 / 74 33 95 95

I E FORTSATT HEIM
å i hi tænkt tè å bli heim, å kløpp kvar dag på Sørgården. E ganske så fleksibel med
ærbestiin. Berre ring på mob. 416 71 351. Hi fortsatt hjemmekløpptilbud.
Ida

MEN KE!? VIL DÆM BETAL SÅ MYKJY BERRE FERR

Å TÆNN OPP OG KOK KAFFE…!?
Jada, Lierne har et stort potensiale i framtidas reiseliv. I samarbeid med Lierne Utvikling vil
Lierne Nasjonalparksenter i tida fram mot påske utrede potensialet for en helhetlig,
langsiktig plan for Lierne som et bærekraftig reisemål. Ettersom dette er et prosjekt som på
mange måter omfatter hele Lierne-samfunnet, vil Li-nytt bli brukt litt framover til generell
informasjon og inspirasjon.
Reiseliv er den mest voksende næringen i verden, og økningen er størst innenfor
tilrettelagte opplevelsesturer for små grupper. Markedet for kortere ferier vokser, og reisene
foretas i langt større grad hele året. På verdensbasis står Norge på drømmelisten hos
mange. I følge markedsundersøkelser gjort av Innovasjon Norge drømmer de om Norge
som noe vilt, friskt, rent, naturlig, aktivt, miljøvennlig, uoppdaget, autentisk og uformelt.
Høres ikke dette ut som Lierne? …Men samtidig mange andre steder i Norge også…
Et sted blir et reisemål først når det oppfattes som unikt, attraktivt og foretrukket av definerte
målgrupper i markedet. På reisemålet skal kundens drøm innfris. Samtidig forventes god
service, god mat, god overnatting, sømløse opplegg, god tilrettelegging og tilgjengelige
attraktive tilleggsopplevelser.
For Lierne ønsker vi å jobbe med reisemålsutvikling etter filosofien: «Et godt sted å bo, er et
godt sted å besøke» (I motsatt fall har man et samfunn som er tilpasset masseturisme).
Trender i reiselivet tilsier at framtidas luksusreiser blir deltagelse i det som for oss i
distriktene er hverdagslig. Framtidens gourmetmat er vår tradisjonelle hverdagskost. Våre
ferdigheter, kunnskaper og arbeid knyttet til lokal natur og kultur kan bli til eksotiske
opplevelser. Dagens turister vil møte «ekte folk», de vil være med «bak scenen» og se,
prøve og lære. På den måten er vi mange som representerer «Det gode vertskap» i Lierne.
Noen leser kanskje dette og tenker: Sånt har vi prøvd før, men det kom ingen. Helhetlig
reisemålsutvikling er helt avhengig av engasjerte lokale aktører og bedrifter som er villig til å
satse og dra lasset sammen. I et velfungerende reisemål må alle brikker i verdikjeden
fungere sammen (transport, overnatting, servering, arkitektur, servicetilbud, stier,
aktivitetstilbud, skilting, guida opplevelser, turistinformasjon, merkevarebygging, salg osv.).
Jeg (Gunn Anita) vil utover vårvinteren kontakte noen utvalgte aktører og bedrifter i Lierne, i
forhold til deres planer og utfordringer framover. Så håper jeg også at mange selv tar
kontakt og kommer med innspill, ideer og funderinger.
Lierne Nasjonalparksenter v/ Gunn Anita Totland (prosjektleder)
gunn.anita@naturporten.no / tlf. 47642085
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Lierne Nasjonalparksenter
og prosjektet «Bring on the Bears» inviterer reiselivsaktører
og -interesserte til treff / produktverksted på Brattvoll Hytter (Holand)
Mandag 8. februar. Kl. 17-21
PÅ PROGRAMMET
Informasjon og diskusjon om nye reiselivsrelaterte ting:
Visit Lierne? Masterplan for reiseliv i Lierne? GeoStories –en mulig plattform for turistinformasjon og på
nettsider? m.m.
Idemyldringstema:
 Vinteropplevelser i Lierne.
 Flere Lierne-opplevelser knyttet til de store arrangementene
 Norwegian Travel Workshop, 11-14. april i Bødø.
Det serveres en enkel gryterett + kaffe og kake. Til ny inspirasjon på bålmatfronten så skal både gryteretten og
kaka tilberedes på bål i Dutch Oven, og kaffen er for anledningen hjemmebrent. Kle deg derfor godt, ettersom
matserveringa starter ute.
Meld deg på til Gunn Anita Totland innen fredag 6. februar.

Lierne Nasjonalparksenter
MESTERKOKK & BJØRNEJEGER BRITH BAKKEN BESØKER GALE-RIE'!
Tirsdag 16/2-16 klokken 19.00 vil hun fortelle litt om seg selv, med vekt på mat og
bjørnejakt i Canada! Hun brenner for lokalmat og har selvsagt med seg boka si.
Røttene fra Røyrvik, hvor hun bodde noen fine barneår, er sterke.
Hun vender stadig tilbake til "Iner Namdal'n"
Brith er også kjent som kokk i tv-programmet "Hver gang vi møtes"
Kom og møt ei "fresk dame" og bli inspirert på mange plan.
100 kr i inngang! Velkommen til Gale-rie!
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