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Uke 10

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LI-NYTT I POSTKASSA TIL ALLE HUSSTANDER
Li-Nytt kommer i postkassa til alle husstander i Lierne uke 11 (onsdag 16. mars 2016)

SISTE FRIST MOTORFERDSELSØKNADER FØR PÅSKA 2016
Siste frist for å søke om å få kjøre snøscooter i påsken er fredag 11. mars kl 15.30.
Søknader som kommer inn etter denne datoen vil ikke bli behandlet.
For øvrig minner kommunen om tidligere annonse i Li-Nytt vedr. søknader til egen
hytte.
Plan- og utviklingsetaten

NAV Lierne er stengt tirsdag 15. og onsdag 16. mars grunnet deltakelse på
konferanse.
Vi anbefaler at dere ringer 55 55 33 33 for timeavtale med veileder på NAV, eller
benytter www.nav.no. Her finnes mye informasjon, og her kan du logge på ditt nav
for å skrive til oss, sende søknad eller sjekke status i saken din.
NAV Lierne
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 15.03.2016
Kl 13:00

Forfall meldes rådmannskontoret snarest, tlf 74 34 34 00 eller postmottak@lierne.kommune.no.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er lagt ut ved rådmannskontoret.
Agenda:
Kl 09.00:
Kl 12.00:
Kl 13.00:

Befaring Stortangen/VO
Temamøte Intro.loven
Ordinært utvalgsmøte

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

14/16

16/1907
REFERATER UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET
16/1143
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED ENKELT BESTEMT
ANLEDNING - 26.MARS 2016 (PÅSKEAFTEN) - VED TUNNSJØ
SAMFUNNSHUS
16/1669
RAPPORT FOLKEHELSEARBEID 2015 OG HANDLINGSPLAN
FOLKEHELSEARBEID 2016
16/1935
DIFFERENSIERT BETALING I LIERNE KULTURSKOLE
16/1959
KOMPETANSEPLAN LIERNESKOLEN 2016-2017
16/1987
HØRING: FAGPLANER I KULTURSKOLEN

15/16

16/16

17/16
18/16
19/16

Nordli, 8. mars 2016
Einar Otto Ingulfsvann, sign.
leder

WHO beregner at følgende kan forebygges via et godt kosthold, fysisk aktivitet og
røykestopp
80% av hjerte- og karsykdommer
90% av diabetes type 2
30% av all kreft

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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LEDIGE STILLINGER I HELSE OG OMSORG
I Lierne kommune, i helse- og omsorgsetaten, er det ledig faste stillinger og vikariat.
For tiden hvilket arbeidssted presiseres ved hver enkelt stilling.
1. Ledig ca 13,38 % vikariat som helsefagarbeider ved Steinhagan
Det er fra d.d. ledig ca 13,38 % vikariat som helsefagarbeider ved Steinhagan
bofellesskap. Arbeid hver 3. helg (turnusuke 3 og 6).
2. Ledig ca 34,1 % fast stilling ved Bjørklund 5
Det er ved Bjørklund 5 ledig ca 34,1 % fast stilling som assistent.
Stillingen er ledig for tiltredelse fra d.d. og har arbeid hver 3. helg (turnusuke 1 og 4).
Turnusen innebærer blant annet hvilende natt, noe som gir en lønnsprosent på
ca 26,63 %.
3. Ledig ca 6,57 % fast stilling som helsefagarbeider ved Kosheim
Det er ved Lierne helsetun avdeling Kosheim ledig ca 6,57 % fast stilling som
helsefagarbeider. Stillingen har arbeid hver 6.helg (turnusuke 6) og er ledig for
tiltredelse fra d.d.
4. Ledig ca 16,67 % fast stilling som helsefagarbeider ved Kosheim
Det er ved Lierne helsetun avdeling Kosheim ledig ca 16,67 % fast stilling som
helsefagarbeider. Stillingen har arbeid hver 3. helg (turnusuke 3 og 6) og er ledig for
tiltredelse fra d.d.
5. Ledig ca 12,68 % vikariat som helsefagarbeider ved Kosheim
Det er ved Lierne helsetun avdeling Kosheim ledig ca 12,68 % vikariat som
helsefagarbeider. Stillingen har arbeid hver 3. helg (turnusuke 2 og 5), og er ledig for
tiltredelse fra d.d.
6. Ledig ca 79,57 % fast stilling som helsefagarbeider ved langtid/korttid
Det er ved Lierne helsetun avdeling langtid/korttid ledig ca 79,57 % fast stilling som
helsefagarbeider. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.06.2016.
Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til enhetsleder omsorg, Elin Danielsen, tlf
74343522, eller e-post: elin.danielsen@lierne.kommune.no.
Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden, www.lierne.kommune.no - ledige
stillinger.
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring, det er det som står i søknaden som vil bli vurdert ved tilsetting.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I søknaden må det presiseres hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Søknader som ikke
opplyser om hvilken stilling det søkes på blir ikke tatt med i vurderingen.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Lønn etter tariff.
Søknadsfrist: 28.03.2016
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PÅSKEQUIZ FOR BARN
Kom på Nordli bibliotek og bli med på påskequiz. Trekning på bøker blant de som har
deltatt. Frist: onsdag 23. mars.
Lierne folkebibliotek

ÅRSMØTE I PÅRØRENDEFORENINGEN VED LIERNE HELSETUN
avholdes på kantina på Lierne Helsetun torsdag 10. mars kl. 19.00. Vil oppfordre
pårørende og andre interesserte til å møte opp. Saker som ønskes tatt opp meldes inn
til leder, Reidun Nordbakk, innen onsdag 9. mars. Det vil bli servert kaffe.
VELKOMMEN!
SAKER: - Organisering av omsorgsetaten v/ Elin Danielsen
- Orientering om byggetrinn 2 og ombygging av sansehagen
v/ Frits Totsås og Edith Valfridsson.
- Orientering om status for "Livsgledesykehjem" v/ Eirin Totland og Edith
Valfridsson.
- Årsberetning, regnskap og valg.
- Eventuelt.
Pårørendeforeningen

«STRIKK

& POESI»

Mandag 14. mars kl 12.00 kommer Irene Nygårdsvik til Sørli bibliotek.
Salg av kaffe med noe attåt. Arrangementet støttes av Den kulturelle
spaserstokken.
Velkommen!
Lierne folkebibliotek
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 13. mars: Ingen gudstjeneste i Lierne.
Gudstjänst på Forsgården kl 14.00.
Martin Ottoson som bor i Frostviken er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne i
2016. Han har telefon 0046 702441066.
Kirkevergen har telefon 950 26 518.

LAG OG FORENINGER
ÅPNING AV REKREASJONSLØYPER FOR SNØSCOOTER
Med forbehold om politisk behandling, skilting og merking av
traséer, vil deler av rekreasjonsløypene bli åpnet 19. mars 2016.
Lierne snøscooterklubb jobber med å klargjøre følgende traséer for åpning.
A. Sandvika – Aagård, over Laksjøen og Halvardseteren.
B. Aagård – Vollmoen, over Nordbakk
C. Nordbakk – Kvelia – Lindal
D. Berglia – Devika over Lenglingen
E. Devika – Mebygda – Skarsdalen, over Lenglingen
F. Skarsdalen – Gammelheimen – Stuenes – grensen v/Rengen
G. Skarsdalen – Jule
Mer info. kommer på Lierne kommunes hjemmeside + Facebook
Lierne snøskoterklubb

INFO FRA TRIMGRUPPA/BARNEIDRETTSGRUPPA
Da har vi foretatt trekking på premier fra fjorårets trimbøker.
Vinnere av gavekort på kr. 200.- ble :
1.
2.
3.

premie : Åse Aspnes
premie : Julla Westum
premie : Jan Bjørnar Totsås

Nye bøker er lagt ut , og vi vil oppfordre alle til å bruke trimboksene .
Trimboksene finner du ved :
Skjelbred Grendehus
Totsåsveien , (ca 1 km fra kryss Storfloen)
Eidesbrua (Gapahuken)
Djupvatnet
Øybekken
Kvennmyra (Ved kryss steinbrudd)
Kvennmyra (Gapahuken i skiløypa fra Sandvika til Holand)
Blomdal-garasjen
Kvetangen
Trimgruppa/barneidrettsgruppa v/Mads H. Fagerstrand
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ÅRSMØTE SØRLI HELSELAG
P.g.a. kollisjon med annet møte har årsmøtet til Sørli Helselag
flyttet tidspunkt til mandag 14. mars kl. 20.00 på Aktivitetssentret.

Sørli Helselag

ÅRSMØTE
i Skjelbred grendehus blir torsdag 31. mars kl. 19:00 på grendehuset.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp meldes til styret innen 29. mars.
Styret

ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET LIERNE
Minner om Utdanningsforbundets årsmøte på Gale-riè, tirsdag 15. mars kl. 19. Dere
som ikke har meldt dere på gjennom jobb (for eksempel seniorene), kan melde dere på
til Oddny (tlf. 90984332) eller Ellinor (tlf. 91871987). Frist onsdag 9. mars. Sakliste er
sendt ut på mail. Har du ikke fått sakslista og ønsker det, ta kontakt! Velkommen!
Hilsen styret

FAGDAG I FJELLANDBRUKET
Tunnsjø samfunnshus, den 31. mars, kl. 10.30 - 15.00.
Ken Morten Brørs fra Tine rådgivning kommer å diskuterer løsdriftskravet som skal
tre i kraft i 2024.
Vi ser på aktuelle byggløsninger som er lønnsomme på mindre bruk og ser på
tegninger fra aktuelle
eksempelbruk.
Videre kommer Sverre Heggseth fra Norsk landbruksrådgivning Nordvest og innleder
om temaet mekaniserings-økonomi. Vi diskuterer muligheter for å gjøre investeringer i
mekanisering som øker lønnsomheten på bruket.
I forbindelse med bestilling av mat ønsker vi at dere melder dere på til
einar_ingulfsvann@hotmail.com eller sender en
sms til Einar Otto på 95156215 innen 29.03, slik at vi vet hvor mange vi blir!
Hjertelig velkommen!

Arrangør: Produsentlagene i Tine og Fjellandbruket SA

ÅPENT ÅRSMØTE FOR 2015 I FJELLANDBRUKET SA
Holdes i Skorvatn, den 21.04.16. kl. 11.00 - 14.30.
Reidar Almås som er professor i bygdeforskning kommer å innleder om
"Fjellandbruket i det grønne skiftet".
Vanlige årsmøtesaker. Sakspapirer sendes ut til eiere pr. e-post i april.
Servering. Velkommen!
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LILLA FLYKTNINGLOPPET 2016
Arrangeres søndag 20. mars. Info. om løpet ligger på www.flyktningerennet.no
Påmelding på SMS til Lars Jørgen Larsen, mob 951 25 066, eller på karusellrennet
fk. torsdag. Velkommen!
HUSK!! Siste karusellrennet arrangeres torsdag 10. mars kl 18.30. Påmelding fra
kl 17.30 – 18.15.
Lierne ski, aktivitetsgruppa Nordli

NORDLI PENSJONISTLAG
inviterer til medlemsmøte på Nordli menighetshus onsdag 16. mars 2016 kl 12.00.
Tema: Kvardagsrehabelitering, livsglede, arbeid, helse og omsorgsetaten ansvar v/
Edith Valfridsson. Etter hennes innledning kan alle stille spørsmål.
Underholdning, servering, loddsalg, gevinster mottas med takk
Hjertelig velkommen!
Styret

DIVERSE
TIL SALGS
Brunstad skinnsalong, 2 og 3-seter. Salongbord. Sjenk. Pene og velholdte møbler.
Selges rimelig.
Mobil: 415 14 030

Avd. Lierne

SAGKRAKKER 
Namas har et lager av enkle sagkrakker som selges ut for kr 20.- pr stykk!
Vi minner også om at vi produserer fuglekasser (byggesett og ferdige), insektshotell,
div. trekasser, kilgardiner mm 
Vi tar ferie «den stille uken» - ellers har vi åpent man-fre 08:00-15:30.
Løp og kjøp!

Vi oppfordrer og minner om fredagens quiz(11.03.16) på Gale-rie'!
Vi åpner 19.00, og quizen starter 19.30. Åpent til 24.00.
Du kan stille bare en kveld eller være med på sammenlagtserien vi kjører frem til mai.
Vi har kveldspremie. Det koster 100 kr pr lag, og det er en engangsavgift.
Altså dersom du deltar i serien betaler du bare avgiften en gang. :-)
Eidesmoen leder etter første runde - kom å utfordre!
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SNØSCOOTER OPPLÆRING I LIERNE
Vi kjører opplæring i Lierne, fast pris kroner 6000,(forutsetter egen snø-scooter)
Kontakt oss på 96 22 96 33 eller www.dulles.no for nærmere informasjon.

