Li-Nytt
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90
Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo
Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli
Dato: 1. juni

2016

Uke 22

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

SOMMERLES
Bli med på lesekampanje for 1. -7. klasse. Starter 1. juni og varer til 31. august.
Opprett en bruker på sommerles.no og registrer leste bøker der, eller registrer på
lesekort som leveres til biblioteket. Les og samle poeng til 3 ulike premier.
Vi hjelper deg, dersom du har spørsmål, eller trenger hjelp med registrering.

Lierne folkebibliotek
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 07.06.2016
Kl. 13:00 .

Agenda:
Kl. 12.00:
Kl. 13.00:

Temamøte Turistinformasjon
Ordinært formannskapsmøte

Til behandling:
Saksnr.

58/16
59/16
60/16
61/16
62/16

63/16
64/16

65/16

66/16
67/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/4183
REFERATER FORMANNSKAPET 07.06.2016
16/4280
GJENNOMGANG AV SAKEPAPIRENE TIL INR-MØTET 13.06.16
16/4272
MØTEPLAN HØSTEN 2016
16/4276
PLAN FOR BEFARINGER HØSTEN 2016
16/1537
REGLER OG SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I
LIERNE KOMMUNE
16/4283
PROSJEKTET "LEVENDE LIERNE"
16/3202
TV-AKSJONEN NRK 2016 - RØDE KORS - ANMODNING OM Å OPPRETTE
KOMMUNEKOMITÈ
16/3346
TILSLUTNING TIL STRATEGIER FOR "ET EFFEKTIVT SKOGBRUK OG
LOKAL UTNYTTELSE AV RÅSTOFFET"
16/3564
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 021010
PLANSTRATEGIER 2016 – 2019. Ettersendes

Nordli, 31. mai 2016
Bente Estil, sign
ordfører

NAV Lierne er stengt tirsdag 7. juni grunnet samling i NAV Indre Namdal.
NAV Lierne
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ELDRERÅDSMØTE
som var satt opp 14. juni er flyttet til torsdag 16. juni 2016 kl. 10.00.
Helse- og omsorgsetaten

Lierne Kommune opphever aksellastrestriksjonene på kommunale veier
f.o.m 1. juni
En stor takk for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsene til Ola Gangås,
Ragna Opsjøn, Albin Myrmo, Marie Ingulfsvann og Liv Kvemo.
Helse -og omsorgsetaten

Det blir i sommer også kjørt Sommarlovsentreprenör i Lierne. Her kan ungdommer fra
ungdomsskolen lage sin egen sommerjobb over sommeren.
Obligatorisk kick-off-uke er satt fra 21. -24. juni.
Ungdommene har fått informasjon om dette på skolen, men ta som foresatt
gjerne en prat med dem om opplegget.
Har du spørsmål ring Edel Holand: 959 13 750.
Påmeldingsfristen er egentlig 31. mai, men det er fortsatt ledige
plasser, så vi utsetter til 2. juni, kanskje vi får med noen flere.
Påmelding skjer også til Edel Holand.

Husk å besøke www.lierne.no. Der ligger det også en kalender som viser hva som skjer i
Lierne.
Merker du dine bilder på instagram med #Lierne kommer bildene på hjemmesiden

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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KIRKE
Søndag 5. juni: Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00. Tårnagenter deltar. Kirkekaffe.
Søndag 19. juni: Gudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00. Konfirmantjubileum.
Festsamvær på Nordli menighetshus etter gudstjenesten.
Martin Ottosson som bor i Frostviken, er tilsatt i 50 % stilling som sokneprest i Lierne.
Han har telefon 0046 702441066.
Plantedag på Sørli kirkegård
Onsdag 8. juni fra kl. 17.00. Lyngsnes gartneri kommer med blomster. Tilskudd til
blomster fra blomsterfondet. Vi oppfordrer graveiere til å hjelpe hverandre med
oppretting av støtter. Vel møtt!
Plantedag på Nordli og Tunnsjø kirkegårder
Plantedag for Tunnsjø kirkegård er mandag 13. juni fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Blomster
fra Matkroken i Nordli. Tilskudd fra blomsterfondet.
For Nordli kirkegård er plantedagen tirsdag 14. juni. Blomster hentes ved Matkroken
fra kl. 16.00 – 18.00. Butikken er åpen til kl. 18.00. Tilskudd fra blomsterfondet.
Sommerjobb på kirkegårdene
Ved Sørli kirkegård er det ledig sommerjobb i uke 26 og 27. Ved Nordli og Tunnsjø
kirkegård er det ledig sommerjobb i uke 30, 31 og 32. Søknad med opplysning om
alder sendes Lierne kirkelige fellesråd. Søknadsfrist: 9. juni.
Sommerstell på kirkegårdene
Vi minner om at det er anledning til å bestille sommerstell på kirkegårdene. Fullt stell
med beplantning koster 500 kr. pr. år. Bare vanning koster 30 kr. pr. uke. Du kan
bestille sommerstell ved å henvende deg til kirketjenerne Lars Jonar Larsen tlf.
95039637 eller Åse Tangen tlf. 97090077 eller til kirkeverge Dagrunn J. Totland
tlf. 95026518. Det er også anledning til å opprette gravlegat som innebærer
sommerstell for flere år.

Lierne Kirkelige fellesråd har overtatt salget og formidling av gravstøtter for
Eide Stein og Trondheim Gravmonumenter. For katalog og spørsmål ta kontakt med
kirketjenerne, Åse for Sørli tlf. 97090077 og Lars Jonar for Tunnsjø/Nordli
tlf. 95039637. Vi hjelper til med bestilling og monterer på plass.

Trondheim Gravmonumenter kommer til kirkegårdene i Lierne ca. midten av juni. De
gjør innskrift av nye navn, bolting og oppussing av eldre gravstøtter. For bestilling og
spørsmål, Åse Tangen tlf. 97090077 for Sørli, Lars Jonar Larsen tlf. 95039637 for
Tunnsjø/Nordli
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TUR TIL DALBEKKEN OG DRØMMEBAKERIET
Mandag 13. juni arrangerer Lierne Frivilligsentral tur til Dalbekken og
Drømmebakeriet.
Det blir en kort omvisning i skiferbruddet. Kaffe + noe å bite i når vi er i Dalbekken.
Lunsj på Kroa på Joker Jule før vi tar turen innom Drømmebakeriet med mulighet for
handling. Turen er for alle! Påmelding innen 8. juni, tlf. 46 84 39 89. Bussen går fra
Lierne frivilligsentral kl. 09.00. Pris kr. 260,- inkl. skyss og lunsj.
HUSK:
Foredrag om diabetes, kosthold og fysisk aktivitet med Sigrid Gåsbakk kl. 19.00 på
Aktivitetssentret i Sørli. Felles skyss fra frivilligsentralen kl. 18.15 (for de som har
meldt seg på).

INFO FRA LENGLINGEN SKOGSBILVEG SA
Vegen er nå åpnet for kjøring. Vegavgift betales i oppsatte kasser i Våklia og på
Tangen. Det er i vår registrert flere som kjører og ikke betaler avgift.
Pr. tur kr. 50,- årskort kr. 300,-. Kjør på eget ansvar.
For Lenglingen Skogsbilveg SA, Ottar Lyngstad

BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 5. juni 2016 kl. 19.00.

Arr: Kveli samfunnshus

BINGO
Tunnsjø samfunnshus onsdag 8. juni kl. 19.00 Velkommen!

Tunnsjø Samfunnshus

FAMILIEDAG PÅ MURUMOEN GÅRD!
Søndag 5. juni kl. 11.00-15.00 er alle velkommen til en trivelig dag på Murumoen
gård. Det vil blant annet bli omvisning i hønsehuset, ponniriding, natursti/landbrukssti,
tippekonkurranse og mulighet til å besøke kopplammene og andre husdyr.
Salg av hamburger, pølse med brød, vafler og kaffe. (Kun kontantsalg)
Arr. Lierne Bondelag og Murumoen gård

FORVARSEL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE/HALVÅRSMØTE
Lierne IL onsdag 15. juni kl. 19.00 på klubbhuset (gamle Stortangen skole). Innkalling
og sakliste kommer i neste Li-Nytt.
Styret
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NORDLI SANGKOR lørdag 4. juni 2016
STED; Gale’riet kl. 1900
Nordli Sangkor innbyr til korkveld med korsanger, allsang m.m
Det blir anledning til å kjøpe mat og drikke.
Møt opp til en trivelig stund sammen med oss, kanskje du får lyst til å begynne i
koret???
Bill: kr. 150.- Pensjonister kr. 100.-

DIVERSE

BJØNNSKIT-PUB
På Li-vert’n fredag 3. juni, fra kl. 18.00
Kl. 19.00 vil Siv Grethe Aarnes fra Norsk Institutt for bioøkonomi, Svanhovd
fortelle om forvaltning og bruk av DNA-metoden på bjørn. Hvordan kan
bjønnskit gi et bedre totalbilde av bestanden i området? Hvilke resultater fikk
vi av fjorårets bjønnskit-innsamling i Lierne?
Etterpå får dere være med Lierne Nasjonalparksenter på en liten reise i film og
bilder på undervisningsopplegget Leve med rovdyr, som over 8000
7.klassinger fra fylket har vært med på så langt. Disse elevene har kanskje
vært Liernes mest ivrige bjønnskit-samlere.
MENY:
Lierneburger med ost og bacon. Friterte løkringer. Skallpoteter.
Tyttebærdressing. Blåbærpaj med kanelsaus og vaniljeis. Pris kr. 200,-.
Inkl. drikke (Bjønnbitt fra Tåssåsøl) kr. 325,Serveres kl. 18-22. Puben er åpen kl. 18.00 - 01.00.
Velkommen.
-Lierne Nasjonalparksenter-Li-vert’n
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