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Uke 23

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

LEDIG OMSORGSBOLIG PÅ LI BO, I MEBYGDA
Boligen kan tildeles personer som på grunn av alder, psykiske lidelser og/eller
funksjonshemming, har behov for tilpasset bolig.
Husleie kr. 6860,- pr. mnd. Evt. leie av garasje kommer i tillegg med kr. 350,- pr. mnd.
Bostøtte innvilges for leietakere som fyller vilkårene. Nærmere opplysninger om
boligen fås ved henvendelse til Bjørn Devik Mobil. 45 61 09 00.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Omsorgskontoret, tlf. 74 34 35 22, eller Åpen
Omsorg Sørli 48 21 24 30. Kan også skrives ut fra Lierne Kommune sin hjemmeside
under Helse og Omsorg.
Tidligere søkere trenger ikke sende inn ny søknad. Koordinerende enhet er ansvarlig
for tildeling av boligen. Søkere uten spesielle behov kan også søke.
Leiligheten er innflyttingsklar f.o.m 1. juli 2016. SØKNADSFRIST: 24. juni 2016.
Søknaden sendes Lierne Kommune v/koordinerende enhet 7882 Nordli.
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne kommunestyre
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 16. juni 2016
Kl. 17.00

Til Behandling:
1. Referater kommunestyret
2. Rapport om finansforvaltning 31.05.16
3. Regnskapsrapport pr. 31.05.16
4. Plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2016 – 2019
5. Plan for selskapskontroll i perioden 2016 – 2019
6. Etablering av oppvekstforum Nord-Trøndelag og oppvekstprogrammet
7. Eierskapsmelding for Lierne kommune
8. Lierne Eiendom. Forstudie
9. Godtgjørelse politikere
10.Omstillingsprogrammet 2016. Budsjettendring
11.Boligbygging/boligkjøp
12.Lierne Industribygg AS. Kjøp av aksjer
13.Byggeregnskap ombygging Stortangen
14.Byggeregnskap kommunal bolig. Granlund
15.Renseanlegg Mebygda
16.Renseanlegg Sandvika
17.Byggeregnskap Holdelva bru 2016
18.Byggeregnskap Linnesveien og Tangenveien
19.Bevilgning på opprusting av Linnesveien
20.Reguleringsplan Botnberget
21.Tilstandsrapport skole og årsmelding barnehage
22.Kommunereform Lierne kommune. Sluttbehandling
23.Forlengelse av alminnelig salgs- og skjenkebevilling
24.Godkjenning reguleringsplan Lauvtangen Gnr 2 Bnr 4 Lierne
Nordli, 07. juni 2016

Bente Estil, sign.
Ordfører

GRUPPEMØTE LIERNE ARBEIDERPARTI
søndag 12. juni -16 kl. 19.00 på Sørli skole. Vel møtt!

LIERNE ELDRERÅD
har møte på kommunestyresalen torsdag 16. juni 2016 kl. 10.00.

Lierne AP
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Møteinnkalling
Utvalg:
Utvalg for Folk og Livskvalitet
Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato:
14. juni 2016
Tidspunkt: Kl. 13.00
Sakliste:
1. Referater Utvalg for Folk og Livskvalitet
2. Skoleskyss 2016/2017
3. Tilstandsrapport skole og årsmelding barnehage
4. Fag- og timefordelingsplan
5. Plan for befaringer 2016
Nordli, 7. juni 2016
Einar Otto Ingulfsvann, sign.
Leder

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE
har møte på kommunestyresalen onsdag 15. juni kl. 10.00.
Helse- og omsorgssjef

LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2016
Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr. 15 000,- som kan deles på flere
søkere. Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til
kommunen. Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i
virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.
Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats.
Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke
foreligger verdige søkere.
Søknadsfrist 23. juni
Begrunnet søknad sendes:
Lierne kommune, oppvekst og kulturetaten, 7882 Nordli eller
postmottak@lierne.kommune.no

NY ØKONOMISJEF I LIERNE KOMMUNE FRA 1. JUNI 2016
Ottar Bergli sluttet som økonomisjef i Lierne kommune 31.05.16, etter å ha arbeidet
nesten 44 år i kommunen. Fra 1. juni 2016 tiltrådte Carita Liljefjäll som ny
økonomisjef.
Rådmannen

EVALUERING AV REKREASJONSLØYPER FOR SNØSCOOTER
2016
Det vises til informasjon under folkemøtene h.h.v. 17. og 18. mai 2016.
Kommunestyret har sagt at ordningen med rekreasjonsløyper skal evalueres
fortløpende, inkl. allerede etter første sesong. Innspill til - og erfaringer med ordningen kan meldes til Lierne kommune senest 24. juni 2016, så blir det med i
evalueringen som til slutt skal legges fram for kommunestyret høsten 2016.
Send dine innspill til postmottak@lierne.kommune.no
Ordføreren
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INFORMASJON FRA LENSMANNEN I LIERNE
Støy fra hunder i boligområder i Lierne.
Lensmannskontoret har mottatt klager fra folk som synes forstyrrelsene fra hunder som
står og skjeller i nabolaget både på dag -og nattestid, er en belastning, og at det går ut
over trivsel og nattesøvn. Vi oppfordrer derfor hundeeiere som bor i boligfelt eller
som ellers har naboer i nærheten, om å ta hensyn til dette, og treffe nødvendige tiltak
for å unngå at naboene forstyrres. Oppfordringen gjelder alle hundeeiere i kommunen,
men særlig hundeeiere i boligfeltet i Sandvika, der vi har mottatt klager. Gjentatte
klager mot en hundeeier vil medføre pålegg etter hundelovens bestemmelser, fra
politiet.
Funnet Toyota bilnøkkel
Det er blitt innlevert en Toyota bilnøkkel med div. anheng, ved lensmannskontoret.
Den er funnet i området ved Eidesbrua. Henvend deg på lensmannskontoret dersom
den er din!
Lensmannen

TIDSPLAN FOR GJENSTÅENDE ARBEIDE MED
FIBERGRAVING OG TILKOBLING I LIERNE, FASE 1
NTE har gjennom E-nor koblet opp de første 72 kundene av 442 i bygdefiberprosjektet
i Lierne, fase 1, i perioden desember 2015 - februar 2016. Disse er på deler av
Skjelbred, Kvelia og vestre del av Sandvika.
Resten av Lierne, som er med på fase 1, har følgende framdriftsplan i 2016:
Sandvika: Graving, blåsing. fiberarbeider og oppkobling:
Uke 22-29
Skjelbred: Graving, blåsing. fiberarbeider og oppkobling:
Uke 22-29
Tunnsjø/Limingen: Graving, blåsing. fiberarbeider og oppkobling: Uke 26-32
Sørli: Graving, blåsing. fiberarbeider og oppkobling:
Uke 31-51
Fristen NTE har i avtalen med Lierne kommune er 31.12.16.
Hytter/fritidsboliger:
NTE holder på å utarbeide en oppdatert brosjyre med informasjon om tilkobling til
hytte/fritidsbolig. Den vil bli lagt ut på Lierne Servicetorg.
Bedriftsabonnement:
Kontaktperson ved bestilling eller spørsmål angående bedriftskontrakter er:
bedriftsrådgiver Morten Resve, NTE Marked AS, tlf. 74 15 07 25 el 900 47 114 eller
mr@nte.no
Fase 2:
Lierne Kommune har fått utarbeidet kostnadsoverslag for de 8 områdene som kommer
med i fase 2, og søkt statstilskudd til dette. Områdene er: Ingulfsvann, Leirbakkdalen,
Totsås/Nesset, Murumoen/Linandvika, Endseth/Stuenes, Linnes, Østborg,
Berglia/Inderdalen. Svar forventes høsten 2016.
Rådmannen
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Lierne Kulturskole

Inviterer til årets avslutning

VÅR SHOW 2016
NORDLI:

Mandag 13. juni kl. 18.00 NB - Liernehallens foajé

SØRLI:

Tirsdag 14. juni

Sang, musikk og hiphop.

kl. 18.00

Sørli Samfunnshus

Sang, musikk, hiphop, kunstutstilling.

 ALLE er velkommen  Gratis  Kaffesalg

Hjertelig velkommen!
Arr: Elever, lærere, rektor, FAU Lierne kulturskole
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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

KIRKE
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.
.

LAG OG FORENINGER
INFO TIL ALLE LI-BYGG
som driver av Sørli Servicestasjon i 35 år, låser jeg døra og til et nytt arbeid går.
15. juni starter også min karriere i Veidekke. Da blir det der jeg skal kjøre maskin og
mekke. Takk til alle kunder i disse år, håper at dere min avgjørelse forstår. Skulle det
finnes noen som er interessert i å drive verkstedet, er vi villig til å leie ut bygget og
utstyr som finnes på stedet. Ta kontakt med Nils Erik Østnor (99785369) eller Svein
Krister Østnor (90171463). Interessenter kan også henvende seg til Lierne Utvikling
v/ Tor Erling Inderdal (40470677)

SAMARBIEDPROSJEKT FOLKEHELSE I LIERNE KOMMUNE
Lierne LHL, Nordli og Sørli Pensjonistforening, Nordli kvinne- og familielag, Mental
helse, Sørli helselag og Lierne kommune/ folkehelse samarbeider om diverse
arrangement og kurs i løpet av året. Arrangementene er støttet av Nord-Trøndelag
Fylkeskommune.
Alle lagene og kommunen er sammen om alle arrangementene, men ett eller flere lag
skal ha hovedansvaret for gjennomføringen.
Uke 24: Arrangement på Dr. Brønns plass, Nordli Kvinne- og familielag. Se egen
annonse.
Uke 25: Trivselsdag ved Totsås-trollet, Nordli Pensjonistforening.
Tre trimturer i løpet av sommeren, LHL.
Internasjonal trim- og helsedag i folkestien, Sørli helselag.
Oppfriskingskurs bilførere 65+. 8 timers kurs fordelt på to dager. Arrangeres 10. og
12. oktober 2016.
3 temamøter i løpet av høsten.
Bra mat-kurs. Kurs i regi av Helsedirektoratet.
Mer informasjon om arrangementene kommer i Li-Nytt etter hvert.

NORDLI KVINNE-OG FAMILIELAG
serverer bålkaffe kl. 16.30 for alle, på Dr. Brønnsplass tirsdag 14. juni. Om det blir
regn utsettes det til første finværsdag i uke 24. Arr: Samarbeidsprosjektet folkehelse
Lierne, Nordli kvinne -og familielag, Nordli -og Sørli pensjonistlag, Mental Helse,
Sørli Helselag, Lierne LHL, Lierne kommune.
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BILBINGO
på Sørli Samfunnshus Søndag 12. juni kl. 19.00
Kaffesalg

Styret

BILBINGO
på Skjelbred Grendehus onsdag 15. juni kl. 19.00. Gevinstsum: 15.000 kr. Kaffesalg.
Velkommen
Arr: Skjelbred Grendehus

SYKKELDAG
12. juni 2016 arrangerer trim -og aktivitetsgruppa sykkeldag.
Registrering på Bensinstasjon 1-2-3 og Kveli-Bua fra kl. 11.00-13.00
Pris: 50,- per person og 100,- for familie.
Årets hovedpremie er et gavekort på 1500,- samt sponsede premier. Salg av kaffe, saft
og kake.
Leder v/ Mads Håvard Fagerstrand

Hjemmekamper på Lierne kunstgress 9. juni – 20. juni:
Torsdag 9. juni
kl. 19.00
G16 Lierne - Grong
Søndag 12. juni
kl. 15.00
J 15 Lierne - Rørvik
Søndag 12. juni
kl. 17.00
J 12 Lierne - Kolvereid
Torsdag 16. juni
kl. 18.00
G12 Lierne - Overhalla
Mandag 20. juni
kl. 19.00
J 15 Lierne - Snåsa
Kaffesalg på alle kamper. Loddsalg på G14, J15 og G16. Velkommen store og
små. Det kan forekomme endringer på kampene. Følg med på www.lierne-il.no
og på http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste. Velg klubb Lierne.
Lierne il fotball

KURS: GJØR DEG SYNLIG PÅ TRIPADVISOR
Tripadvisor er den reiseappen som i dag brukes mest i verden, og mange reisende i dag
reiser rundt og opplever verden kun med den som «Turistinformasjon». I Lierne er det
i dag lite å finne der, og det som er der stemmer ikke helt.
Derfor inviterer Visit Lierne til praktisk kurs i oppføring og synlighet på Tripadvisor.
Å være synlig der, med rett informasjon og gode bilder kan generere økt besøk for de
med overnattingssteder til utleie (stort eller lite), de som har konkrete
opplevelsesprodukt, serveringssteder o.l.
Kurset holdes på kommunehuset (Lissalen) torsdag 16. juni kl. 18.
Kurset holdes av Kristian Nesser, Visit Namdalen
Deltagerne tar med egen PC og smarttelefon + en fil med gode bilder fra
stedet/produktet du vil markedsføre. På kurset kan hver deltager jobbe med sitt produkt
(og gå derfra med betydelig større tilgjengelighet for reisende)
Påmelding eller spørsmål til Gunn Anita Totland (gunn.anita@naturporten.no / tlf.
47642085)
Arr Visit Lierne SA
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Informasjon:

TEKNISK FAGSKOLE - fagretning bygg og anlegg
Deltidsstudium ved Stjørdal fagskole - studiested Midtre Namdal

Nå kan det bli mulighet for å ta denne utdanningen på deltid lokalt i Namdalen, med samlinger
ved Olav Duun vg skole i Namsos de 2 første årene.
Med forbehold om at tilbudet blir igangsatt, planlegges følgende studietilbud:
Studietilbud: Fagskoleingeniør innen bygg og anlegg, fordypning bygg - deltid over 3,5 år
Fagansvarlig: Stjørdal Fagskole – se info: www.fagskole.com
Læreplan:http://fagskolen.info/index.php?pageID=166&page=Fagfelt%3A+teknisk
Opptakskrav: Relevant fag/svennebrev eller realkompetanse (nivå vg 2/VK1 og 5 års relevant
praksis)
Studieopplegg: Deltidsstudium, med 8 samlinger pr år ved studiested Midtre Namdal; Olav
Duun vg skole
Fordypning med egen oppgave siste halvår, med veiledning og samlinger
på Stjørdal.
Studiestart:
Høsten 2016
Pris:
Kr. 5.000 pr semester/ kr. 10.000 pr år
Ref:
Vil du vite mer fra en student som har gjennomført denne utdanningen ved
Stjørdal Fagskole, så kan du ta en prat med:
Tomas Heglum, daglig leder ved GB-entreprenør på Skogmo, telefon: 97156135
Søknad:
Dette studietilbudet har ekstraordinær søknadsfrist.
Søknader sendes fortløpende og SISTE SØKNADSFRIST: 25. JUNI 2016.

Interessert? 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
De bli ingen motorsykkeltur de herr åre. I fer te Trondheim på tirsdan å feir dan der.
Ingrid
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BLOMSTERBILEN KOMMER
v/ Sørli kirke onsdag 8/6 kl. 17.00 til 19.00. Velkommen! P.S kun kontant betaling
Blomsterbilen kommer til Sørli forsamlingshus fredag 10/6 fra kl. 11.00 til 16.00
godt utvalg av sommerblomster. Velkommen! P.S kun kontant betaling.
Hilsen Lyngsnes Gartneri tlf 7428524

