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Uke 24

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

FLYTTING TANNKLINIKKEN
På grunn av flytting til ny tannklinikk i det nye bygget ved Helsetunet, blir det
vanskelig å få tak i oss i uke 25 (20.-24.juni). Pasienter kan kontakte private tannleger
i ukedager og ellers tannlegevakt på helgene, 80041101.
Mvh.Tannklinikken

SØRLI BIBLIOTEK
Har stengt torsdag og fredag i uke 25 og 26. Tirsdager har vi åpent som vanlig
kl. 17.00-20.00.
Lierne folkebibliotek

REOPPSTART REGULERINGSPLAN SKYTEBANE I LIERNE
Under arbeidet med å regulere areal til ny skytebane i Lierne er det kommet fram et
nytt alternativ til lokalisering. Planprosessen startes derfor opp på nytt, og oppdatert
planprogram legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planprogrammet er lagt ut på:
www.lierne.kommune.no, og i servicetorget. Høringsfrist 19. august 2016, og
merknader sendes til: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller til
postmottak@lierne.kommune.no
Plan- og utviklingsetaten
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG 71,13 % FAST STILLING HELSEFAGARBEIDER
Lierne kommune, Steinhagan bofellesskap, har fra 1. september ledig 71,13 % fast
stilling som helsefagarbeider. Stillingen kan ikke deles.
Det gjøres forbehold om internt opprykk, og annen stilling kan tilbys søkere.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på
tlf. 74343522/mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
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 vurderes.
SØKNADSFRIST: 26. juni 2016

LEDIG 14,08 % FAST STILLING SOM ASSISTENT /
HELSEFAGARBEIDER
Det er fra 1. august ledig 14,08 % fast stilling ved Steinhagan bofellesskap.
Arbeid hver tredje helg. Helsefagarbeider foretrekkes.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på
tlf. 74343522/mail elin.danielsen@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
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 vurderes.
SØKNADSFRIST: 26. juni 2016

LEDIGE STILLINGER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE
VED SFO STORTANGEN SKOLE OG SFO SØRLI SKOLE
 Stortangen skole SFO søker etter medarbeider i midlertidig 32 % stilling som
barne- og ungdomsarbeider i perioden 1. august 2016-31. desember 2016,
med mulighet for forlengelse ut skoleåret.
 Sørli skole SFO søker etter medarbeider i midlertidig stilling i 30 % som barneog ungdomsarbeider i perioden 1. august-31. desember 2016, med mulighet for
forlengelse ut skoleåret.
Fullstendige utlysningstekster kan leses på www.lierne.kommune.no
Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/
94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
tilsetting.
Søknadsfrist: 21. juni 2016.
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LEDIGE STILLINGER VED SØRLI BARNEHAGE
Med forbehold om politisk godkjenning er det ved barnehagene i Lierne ledige
stillinger fra 1. august 2016. Stillingene er både barne- og ungdomsarbeiderstillinger
samt pedagogstillinger. Vi har ingen menn i barnehagene i Lierne, så menn oppfordres
til å søke. Stillingene det kan søkes om:
Sørli barnehage:
 20 % fast stilling som barnehagelærer, hovedsakelig opp mot barn med
spesielle behov (stillingen fordelt over mer enn en dag).
 80 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider, hvor deler av stilling
omhandler oppfølging av barn med spesielle behov (stillingen fordelt på 5
dager).
De to stillingene ovenfor er mulig å kombinere, hvis søker har kvalifikasjoner for
begge stillinger.
 20 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider
 50 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider i perioden 01.08.16-31.07.17.
De to stillingene ovenfor ønskes kombinert til en stilling på friluftsavdeling (mandag,
tirsdag torsdag og annenhver onsdag)
 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.2016 og videre,
eventuelt frem til 31.07.17.

VERTSKAPSKURS FOR UNGDOMMER 28. JUNI – 1. JULI 2016
Lierne kommune arrangerer i samarbeid med Lierne Nasjonalparksenter IKS og
Li-vert’n et vertskapskurs for ungdommer over fire dager, med en dags
hjemmearbeide, fra tirsdag 28. juni til fredag 1. juli 2016.
Hovedtema er:
- Vertskapsrollen – Hvordan er vi mot hverandre
- Lokalkunnskap – Både om turmål og servicetider
- Ut på tur i natur
Kurset er primært for ungdommer som har fått eller søkt sommerjobb for skoleungdom
sommeren 2016, men vi har plass for flere.
Evt. spørsmål kan rettes til Edel Holand tlf. 95 91 37 50.
Kurset er gratis og inkluderer servering i tre dager. Det utstedes også kursbevis.
Påmelding til Lierne Servicetorg, tlf. 74 34 34 00 senest 20. juni 2016.
Rådmannen
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VIKTIG MELDING!
Innspill/forslag til kommuneplanens
arealdel fra enkelt personer,
lag/organisasjoner og bedrifter kan
sendes til: Lierne kommune,
Heggvollveien 6, 7882 NORDLI eller
postmottak@lierne.kommune.no
Fristen er 31. august 2016.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål
om hvilke type innspill/forslag du kan
fremme og/eller hvordan eller i hvilke
format forslaget skal leveres.
Tlf.: 74 34 34 45
Plan- og utviklingsetaten

NÆRINGSLIVET – SE HER!
Kommunen jobber med å rullere arealdelen av kommuneplan. Denne planen er viktig
for alle næringsdrivende som trenger en tillatelse etter plan- og bygningsloven for å
gjennomføre prosjektene/tiltakene sine. Kommunen ønsker derfor en direkte kontakt
med næringslivet for å få innspill på behov, utfordringer, ønsker, m.m. Næringslivet
inviteres til møte torsdag 16. juni, kl. 12.00 i kommunestyresalen.
Lierne kommune

KIRKE
Søndag 19. juni: Gudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00. Konfirmantjubileum. Gamles
dag. Festsamvær på Nordli menighetshus etter gudstjenesten. Velkommen!
Martin Ottosson har for tiden ferie. Vikar er nå Sara-Margareta Ingridsdotter som har
telefon 0046 702441066. Kirkevergen har telefon 95026518

LAG OG FORENINGER
ST.HANS-FEIRING PÅ JULE GRENDEHUS
Torsdag 23. juni fra kl. 17.00. Tradisjon tro vil det bli salg av rømmegrøt, pølser,
kaffe, kaker, og gå-bingo, tombola, pilkasting m.m. Velkommen! Hilsen Styret.

ST.HANS-FEIRING PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
Onsdag 22. juni fra kl. 17.00. Salg av rømmegrøt, tombola og skotthyll. Velkommen!
Bingo på Kveli Samf.hus søndag 19. juni 2016 kl. 19.00 Premiesum kr. 15000.
Kaffesalg.
Arr. Kveli samf.hus
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MARTNA I SANSEHAGEN VED LIERNE HELSETUN
I samarbeid med pårørendeforeningen arrangerer Sørli Helselag martna i sansehagen
lørdag 18. juni 2016 kl. 11.00 – 14.00. Salgsboder ved: Monica Lebano Berglialpnaering , Agnes Vestnor-bakevarer, Sørli Helselag-husflidsvarer. Tombola,
kaffesalg ved pårørendeforeningen, kanskje blir det litt underholdning. Åpning av
nyoppusset kapell kl. 12.00. Åpent for alle. Velkommen !
Sørli Helselag

LIERNE SENIORDANS
Siste seniordans i vår blir tirsdag 21. juni 2016 på Sørli samfunnshus kl. 18.00.
Kaffe spanderes.
Lierne seniordans

LHL LIERNES SOMMERTUR 2016
Onsdag 6. juli arrangerer LHL Lierne busstur. Start fra Skåle kl. 08.00 og kl. 09.00 fra
Statoil i Nordli. Turen går om Kvelia til Gäddede, der vi tar opp guiden Gunilla
Fredriksson, videre til Häggnäset med Frostviken Keramik og kaffe med tunnbrødstut.
Neste stopp blir Viken kapell. I Blåsjön får vi servert middag på Restaurang Fjällripan
ca. kl. 15.00. Turen med mat koster 500 kr. Påmelding til Geir Arne Bergli innen
28. juni, mobilnr.: 909 65 630 (mobilsvar virker ikke). Kontonr.: 4448. 12. 22 769.
LHL Lierne sine trimturer i forbindelse med samarbeidsprosjektet folkehelse i Lierne
blir 13. juli i Nordli, 3. august i Tunnsjø og 17. august i Sørli. Nærmere orientering
kommer seinere. Vel møtt til trivelige turer!
LHL Lierne

BETAL VEGAVGIFT MED VIPPS
Vegforeningen, Laksjøli–Åness (forbi trollplassen), har innført alternativ
betalingsmåte for bomavgift. Fortsatt er det ønskelig med kontanter mht betaling, og
muligheter for kvittering, men grunnet at flere mangler kontanter når en kommer fram
til bomkassen, så har vi innført muligheten med «VIPPS».
Dette er en enkel å grei måte å betale på som ikke koster deg som bruker noen ting.
Det må lastes ned app fra «google play» eller «appstore» for det skal fungere. Det er
godt beskrevet på nettstedet hvordan du går fram når du laster ned appen. Dette er for
øvrig en betalingsmåte som kan brukes i mange andre sammenhenger og som i test er
helt i toppen ang brukervennlighet mm.
På begge betalingsstedene er det slått opp instruksjoner på hvordan det skal gjøres i
hvert enkelt tilfelle, men det som er viktig er at når det utføres betaling så må det i
meldingsfeltet skrives hvem som betaler og regnr på bil/kjøretøy, dette for at vi skal
kunne føre en hvis kontroll med betaling.
Vi oppfordrer gjerne andre med private veger og parkeringsplasser hvor det kreves
avgift om å innføre samme system slik at det hadde blitt samme alternative
betalingsmåte i hele kommunen.
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PORTFJELLØP OG TUNNSJØDAGA 24 - 26. JUNI 2016.
Fre. 24.06: Kl.19 - 22 er det pizzabufe og pub.
Lør. 25.06: PORTFJELLØP. Start trim fra Lindal kl. 9.30 - 11.30 og for
konkurranse kl. 12.00. Start setertrim fra Skogsseteren kl. 10.00 - 11.30.
Ca. kl. 15.30 er det premieutdeling.
Aktivitetsområdet er åpent mellom kl. 10.00 - 15.00.
På kvelden blir det dans med musikk av Kjell Arild Brønstad, aldersgrense 16 år.
Søn. 26.06: Start av Havdalsrace (andeløp) kl. 14.00, premiesum kr. 6000,Stor BILBINGO kl. 15.00, premiesum kr. 30.000,GRILLMAT - RØMMEGRØT - HAMBURGER - DIV.MAT.
NB. Arrangørløp 22.06 fra kl.16.00
Arr:Tunnsjø IL og Tunnsjø Samf.hus

NORDLI PENSJONISTLAG
Søker etter et par personer som kan være behjelpelig til eldre personer i hjemmet, som
har behov for enkle tjenester som skifting av lyspærer, batteri i røykvarslere, henge
opp gardiner + div ting. Brukerne betaler selv for denne tjenesten.

KÅSERIET AV GOTTFRED TOTSÅS
Tirsdag 28/6 kl. 12.00. Matservering, svartkjelkaffe med nåkkå attåt. Støttes av NordTrøndelag Fylkeskommune. Åpent for alle. Gratis skyss. Det blir oppsatt skyss som
passer for hver enkelt. Rundtur om Totsåsseteren tilbake. Det blir satt opp toalett på
plassen. Pga av mat og skyss vil vi ha påmelding innen 24/6. Påmelding til Eldbjørg
tlf. 41339562, Dagrunn tlf. 91763620.

TRIVSELSDAG VED TOTSÅSTROLLET
Kåseriet på Trollplassen handler om korleis Brendsfjelltrollet ble til, og at ikkje alle
troll er farlege og onde skapningar. Og at heller ikkje alle av oss menneske er berre
snille og gode å at all fantasi vi får av oppleving i naturen er like nødvendig og
verdifull som akademisk kunnskap for å kunne sjå verkeligheta i kvitauge.
Av Gottfred Totsås.

Annonsert busstur med Sigmunds turproduksjon er avlyst.
DIVERSE
1 hybel ledig i bofelleskap med 2 andre hybelboere fra Lierne som går på
videregående i Grong. Sentrumsnært.
Ivar Småvollan, 99564499.
Pga sykdom selges bolighus, ikke i boligfelt. Scooterløype like ved. Ligger
åpent og fint til langsmed Vollmoveien. 27 km fra Nordli sentrum. Garasje
og hundegård. Kun seriøse henvendelser.
Dagrunn 91763620.
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Informasjon:
HACCP - interkontroll
Internkontrollprogram som skal hjelpe deg med å sikre at maten
du produserer og serverer er helsemessig trygg- studiested Lierne
Det er et krav om at alle næringsmiddelvirksomheter skal ha internkontroll som er basert på
HACCP prinsippene. Hvor omfattende internkontrollen skal være avhenger av varer som
omsettes og om virksomheten produserer maten selv, eller om det selges kun ferdigpakkede
matvarer. Med forbehold om at tilbudet blir igangsatt, planlegges følgende kurs:
Kurs:
HACCP-kurs
Kursopplegg:
1 dags. Innføringskurs og oppfriskningskurs
Studiestart:
Høsten 2016
Pris:
Ikke avklart
Ref:
Vil du vite mer om selve kurset ta kontakt med. Driftsleder på Drømmebakeriet
AS, Ørjan Sundvik
Han treffes på telefon: 95978017
Søknad:
Interesse meldes fortløpende Lierne Utvikling

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.j 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 GBentreprenør på Skogmo, telefon: 97156135
Søknad:
Dette studietilbudet har ekstraordinær søknadsfrist.
Søknader sendes fortløpende Lierne Utvikling og SISTE SØKNADSFRIST:
25. JUNI 2016.
Interessert eller behov for annen kompetanseheving? Ta kontakt med oss!
Kontaktinfo:
Tor Erling Inderdal
Tove Heggdal Ingulfsvann
Daglig leder/programansvarlig
Rådgiver Næring
Tlf: 40 47 06 77
Tlf: 41 40 68 68
Mail: tor@lierneutvikling.no
Mail: tove@lierneutvikling.no

Følg oss på facebook: www.facebook.com/lierneutvikling
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