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Uke 32

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

TIL ALLE VÅRE FLINKE ARRANGØRER!
En sommer er snart på hell og vi har igjen opplevd flotte arrangement i
Lierne gjennom sommeren.
Det rettes en stor takk til komiteer og arrangører av Tunnsjødagan,
Li-martnan og Agust og Villa show!
Den store innsatsen som legges ned av dere gjør at vi får masse fornøyde gjester, og vi som Libygger
kjenner at bygda vår er en plass hvor vi trives og vil bo!
Enda gjenstår ett arrangement i Kvelia siste helga i august, vi gleder oss til å se hva ordføreren i
Oppgård`n har for seg i år!
Takk igjen til alle som gjør Lierne til ei arrangementsbygd!!
Bente Estil
Ordfører

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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MØTE I LIERNE FORMANNSKAP TORSDAG 18. AUGUST 2016
Kl. 12.oo: Befaring på Sørli Bygg AS
Kl. 13.oo: Ordinært kommunestyremøte, Lierne Samfunnshus, Kommunestyresalen
Sakliste for formannskapsmøtet:
1. Referater formannskapet 18. august 2016.
2. Gjennomgang av sakene til møte i Indre Namdal Regionråd 22.08.16.
3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Slåttmyra –
Omdisponering av fritidsbolig til bolig.
4. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
5. Økning av stillingsressurs avdelingssykepleier for institusjon og hjemmebaserte tjenester.
6. Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom.
7. Høringsuttalelse Lierne kommune – planprogram for ny Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030
8. Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020
9. Evt. makeskifte i forbindelse med ny skytebane i Lierne
10. Lierne kirkelige fellesråd. Oppfølging av redegjørelse.
11. Eventuelle andre saker
Nordli, den 9. august 2016
Bente Estil, ordfører

PREP samliv- og kommunikasjonskurs
Dato:
Pris:
Sted:
Arrangør:

19. og 20. november 2016
(starter lørdag kl. 10.00 og avsluttes søndag kl. 14.00)
Kr. 1.000,- pr par
(Dersom dere trenger overnatting ordner dere dette selv)
Familievernkontoret i Namsos, kantine
Familievernkontoret i Namsos

familievernkontoret.namsos@bufetat.no
E-post:
Kontaktperson, telefon: Familievernkontoret i Namsos tlf 466 17 690
Prisen inkluderer kurs, materiell, kaffe og lunsj begge dager.
Kurslederne foreleser og dramatiserer eksempler. I tillegg vises det små filmsnutter og det deles ut
kursbok og artikler til inspirasjon. Når paret skal snakke personlig, sitter de alene og prater uten at
noen hører på.
Kurset tar utgangspunkt i det forskningsbaserte parkurset PREP, og vil gi par som har interesse av å
investere i parforholdet, verktøy og inspirasjon.
• Å gjøre det gode parforholdet enda bedre
• Forebyggende
• Passer like godt for par i oppstartsfasen som for de med lang
fartstid sammen.
• Begge bør ville fortsette samlivet for å ha best utbytte av kurset.
Alle temaene i PREP-programmet vil bli gjennomgått. Det vil handle om kjærlighet, forventninger,
glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.
Velkommen til kurs!
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FIBERPROSJEKTET I LIERNE, FASE 1, STATUS
Lierne kommune og NTE bredbånd har som kjent inngått avtale om bygging og legging av fiber til
ca. 400 husstander i Lierne som skal være ferdig til 31. desember 2016.
Kvelia, Skjelbred, Tunnsjø og Sandvika skulle etter detaljplanene vært ferdig i juli 2016, mens
Holand og Sørli skal være ferdig høsten 2016.
NTE/E-nor hadde også for Lierne planlagt å legge mye av rørene i vegskulderen på h.h.v. FV 74 og
FV 765, slik det er gjort både for stamfiberen og i andre kommuner tidligere. Imidlertid sa Statens
Vegvesen nei til dette vinter/vår 2016, og det har derfor tatt mye tid å finne nye traseer, både i
forhold til arkeolog og nye grunneiere, og mye omprosjektering. Ny trase har også ført til
vanskeligere terreng, og selv der en har måttet legge rør i veggrøfta, i stedet for vegskulderen, så er
det mange plasser både fjell og stein, som en ville sluppet i vegskulderen. E-nor har derfor i sommer
varslet tidsforlengelse i prosjektet.
Lierne kommune hadde mandag 8. august statusmøte med h.h.v. NTE og E-nor, og status er som
følge av tredje avsnitt ovenfor nå som følger:
Tunnsjø:
Her gjenstår noe graving, der strøm og fiber skal legges i samme grøft. Dette er ferdig
i slutten av august, så skytes det fiber og kobles ferdig.
Ferdig i uke 39.
Limingen: 5 kunder. Egen løsning.
Ferdig i uke 43.
Kvelia:
Alt er ferdig og koblet opp.
Ferdig
Skjelbred: 80 % ferdig. Gjenstår ca. 10 kunder mellom Bernt Jåma og Kveli-krysset.
Ferdig i uke 40
Sandvika:
Traseen Statoil - Stortangen-krysset graves når graverne kommer fra Holand. Ferdig
uke 34, fiber og oppkobling etterpå. Gjelder ca. 15 kunder + kommunale leiligheter.
Ferdig i uke 36
Holand:
Starter graving i uke 32. Graver fra Holand til Sandvika. Utfordringer i terrenget gjør
at sjøkabel eller bruk av stolper vurderes.
Ferdigdato senere.
Sørli:
Gravingen fra Eidesbrua til Aspneset ferdigstilles i uke 32. Resterende graving fra
Aspneset til Sørli utføres i løpet av høsten.
Ferdigdatoer senere.
NTE og E-nor beklager ovenfor kundene at de opprinnelige fristene for h.h.v. Tunnsjø, Skjelbred og
Sandvika ikke holdt p.g.a. overfornevnte forhold, men NTE har fortsatt som mål at alt
i Lierne skal være ferdig til 31.12.16 i h.h.t. kontrakt.
Rådmannen

NY PLAN- OG UTVIKLINGSSJEF I LIERNE KOMMUNE
Kristel R. Stuenes tiltrådte som Plan- og utviklingssjef fra 8. august 2016. Hun vil fortsatt beholde de
oppgavene hun har hatt som rådgiver teknisk innenfor kart- og oppmåling, maktrikkelføring m.m.
Rådmannen

En stor TAKK til alle som bidro under Li-martnan!
-Og ikke minst til Andre Villa som donerte pengene han fikk for kjøredressen (som ble auksjonert
bort under auksjonen på Li-Martnan) til materialer for en BMX-kicker for barna i Lierne!
Han fikser tegninger om noen vil bygge den
Evalueringsmøte på Sørli samfunnshus 16. august 2016 kl. 18.00
Hilsen Li-Martnaskomitéen
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UTLYSING AV LEGATMIDLER - OLE P. LØVSJØLI OG HUSTRU
MARTHA LØVSJØLI`S LEGAT
Styret for Ole P. Løvsjøli og hustru Martha Løvsjøli`s legat utlyser med dette stipend til ungdom
t.o.m. fylte 30 år, som tar yrkesrettet utdanning. Ungdommene må være hjemmehørende i tidligere
Skjelbred eller Sandvika stemmekretser.
Søknaden må inneholde:
*Navn, adresse, fødselsdato, bosted
*Utdannelse, varighet
*Beregnet kostnad pr år
*Hvorfor du velger denne utdanningen
*Kontonummer
Skriftlig søknad sendes til legatstyret v/Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren 7882 Nordli,
patrik.lundgren@lierne.kommune.no
SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER 2016.

Styret for legatet

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
Søndag 14. august: Ingen gudstjeneste i Lierne.
Søndag 21. august: Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00. Dåp.
Frostviken församling har følgende gudstjeneste:
Søndag 14. august kl. 14.00: Gudstjänst på Forsgården.
Föllingebygden församling har følgende gudstjeneste:
Søndag 14. august kl. 11.00: Søndagsmässa i Hotagen kyrka.
Prest Martin Ottosson har telefon 0046 702441066.
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LAG OG FORENINGER

PE-TORSA 25. - 28. AUGUST 2016
Billettene til fredag og begge lørdagsforestillingene er nå utsolgt. For deg som ikke har bestilt
billetter enda, er det ledig torsdag 25. kl. 18.00, og søndag 28. kl. 11.00 og 16.00.
For billetter ring tlf. 95 86 11 01, eller ta turen innom Kveli-bua.

PE-TORSABUSS FRA NORDLI TIL KVELIA
Det går buss fra Nordli til Kvelia til torsdagsforestillinga kl. 18.00 og søndagsforestillinga kl. 16.00.
Avgang fra Dr. Brønns plass kl. 16.30 torsdag, og kl. 14.30 søndag. Retur etter forestillinga.
Tilbudet er gratis.
De som ønsker å benytte seg av tilbudet møter opp ved Dr. Brønns plass.

17. MAITOGET FRA KVELI SAMFUNNSHUS TORSDAG 25. AUGUST
I år blir det ikke Pe-Torsaseminar, men ”togsporet” ligger der, så 17. maitoget går likevel
fra Kveli Samfunnshus kl. 16.30.
Delta med hurrarop fra samfunnshuset til Oppgårn før premieren av Pe-Torsa 2016.
Gjør gjerne som musikerne i Finnlierne musikkorps, kle dere i 50-tallsklær. Husk flagg!

KVELI SAMFUNNSHUS PE-TORSAHELGA 2016
Fredag kveld kl. 22.00 presenterer 3xKveli pluss 1 Kvemo ”Kvelihumor.no å da” i lavvoen ved
Kveli samfunnshus. OBS! Forhåndssalg av billetter til forestillinga på tlf. 95 86 11 01.
300 billetter. Billettpris kr 200,-. Etter forestillinga er det åpnet for alle, og muligheter for dans til
levende musikk. Matservering inne på samfunnshuset mens forestillinga pågår.
Lørdag kveld fra kl. 20.00 spiller Kjell Arild Brønstad (fra Scandix) i lavvoen, og Bjørnars
Orkester inne på samfunnshuset fra kl. 21.00. Inngangsbillett kr. 250,-.
For øvrig info om aktivitet i Pe-Torsahelga se: www.pe-torsa.no
Velkommen til Pe-Torsahelg i Kvelia!

DOBBEL BILBINGO PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
Søndag 14. august kl. 14.00. Gevinstsum kr. 15.000. Rømmegraut og kaffesalg fra kl. 12.00
Arr: Skjelbred Grendehus

ÅRETS SISTE BILBINGO I SØRLI
Er søndag 14. august kl. 19.00. Velkommen! Styret

BINGO
På Tunnsjø Samfunnshus onsdag 17. august kl. 19.00.
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FÖLLINGE PRO
Inviterer Sørli Pensjonistlag til Nöjden på surstrømmingslag den 18. august. Det blir samling ved
Rengsfallet kl. 11.00 til kaffe før vi drar videre til Nöjden. Pris 80 kr.
Påmelding innen 13. august til Liv: 74339187/ 97535912 eller Halvard: 92273242
Sørli pensjonistlag

SØRLI OG NORDLI PENSJONISTLAG
Er invitert til PRO-Frostviken på surstrømmingsfest 20. august kl. 17.00. Musikk Hasse Thor med
Ruben. Pris 200,- pr.person. Siste påmeldingsdag 14. august til Dagrun: 91763620,
Liv: 74339187/97535912, Halvard: 92273242

SAMARBEIDSPROSJEKTET FOLKEHELSE I LIERNE KOMMUNE
LHL Lierne er med og arrangerer 3 trimturer for alle. Tur nr. 3 går 17. august ved Dalbekken
skiferbrudd i Sørli. Oppmøte ved samfunnshuset i Sørli kl. 11.00. Felleskjøring derifra. Vi ordner
kaffe og bål. Hver tar med sin egen mat, og det blir anledning til å grille. Ta med kopp! Det er mulig
å kjøre fram til grillplassen og gå turer derifra. Vel møtt til en hyggelig dag! LHL Lierne

MOSJONSLØPET «SØRLI-MILA», lørdag 13. august 2016
Kl. 10.45:
Kl. 11.25:

Mosjonsløp på 5 og 10 km etter hovedveien i Sørli.
Løp, jogg eller gå, med eller uten tidtaking.
Buss fra Sørli-hallen til start 10 km.
Buss fra Sørli-hallen til start 5 km.

Kl. 11.30:

Fellesstart 10 km ved Udlandselva, konkurranseklasser og trimklasse uten
tidtaking.

Kl. 11.55:

Fellesstart 5 km i Devika, trimklasse uten tidtaking.

Klasseinndeling:

Alder i 2016: 14-15 år, 16-17 år, 18-19 år, 20-22 år, 23-34 år, 35-39 år,
osv. fem-årsklasser.

Premiering:
Startkontingent:
Påmelding:

1/3 i konkurranseklassene. Trekking på gavepremier blant alle deltakerne.
Trimklassen kr. 70.- Konkurranseklasser: Kr. 250.- inkl. engangslisens.
For konkurranseklasse innen onsdag 10. august til:
Leo Lyngstad tlf: 91 51 11 45 epost: leoil@online.no
Annen påmelding og henting av startnummer gjøres på Sørli skole
kl. 9.30-11.15.

Velkommen!
Sørli idrettslag, i samarbeid med Namdal Løpeklubb

«Sørli-mila», gavepremier og 200 krona sponsorer.
Vi tar med stor takk imot gavepremier for trekking blant alle deltakerne på 5 og 10 km. Gavepremier
kan leveres til Per Jan Eide og Leo Lyngstad.
Vil du være en «200 krona sponsor» så kan det innbetales til Sørli idrettslag,
bankkontonr. 4448.12.19938.
Sørli Idrettslag
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HER ER VINNERNE FRA LODDSALGET TIL SØRLI SAMFUNNSHUS:
Båt m/motor og henger: Hans Petter Gjertsås
Plenklipper: Dan Leo Totland
Vedklyver: Familien Per Joar Gåsbakk
Gassgrill: Trygve Bruvoll
Vi takker alle sponsorer og loddkjøpere for støtten!

Styret

HJELPEKORPSMEDLEMMER, FORNYELSE AV FØRSTEHJELPSPRØVEN
20/8 18 KL. 12.00
Lørdag 20/8 kl.12.00 på Røde kors huset blir det mulighet til å fornye den praktiske
førstehjelpsprøven. Før du kommer tar du den teoretiske prøven på nettet og skriver ut bestått
kursbevis og tar med.
Prøven finner du ved å gå inn på www.rodekors.no finn fram til Ressurser og kurs, (litt ned på siden),
trykk på til registrering, der du registrerer dine opplysninger, deretter vil du motta brukernavn og
passord for innlogging. Deretter logger du deg inn og trykker på røde kors hjelpekorps.
Trykk på ta førstehjelpsprøven på nett. Trykk på Førstehjelpsprøven 2016. Trykk start påmelding.
Registrer telefonnummer og fullfør påmelding.
Gå til startsiden, trykk på min opplæring, deretter førstehjelpskurs 2016, deretter førstehjelpsprøve
2016, så trykk teoriprøve, så kan du starte testen. LYKKE TIL!

KURS I KVALIFISERT SAMBAND (BRUKERKURS I NØDNETT) 10-11/9
Lørdag 10/9 og søndag 11/9 blir det kurs i samband og nødnett.
Kurset holdes på Lierne Gjestegård.
For mer informasjon/påmelding, ta kontakt med: Elin Danielsen, tlf. 93 66 34 58

OPPSTART NÆRINGSKAFFE 31. AUGUST
Lierne Næringsforening tar opp tar opp tradisjonen med å arrangere næringskaffe som en møteplass
for bedrifter og næringsdrivende i Lierne. Første runde starter onsdag 31. august, og vil bli avholdt på
kommunehuset.
Tidspunkt og program vil komme i et senere Li-Nytt.
Vi gleder oss til å komme igang igjen!
Lierne Næringsforening

ELGJEGERE LES DETTE
Trening/oppskyting i Nordli søndag den 14. august flyttes til lørdag den 13. august.
Tid kl. 12.oo til 15.oo.
Dette på grunn av bingoen på Skjelbred grendehus søndag 14. august.
Lierne Skytterlag

DIVERSE
LANDSKAPSPLEIERE
3 kasjmirgeiter selges rimelig. Tlf. 91183273

BORTREIST 7.-22. AUGUST
Er tilbake 23. august med saksa i handa. Klipper hver dag og hele dagene. Ring 41671351.
Ida Sofie frisør og makeup
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Våpenskap ønskes kjøpt.

Lars Erling tlf. 97696777

HUS TIL LEIE I NORDLI SENTRUM
Granbakkveien 1 er ledig fra 1. september. Kan leies ut delvis møblert.
Ved interesse henvendes 91597455

Takk for oppmerksomheten på 70-årsdan!

Er kjøper av 5 kg multer.

Sten Olav

Ingrid H Totsås tlf. 74339816/90819714.

LEDIGE LEILIGHETER FIRER-BOLIG PÅ JULE.
Det er nå ledig 2 leiligheter i 4-er bolig i boligfeltet på Jule.
Leiligheten på 1. plan har 2 soverom og ei husleie på kr. 5.017,- pr. måned.
Leiligheten på 2. plan har 3 soverom og ei husleie på kr. 5.575,- pr. måned.
Denne leiligheten er fullt møblert og har også kjøkkenutstyr.
Det kan også avtales leie av garasje ved behov.

INNVENDIG BILVASK FØR HØSTEN KOMMER?
Nå er vi tilbake etter ferien og er klare for nye oppdrag!
Vi utfører innvendig bilvask 
Pris: 200,- for «vanlige» biler
250,- for større biler/meget skitne biler
Ring 47 47 53 97 for å avtale tid.
Er det noe annet du har behov for hjelp med så spør oss gjerne! Så fremt vi har tid og mulighet stiller
vi opp 

