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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

FIBER TIL LIERNE
Graving
Det er gravd mye allerede og enda mere skal graves før vi har nådd målet om fiber til
ca. 400 husstander i kommunen innen f.k. årsskifte.
Det er møtt på noen utfordringer der det skal graves i høst, men det jobbes med å løse
disse og vi vil komme tilbake med en oppdatering om status i månedskiftet
september/oktober d.å.
Vi har allerede fått noen tilbakemeldinger på at man ikke er fornøyd med
gravearbeidet som er gjort, og spesielt det som gjelder gjenfylling av grøfter til
opprinnelig standard. Både Lierne kommune, NTE og E-nor ønsker at dette skal bli
ordnet, helst fortløpende, men i alle fall hvis noe oppdages i ettertid.
Mener du at det er gjort for dårlig arbeid med graving/gjenfylling etc., så meld dette på
mail til arild@e-nor.no evt. til karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no hvis det tar for
lang tid å få svar.
Fiberbrukere i kommunale leiligheter vil få et eget informasjonsskriv så fort vi har alle
opplysninger om tilkobling og kostnader klart.
Rådmannen

LIERNE ARBEIDERPARTI
Medlemsmøte
På Lissalen i Lierne Samfunnshus torsdag 22. september kl. 19.00
1. Nominasjonsprosessen for stortingsvalget i 2017
2. Politiske saker.
3. Åpen post.
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager

Styret
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STRIKKEKAFÉ PÅ SØRLI BIBLIOTEK
Har du gått tom for ideer, eller bare vil lære deg noe nytt? Kom og
strikk sammen med oss tirsdag 4. oktober kl. 18.00-21.00 på Sørli
bibliotek. Ingvill Freland kommer og forteller om sin nye bok, og hun
viser teknikker fra den. Du kan også kjøpe boka. Kaffesalg.
Velkommen!
Lierne folkebibliotek

LOPPEMARKED PÅ SØRLI SKOLE
Lørdag 1. oktober arrangerer 5. klasse loppis på Sørli skole. Har dere noe på lur som
dere ønsker å bli kvitt, tar vi gjerne imot lopper helt fram til fredag 30/9. Vi kommer
også til å selge rømmegrøt, så sett av dagen allerede nå!! Ta kontakt med Ann-Helen
(tlf. 95104086) eller Ellinor (tlf. 91871987).
Hilsen 5. klasse.

LEDIG VIKARIAT CA. 26 % STILLING SOM
HELSEFAGARBEIDER FRA D.D TIL 30.09.17
Helse og omsorgsetaten har ledig ca. 26 % vikariat som helsefagarbeider på natt for
tiden ved Lierne Helsetun avdeling Kosheim. Arbeid hver 3. helg.
Vi søker deg som er
- Utdannet helsefagarbeider
- Ønsker å arbeide turnus
- Krav om kjørekort klasse B
Vikariatet er ledig for tiltredelse fra d.d. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/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: 15. oktober 2016

LEDIG CA. 16 % FAST STILLING SOM ASSISTENT /
HELSEFAGARBEIDER
Det er fra d.d ledig ca. 16 % fast stilling ved Steinhagan Bofellesskap.
Arbeid hver 3. helg. Helsefagarbeider foretrekkes.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen,
på tlf. 74343458/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: 15. oktober 2016
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LEDIG FAST CA. 51 % STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
Helse og omsorgsetaten har ledig ca. 51 % helsefagarbeider for tiden ved Bjørklund 3.
Arbeid hver 3. av 6 helger på en 6 ukers turnus. (Antall helger kan endres etter avtale,
mulig å søke på en helg for de som ønsker å øke sin stilling, med unntak av helg deles
ikke stillingen. Vi søker deg som er:
- Utdannet helsefagarbeider, men kan åpne opp for søkere uten utdanning.
- Ønsker å arbeide turnus
Stillingen er ledig for tiltredelse fra d.d. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingen rettes til enhetsleder Omsorgstjenester Elin Danielsen, på tlf.
74343458 / 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: 15. oktober 2016

LEDIG 75 % FAST STILLING SOM MILJØARBEIDER,
STORTANGEN SKOLE
Det er behov for miljøarbeider i ca. 75 % stilling ved Stortangen Skole med tiltredelse
snarest mulig. Stillingen er knyttet til vedtak om spesialundervisning. Endelig
stillingsprosent blir avklart i forbindelse med tilsettingsprosessen. Stillingen bør ikke
deles mellom flere personer.
Kvalifikasjoner:
- Det er ønskelig med 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier
eller annen sosial-pedagogisk kompetanse. Realkompetanse vil også kunne bli vurdert.
Arbeidsoppgaver:
- Stillingen vil i hovedsak omhandle oppfølging av elever i skole med vedtak om
spesialundervisning.
Personlige egenskaper:
- Godt humør
- Tydelig voksenperson med klare grenser
- Være løsningsorientert
- Gode samarbeidsevner
- Har fokus på det beste i eleven, og ser den enkelte elevs behov
Vi har få menn i skolen, så menn oppfordres til å søke.
Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen, tlf. 74 34 34 60, eller
oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Deltidsansatte med rett til
utvidelse vil bli vurdert i henhold til rettigheter til fast stilling. Krav om politiattest før
tilsetting. Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på
kommunens hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk
søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
SØKNADSFRIST: 04.10.2016.
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KIRKE
Lørdag 24. september: Gudstjeneste i Sørli Kirke med konfirmantpresentasjon
kl. 16.00.
Lørdag 22. oktober: Gospelkveld i Sørli Kirke kl.18.00. Mer info senere.
Prest Martin Ottoson har telefon 0046 702441066
Kirkevergen har telefon 95026518

LAG OG FORENINGER
HJEMMEKAMPER PÅ LIERNE KUNSTGRESS
20. SEPTEMBER– 9. OKTOBER:
Tirsdag 20. september kl. 18.30
G14 Lierne - Overhalla
Fredag 23. september kl. 19.00
G14 Lierne – Verdal 2
Lørdag 24. september kl. 13.00
G16 Lierne – Rørvik 2
Mandag 26. september kl. 18.30
J15 Lierne - Egge
Torsdag 29. september kl. 18.00
J12 Lierne - Overhalla
Torsdag 29. september kl. 18.00
G12 Lierne - Grong
Mandag 3. oktober
kl. 18.00
J12 Lierne - Grong
Fredag 7. oktober
kl. 19.00
G16 Lierne – Grong
Søndag 9. oktober
kl. 15.00
G14 Lierne - Kolvereid
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

AKTIVITETER I LHL LIERNE LHL
Lierne arrangerer ulike aktiviteter.
3 gågrupper: 1 i Tunnsjø, 1 i Nordli, 1 i Sørli.
3 trimstudioer: 1 i Tunnsjø, 1 i Nordli, 1 i Sørli.
2 bassenggrupper: 1 i Sørli, 1 i Nordli (etter reparasjon).
Dette er lavterskeltilbud, og det er heller ikke noe krav om du må være medlem av
LHL. Pr. dags dato er vi 238 medlemmer i LHL Lierne.
LHL Lierne.

JUPINGAN SPILLER PÅ ELGFEST
På Tunnsjø Samfunnshus lørdag 1. oktober kl. 21.00- 01.00, inngang kr. 150,-.
Salg av elgsodd fra kl. 18.00. Velkommen!
Arr. Tunnsjø Samf.hus.

BINGO
På Kveli Samfunnshus søndag den 25. september kl. 19.00.
Velkommen!
Arr: Kveli samfunnshus
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STUDIESTED LIERNE
Det pågår nå en forstudie «Studiested Lierne» i regi av Lierne Utvikling. Vi KAN
klare å tilby to 7,5 studiepoengs enkeltemner med oppstart allerede i høst. Det er
«Praktisk Økonomi» og «Regnskap» som tilbys av Folkeuniversitetet i samarbeid med
NORD Univsersitet. Vi jobber parallelt med gunstige finansieringsordninger. Kontakt
Einar Kvemo på einar@kvemo.no eller tlf. 97745588 SNAREST hvis du er
interessert.

DIVERSE
BIL TIL SALGS
Toyota Carina 1991 modell. Eu-godkjent, selges kr. 5000,-.

Tlf 91325600

LEIESKJÆRING AV ELG
Li-Snadder tar imot elg til leieskjæring i år som tidligere.
Vi tar imot elgen hel m/skinn, anbefaler alle jaktlag å komme fortest
mulig med elgen for å få best kvalitet på kjøttet. Elgen blir flådd, og dere
får vite vekten i løpet av kort tid etterpå.
OBS. Eldre dyr som skal gjennom lokalene våre, må kontrolleres for (CWD)
hjortesykdom. Derfor må alle komme til oss med elgen fortløpende med hode på
elgen, slik at vi kan sende inn prøver til mattilsynet. Det er karantenetid på all elg til
prøvene er godkjent. (ca. 3 dager sier de.) Derfor vil det ta lengre tid før vi får skjært
ned elgen og plassen kan bli et lite problem hvis det kommer mye elg samtidig. Håper
alle kan hjelpe til å formidle denne informasjonen til flest mulig jaktlag, slik at det kan
gjennomføres best mulig for deres og vår egen del.
Priser for leieskjæring:
30 kr. pr. kg. (ferdig vakuumpakket, og merket i normale stykningsdeler)
Biff, steik, kjøttdeig, grytekjøtt, kålstappekjøtt, filet, entrecote
Flåing:
Kalv:
600,- pr. stk
1 1/2 åring +: 800,- pr. stk
- Vi kan fryse ned kjøttet for lagring når det er ferdig skåret.
- Vi kan lage farse for de som vil ha det.
Er det andre ting dere lurer på er det bare å ta kontakt med Ole Ivar Ness eller Runar
Bertnum.
Li-Snadder AS
v/Ole Ivar Ness
mob.47903286
lisnadder@gmail.com

Runar Bertnum
mob. 99493256
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LIERNE VILTFOREDLING KJØPER ALT AV
ELG!
Vi øker prisene med kr. 3,- i 2016 og betaler kr. 78,- pr. kg for
elg over 90 kg og kr. 69,- pr. kg for elg under 90 kg, levert på Li-Vilt eller på et av våre
mottak. OBS! Ved levering av elg til oss tar vi alt arbeidet med innlevering av CWDprøver. All elg som leveres til viltmottak skal testes med unntak av kalv og
halvannenåring som er fritatt. Hodet må medfølge og kan leveres tilbake når prøven er
tatt. Den jobben tar ca. 5 minutter. Les mer på www.livilt.no eller ring oss på
tlf. 74337315.

FINNLI TRENINGSENTER
Me start me SPINNING måndan ætt høstferin den 17. oktober.
Ungdommer i skolealder fe vårrå me foreldre gratis ein dag fer vukku på organisert
trening, altså spinning. De forutsætt at foreldran hi gyldig treningskort.
Treningskort fer ungdommer under 16 år er halv pris. Foreldre er ansvarlig og må
vårrå me, å hå gyldig treningskort. Kommuneansatte hi 20% billigar, men må
krev refusjon sjøl frå Lierne Kommune v/ Rita Gjertsås. LHL medlemmer hi 30%
billigar, men må krev refusjon sjøl tå LHL. Treningskort fe dåkk kjøpt på Joker Lierne.
Da ønsk me gamle og nye medlemma HJERTE-lig velkømmin te en ny innetrenings
sesong. PS. e de nån som hi nå ønska i forhold te trening, f.eks styrkesirkel, aerobikk,
sumba, stepp, bodypump eller nå anna. Ta jern kontakt me ein tå oss i styret som
e : Ørjan Sundvik, Harald Bakken, John Arne Vestnor, Tor Arne Moen, John
HelgeInderdal å Åse Tangen.

