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Uke 41

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

SVØMMEBASSENGET PÅ LIERNEHALLEN
STATUS
Kommunestyret bevilget i møte 6. september 2016 inntil kr 400.000.- til utbedring av
bassenget i Liernehallen. Rådmannen engasjerte Trønder Plan AS til å utarbeide
konkurransegrunnlag som ble lagt ut på Doffin 29.09.16, med tilbudsbefaring 05.10.16
og tilbudsfrist 19.10.16. Etter fristens utløp er det en uke til forhandlinger, for så å
legge saken fram for kommunestyret 27.10.16, hvis den er klar for behandling, evt. at
k.styret delegerer til formannskapet å gjøre igangsettingsvedtak. Deretter skal gammel
flis rives, nye flis bestilles og legges. Dette skal tørkes i flere uker og bassenget fylles
og varmes opp. Rådmannen konstaterer at det ikke vil være mulig å ta i bruk bassenget
før etter jul, uansett hvor godt prosessen går. Nærmere info følger utover høsten.
Rådmannen

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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FIBERPROSJEKT LIERNE
OPPDATERT STATUS
Det vises til den siste info om fiberprosjektet, som ble gitt i Li-Nytt 10. august 2016.
Nedenfor følger oppdatert info:
Skjelbred - Kvelikrysset:
Ferdig senest 31.10.16
Statoil Sandvika - Holand: Ferdig senest 31.10.16
Eidesbrua – Aspneset:
Ferdig gravd. Videre arbeide pågår.
Aspneset – Skåle: Her måtte E-nor omprosjektere hele strekningen, da Statens
Vegvesen ikke tillot noe graving i vegskulderen på denne traseen.
Det er fra kommunens side jobbet opp mot Fylkeskommunen som
vegeier for å prøve å finne løsninger. Siste mulighet for noe positivt
svar skal komme i uke 41. Uansett er prosjektet allerede så forsinket
at vi ikke kan love fiber til alle i Sørli til 31.12.16, som har vært
planen. Kommunen hadde møte med fiber-kontaktpersonene fra
Sørli mandag 10. oktober, og drøftet situasjonen med dem. Det har
også vært nødvendig å ta hensyn til et par grunneiere som ikke har
tillatt graving på deres eiendom. Ytterligere info kommer i neste
Li-Nytt.
Både Lierne kommune og NTE/E-nor beklager sterkt forsinkelsene, men det settes nå
inn utstyr for å grave så mye som mulig før vinteren setter en pause for graving fram
til våren. Som følge av omprosjekteringen blir prosjektet vesentlig dyrere, men disse
kostnadene vil påløpe for NTE og kundene skal ikke betale mere.
Lierne kommune kan ikke lenger love at alle i Sørli har fiber til 31.12.16, da de som er
lengst sør ikke vil være innkoblet før sommer/høsten 2017. Hvor «grensen» vil gå vil
være avhengig av været/vinteren.
Rådmannen

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Lierne formannskap
Møtested:
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato:
Tirsdag 18. oktober 2016
Tidspunkt:
Kl. 13.00
Til behandling:
1. Referater
2. Gjennomgang av sakene til INR-møtet
3. Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
4. Økning av ressurs renholdsteam Lierne
5. Planstrategi 2016-2019
6. Status over områder innen helse- og omsorgsetaten som ble nevnt i
interpellasjon, Lierne kommunestyre 16.06.2016.
Nordli, 11. oktober 2016
Bente Estil, sign.
ordfører
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TV-AKSJONEN 2016
5.-7. trinn på Stortangen skole selger råsaft av selvplukket krekling onsdag
19. oktober, til inntekt for TV-aksjonen 2016.
Vi står utenfor butikken og Li-Vert'n 123 fra kl. 12:00.
Pris pr. flaske kr 50,5.-7. trinn, Stortangen Skole

SKOGDAG
Skogdag på Åness mandag den 17. oktober kl. 10.30. Ta av fra Åness og ut mot
Laksjøen (skiltet).
Program:
 Ungskogpleie, befaring og diskusjon omkring temaet.
 Tilskudd og tilskuddsmidler til skogtiltak i Lierne.
 Nasjonale og regionale satsinger i skogbruket.
 Avsetning, marked og tømmerpriser.
Innslag fra Skogprosjekt Namdal, kommune, Fylkesmann og aktører
(Allskog/SB Skog).
Nordli Totakstservice demonstrerer diverse skogsutstyr. Trekking av gavekort fra
Totaktservicen.
Servering: Kaffe og kolbullar.
Vel møtt!

Arr.: Lierne skogeierlag, Lierne kommune, Skogprosjekt Namdal

MOTORFERDSEL I UTMARK
Søknader for vintersesong 2016-17, vi ønsker at dere søker i god tid. Minner om at
stillingsprosent for motorferdsel er redusert og at dette krever bedre planlegging av
dere som søkere.
Ønsker dere en effektiv behandling må dere svare for god og tydelig informasjon:
 For kjøring til leid eller lånt hytte skal bekreftelse på leie-/låneforholdet
vedlegges, gjelder også lån av familiehytte.
 Vedlegg: legeattest, leie-/åremålsavtale etc. Minner dere om å sende kopi av
vedlegg for hver enkelt søknad. Send ikke original dette er deres verdihandling.
 Det skal framkomme tydelig kjøreformål; privat/næring samt transportbehov.
 For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig
viser kjøreruta. Gamle kart kan ikke godkjennes. Dere finner kommunekart på
hjemmesiden til Lierne kommunen.
Når snøen kommer er uvisst, men en søknad kan sendes allerede i dag!
Plan- og utviklingsetaten
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INFLUENSAVAKSINERING sesongen 2016/ 2017.
Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til følgende grupper:
- Alle fra fylte 65 år.
- Beboere i sykehjem og aldersboliger
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
- Barn og voksne med:
 diabetes mellitus, type 1 og 2
 kronisk luftveissykdom
 kronisk hjerte-/karsykdom
 kronisk leversvikt
 kronisk nyresvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 nedsatt immunforsvar
 svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
Hvis ønskelig kan det vaksineres mot lungebetennelse.
Det blir vaksinering ved:
Lierne Helsestasjon/Helsesenter:
Fredag 28. oktober kl. 09.00 – 14.00.
Onsdag 09. november kl. 09.00 – 14.00.
Egenandel influensavaksine kr 113,-. Ingen timebestilling, vi tar etter tur.
Skulle det ikke passe å ta vaksinen på oppsatt tidspunkt, kan du avtale annen tid ved å
ringe Helsestasjon/Helsesenteret på tlf. 74343507/ 74353500.
Helse -og Omsorgsetaten, helsestasjon

EN STOR TAKK FOR MINNEGAVENE vi fikk i forbindelse med
begravelsene til Hanna Bakken, Else Bruvoll og Berta Ness.
Omsorgsetaten

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 16. oktober: Ingen Gudstjeneste i Lierne
Søndag 16. oktober: Taizemesse i Gäddede Kyrka kl. 18.00
Lørdag 22. oktober: Gospelkveld i Sørli Kirke
Søndag 30. oktober: Menighetsdag på Häggblomman i Häggsjövik

LAG OG FORENINGER
LIERNE ARBEIDERPARTI
Medlemsmøte
På Lissalen i Lierne Samfunnshus tirsdag 18. oktober kl. 19.00
1. Nominasjonsprosessen for stortingsvalget i 2017
2. Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet.
3. Forslag til landsmøtet 2017
Enkel servering.
Styret

SYKKELTRIMMEN I SØRLI 2016
Her er vinnerne på trekkingen av flaxlodd uke 22 – uke 37:
Else B. Østborg, Dagfrid Lerfald, Adrian Devik, Karin Eide,
Klara Bergli, Lars Vegard Nordbakk, Netta Østborg, Odin Gåsbakk, Anna Brita
Gåsbakk, Lisa Mari Nyborg, Netta Østborg, Ottar Nordbakk, Else B. Østborg, Klara
Bergli, William Totland, Kari Sensen.
Vi takker for deltagelsen.
SIL Trimgruppa

UTDELING TIL LAG OG FORENINGER ETTER PETORSA 2016
Vi har også i år trukket ut fire fra mannskapslista til Pe-Torsa som har
fått bestemt hvilke lag/foreninger utenfor Kvelia som får et bidrag fra Pe-Torsa.
Kr 5.000 går til følgende:
Koltjønnhytta, Skage
(Gjertrud Øvereng Kveli)
Lierne Volleyball, 1.div (Ola Kvemo)
Sandvika Vel
(Monica Totland)
Nordli Sangkor
(Solbjørg Lundquist)
Pe-Torsa Vel
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Det blir spenning i Liernehallen igjen; nå søndag 16/10 spilles 1/16-delsfinale i
NM for herrer, og Lierne 2. div møter 1. divisjonslagene Stod og Blussuvoll!
Kampene spilles som følger:
Kl. 13.00: Lierne - Blussuvoll
Kl. 15.00: Stod – taper kamp 1
Kl. 17.00: Stod – vinner kamp 1
(med forbehold om endring hvis det er mulig å flytte fram kamp-tidspunkt)
Gratis inngang! Vi har kiosksalg samt loddsalg på fruktkorg!
Velkommen i hallen!
Hilsen Volleyball-pøykan

NÅ STARTER TRENINGENE ENDELIG FOR DE YNGSTE!
Vi har følgende treningstider; med oppstart uke 42, uka etter høstferien!
Mandager i Sørlihallen:
Kl. 18-19: 5.-7. klasse
Kl. 19-20: 8.-10. klasse
Tirsdager i Liernehallen: Kl. 17.30-19: 5.-10. klasse: NB: Nytt starttidspunkt!!!!
Torsdager i Liernehallen: Kl. 19-20.30: U15-trening, jenter og gutter 7.-10.kl.
I tillegg starter vi TRIM på TIRSDAGER: fra 8. kl. og oppover.
I Nordli kl. 19-20.30 og i Sørli kl. 19.30-21 (Oppstart høst-ferie-uka!).
Pris: kr 200,-/sesong, 50,-/drop in (for de som trener fast med dame-/herrelag,
betaler treningsavgift på disse treningene, og TRIM inngår i avgiften der!).
Gratis for ungdomsskole-elever. De som trener må være medlem i Lierne IL.
Vi tar med innbetalingsfaktura på treningene 
VELKOMMEN!

TOMBOLA OG KAFFESALG!
Lierne Frivilligsentral og Nordli Kvinne- og familielag
arrangerer tombola og kaffesalg på Frivilligsentralen lørdag 22. oktober 2016
kl. 10.00–15.00.
(Tombolagevinster kan leveres på Frivilligsentralen t.o.m torsdag 20. okt.)
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KINO I KVELIA
mandag 17. oktober :
Kl. 18.00: Storkene
Kl. 20.00: Kongens nei

Kiosk/kaffe

Arr: Kveli Samfunnshus

BASISTRENING
Oppstart av basistreninger i Liernehallen blir torsdag
20. oktober kl. 17.30-19.00. For alle, uansett alder og form.
Lierne IL

BB GOSPEL CHOIR OF JÄMTLAND KOMMER TILBAKE!
De gleder oss med ny gospel-konsert lørdag 22. oktober kl. 18.00.
Sted: Sørli kirke.
Entre: Barn/ungdom t.o.m. v.g.s. GRATIS. Voksne: kr 200,-. Velkommen!
Sørli Menighetsråd.

FLYKTNINGERENNETS ARRANGØRTREFF
Fredag 28.10 kl. 19.00 i Korpens Øga, Jorm.
Det serveres middag og kaffe. Dette er en takk til alle som hjalp til
slik at det ble Flyktningerenn i 2016. Derfor håper vi at du som
gjorde en innsats før eller under rennhelga, vil komme.
Meld deg på, evt. med partner, til
Bente Bruvoll, bentebr@hotmail.com
Eva W. Kveli, evawkveli@gmail.com
Påmeldingsfrist fredag 21. oktober.

0046702770447 eller
90 77 41 26
Velkommen!

DIVERSE

MALER LEDIG FOR OPPDRAG
Ring Linda tlf. 41 23 45 20
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Hjertelig takk ferr all omtanke, blomster, klemmer, deltagelse og pengegaver i
anledning Berta Ness bortgang og begravelse. En spesiell takk til Lierne Helsetun for
god pleie og stell.
Torill og Berit

FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER
Spinningen er i gang kl. 18.30 mandag og onsdag. Styrkesirkel torsdag kl. 09.00
uke 42.

BINGO
På Sørli Samfunnshus søndag 16. oktober kl. 19.00.

Tusen hjertelig takk til jaktlaget, slekta og venner for oppmerksomheten som ble vist
meg på min 70-årsdag. «Itt så verst å bli gammel læll».
Joar

En hjertelig takk ferr all hjælp å trøst,
den 27. september såg i e itj så løst.
No e i så takksam og gla,
ferr at all rundtomkring me berga så bra.
Å som dåkk kensji ferstår,
bli e itj nå jebursdagsfeiring i år.
Gava vil i hæller itj hå,
de e slut me å sammel på ting nå.
Bæste gavan e omtanken så mang hi vist,
da alt plutsele vart så trist.
I hi fått fersikringspæng,
så i kan kjøp me alt i træng.
Så ikke tænk «stakkars deig»,
i fe hjælp te å kåmmå videre på veig.
Ny leilighet hi i fått no,
der tru i de ska bli gått å bo.

Mary

