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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

FIBERGRAVING GJENNOM SØRLI, IGJEN PÅ «SPORET»
Det vises til info i Li-nytt i perioden 10. august – 12. september 2016.
Statens Vegvesen snudde helt midt i uke 43, og tillater nå at NTE legger fiberen langs
veiskulderen gjennom Sørli, (med noen få unntak). Dette betyr at arbeidet med graving
starter opp tidlig i uke 45 langs den opprinnelig trase, og ikke langs den omprosjekterte
traseen.
Saksbehandlingen hos Statens Vegvesen har medført at prosjektet er 2-3 mnd
forsinket, og det er nå været som avgjør hvor mye som kan graves i Sørli før vinteren
setter inn. Samtidig medfører det forhold at vegskulderen kan brukes, at fase 1
(fra Aspneset til Skåle) blir ferdig fortere til sommeren, enn om vi måtte brukt den
omprosjekterte traseen, og kanskje ikke vært ferdig på langt på høsten.
Avslag på fase 2 for 2016
Lierne kommune søkte i mai 2016 om statstilskudd til utbygging av fiber i fase 2
(Ingulfsvann, Leirbakken, Totsås/Nesset, Muru, Inderdalen/Berglia, Linnes, Østborg
og Stuenes/Bakken), til en kostnad av ca. kr 20 mill, men fikk avslag for 2016. Foran
søknadsfristen for 2017 vil det være aktuelt å dele opp fase 2, i 2-8 forskjellige
prosjekt og søke enkeltvis på disse. I en evt. revidert politisk behandling av saken, vil
det være ønskelig med oppdatert tilbakemelding fra kontaktpersonene langs disse
traseene om behov og engasjement.
Rådmannen
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Utvalg for Folk og Livskvalitet
Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Dato:
Tirsdag 8. november 2016
Tidspunkt: Kl. 13.00
Til behandling:
1. Referater
2. Plan for forebyggende arbeid med barn og unge i Lierne
3. Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten i Lierne kommune
Med revidering av tiltaksdel for 2017
Konsekvensjustert budsjett RO 2, 3 og 4
Nordli, 1. november 2016

Einar Otto Ingulfsvann, sign. leder

OPPLÆRING FASTE LEIETAKERE LIERNEHALLEN
Torsdag den 3. november kl. 19.00-21.00 gjennomføres opplæring for faste leietakere
av Liernehallen. Målgruppe er de som står som ansvarlige for aktiviteter av både
idrettshall og kjøkken.
Innhold: * Brannsikkerhet, lås og sikring
* Bruk av utstyr (ved behov)
* Kjøkkenopplæring
Det er utarbeidet nye rutiner for leie av hallene i Lierne våren 2016, så alle faste
leietakere bes delta på opplæringa, da den er obligatorisk for brukerne av hallen.
Oppmøte i foajeen.
Vel møtt!
Plan- og utviklingsetaten

SPILLEMIDLER
TILSKUDD TIL KULTURANLEGG OG ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET
Frist for søknader på spillemidler/tilskudd til kulturanlegg og anlegg for idrett og
fysisk aktivitet er 15. november. Søknaden opprettes på http://www.idrettsanlegg.no.
Søknaden sendes til: Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, Heggvollveien 6,
7882 Nordli eller leveres i servicetorget.
For spørsmål, kontakt :
Søknadskoordinator Frode Gåsbakk 91 59 72 90
Kulturleder Anki Høgsnes 74 34 34 73 / 92220410.
Oppvekst- og kulturetaten
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SPINNING I NORDLI
Vi fortsetter som før; mandager og onsdager
kl. 18.00. Velkommen til spinning!

KULTURKALENDER 2017
Er det noen som ikke ønsker være med i neste års kulturkalender, så gi beskjed så snart
som mulig til; Torill H. Totland, mobil: 95286209.
Oppvekst- og kulturetaten

LIERNE FOLKEBAD- Sesongen 2016-2017
Bassenget i Sørli (første åpningsdag 1. november):
Tirsdager: Kl. 17:00-18:00 Småbarnssvømming, barn under skolealder m/fores.
Kl. 18:00-20:00 Alle
Kl. 20:00-21:00 Vanngymnastikk med instruktør
Søndager: Kl. 17:00-20.00 Alle
På grunn av nedgang av besøkende på fredager det siste året, tar vi en prøveperiode
med åpent basseng på søndager frem til jul.
Bassenget i Nordli:
Bassenget i Nordli stengt på ubestemt tid p.g.a skader på fliser. Videre
informasjon kommer.
Billettpriser:
Barn under skolealder: Gratis
Barn i skolealder: Kr 30,Voksne
kr 60,Pensjonister:
Kr 30,Familiebillett
kr 100,Kun badstue:
Kr 60,- (dette gjelder også de som benytter seg av badstua etter
trening) Velkommen til en ny badesesong!
Oppvekst- og kulturetaten
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LEDIG 99,4 % STILLING SOM VERNEPLEIER /HELSEFAGLIG
HØGSKOLEUTDANNING INKLUDERT GRUPPELEDER VED TO
OMSORGSBOLIGER MED HELDØGNS PLEIE OG
OMSORGSTJENESTER, BJØRKLUND
Helse og omsorgsetaten har ledig 99,4 % fast stilling som fortrinnsvis vernepleier ved
Bjørklund 3 og 5, omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorgstjenester. I stillingen
ligger også ansvaret som gruppeleder på enhetene. Arbeidet består i brukeroppfølging
med vakter fordelt i turnus, som inneholder døgnvakter med arbeid hver tredje helg.
Døgnvaktene starter kl. 14.15 og avsluttes påfølgende døgn kl. 14.30. Fra klokken
23.00-07.00 er det hvilende vakt og ved hvilende vakt er lønnsutbetalingen 1/3
timelønn. Det vil si at for stillingen er total lønnsprosent 78,3 %. I tillegg kommer
gruppeledertillegg.
Som gruppeleder har du ansvar for:
- Turnus
- Personell
- Medansvarlig for rasjonell drift
Vi søker deg som er:
- Utdannet vernepleier. Andre høgskolestillinger kan vurderes
- Har erfaring med å utarbeide turnus
- Er fleksibel og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen er ledig fra 1. desember. 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: 7. november 2016

KIRKE
LAG OG FORENINGER
BARNELAG OG UNGDOMSRING

Planen var å starte opp dansinga 2. november, men da er det
Heksedans på Englagaard, så derfor utsetter vi oppstart til
onsdag 9. november, kl. 18.00. Lissgruppa og mellomgruppa
danser på Gamle Stortangen Skole. Ungdomsringen danser på
Lierne Samfunnshus. Vi ønsker "gamle" og nye dansere fra hele kommunen
hjertelig velkommen!
UL Gå På, Barnelaget
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FOTBALLAVSLUTNING SERIE OG GRENSELIRET
Blir søndag 20.11.16 kl. 15.00 i foajeen på Liernehallen.
Taco serveres for kr 50.-. Barn 1 – 7 år gratis.
Påmeldingsfrist mandag 14.11.16 til Wenche tlf. 958 79 255.
Velkommen!
Hilsen Lierne IL, fotball

FOTBALL
Seriespill 2017 og Storsjöcup for Lierne Il, fotball
Det sendes ut bindende påmelding til både serie og Storsjöcup (for de som spiller i
serie) 2017 nå i november for de som er f. 2001-2006. Det blir
spiller/trenere/foreldremøte i desember og det blir annonsert på hjemmesiden og på
Lierne IL sin facebook side.
Fotballtrim for voksne
Onsdag 2. november starter vi med fotballtrim for voksne. Aldersgrense er satt til
18 år. Liernehallen kl. 20.00. Tilbudet er til både damer og herrer og vil være så lenge
det er godt oppmøte. Det blir en treningsavgift som vi deler på antallet som møter opp
for å dekke leiekostnader.
Fotballtrim for unge
Søndager fra og med 6. november arr. Lierne fotball fotballtrim for de som er født
2004 – 2000. Vi har noen som skal på BDO kretssamling og noen av treningene
kommer til å ha fokus på dette. Det betyr at vi øver oss på treninger som blir
gjennomført på BDO. Denne treningen er også for de som skal spille i serie til neste år.
Vi har opphold i desember siste søndag er 11. des. og starter igjen 8. jan.
Arr. Lierne IL, fotball

SISTE HJEMMEKAMP FOR 1. DIV DAMER FØR
JUL
Spilles LØRDAG 5. november. Kampstart kl. 13.00.
Da kommer BK Tromsø til Liernehallen! BK har mange unge spillere, og på første
ranking-turnering ble de nr. 3! Vi møter m.a.o et sterkt lag; SÅ VI TRENGER ALL
MULIG STØTTE FRA PUBLIKUM!!!
Inngang voksne kr 100,-. Kiosk og loddsalg på fruktkorg.
VELKOMMEN TIL KAMP!
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INFO FRA JULE GRENDEHUS
BADSTUE
Vi har badstue på huset som varmes opp hver fredag.
Herrer kl. 16.30-18.00
Damer kl. 18.30 -20.00
Ønskes varme utover dette, ring Wicki på tlf. 95210850 for avtale.
Pris kr 30,- pr. pers, for andre dager kr 200,- (f.eks familie/vennelag)
ADVENTSKAFFE
Den 26. november arrangerer vi adventskaffe kl. 13 - 18, med tombola og salg av
håndlagde produkter. Kaffe, gløgg og pepperkaker! Med mere...
UTLEIE
Vi leier ut den lille leiligheten på døgn/helg/uke basis. Det er stue og to 1,5 senger
oppe, og kjøkken/bad nede. Pris; 400,- døgn, 1200,- uke.
Kontakt; Ann-Mei tlf. 47716945.
KONFIRMASJON 2017
De som er interessert i å leie huset til konfirmasjon, må gi beskjed innen 1. desember.
De konfirmantene som sokner til grendehuset har fortrinnsrett. 10. desember får
interesserte beskjed om hvem som ble trukket.
Kontakt ; May-Britt tlf. 95875478.
BINGO
Husk bingo 13. november!
TAKK!
Stor takk til Sørli Skog for dugnadstimene!
Styret ved Jule Grendehus

FARSDAG I TUNNSJØ
Søndag 13. nov. kl. 13.00 - 15.30 er det middagsbuffe: Ribbe, pølse,
medisterkake m/ tilbehør, kaffe og kaker. Kr 170,00, barn 6-16 år kr 100,00,
under 6 år gratis.. velkommen.
Tunnsjø Samf.hus

DIVERSE
NÆRBUTIKKENS DAG I KVELIA
Me vart akkorat 2 vukku ferr sein, så lørdag 5/11 marker me
nærbutikkens dag på Kvelibua. Me spander frokost/lunsj frå
kl. 9 00 å så læng de e mat å folk igjæn.
Åsså trækk me på 2 gavekort a kr 500,- blant all som e inom i løpet tå
dan.
Vælkømminj!

VETERANBIL
P.g.a lagringsplass vurderer jeg å selge min kjære amazon 62 mod. Pris diskuteres.
Tlf. 97108093
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VELKOMMEN TIL ÅRETS START PÅ
SNØSCOOTER-SESONGEN.
Lørdag 5. november 2016 kl. 10.00-16.00
Mange 2017-modeller er allerede kommet.
Mye nytt innen utstyr og klær. (Eldre modeller inntil
50% rabatt). Viking Rascals kommer også, og vil
vise filmklipp fra kjøringen siste sesong.
Kaffe og noe «attåt» serveres

