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Uke 26

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
SOMMERHILSEN FRA ORDFØREREN
Sant-Hans feiringa er over, vi går mot høysommer og har
noen fine måneder framfor oss.
Sommermånedene er høytid for arrangementsbygda
Lierne. Tunnsjøbygda har allerede arrangert Tunnsjødagan.
Siste helga i juli blir det tradisjon tro Li-martna i Sørli med et innholdsrikt program. Samme
helg skal vi også rocke på Totsåsen. Dette blir ei helg med mye folk i Lierne og mange gode
opplevelser som favner et bredt spekter av interesser.
Etterhvert som molta er plukka og skolen er i gang igjen kommer neste storhelg,
Pe-Torsa, sist i august.
Disse arrangementene krever en utrolig dugnadsinnsats, jeg skulle gjerne gitt alle dere som
stiller opp en stor blomsterbukett, men det blir i det minste en stor takk gjennom denne lille
hilsen.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer, ta godt vare på hverandre og gi noen et ekstra smil og
en klem i løpet av sommeren!
Sommerklem fra Bente Estil
Ordfører

Åpningstider ved Lierne folkebibliotek i sommer
Biblioteket i Nordli er åpent mandag – fredag kl. 8.00-15.30 hele sommeren.
Biblioteket i Sørli er åpent:
tirsdag kl. 17.00-20.00
torsdag kl. 11.00-15.00
fredag kl. 16.00-20.00
I ukene 28, 29, 30, 31 er biblioteket i Sørli kun åpent tirsdager kl. 17.00-20.00.
GOD SOMMER!
Lierne folkebibliotek

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG 100 % FAST STILLING SOM RÅDGIVER FAGANSVAR JORD
Nåværende rådgiver går av med pensjon 31.12.2017. Vi søker hans etterfølger med
mulighet for tiltredelse før denne dato da noe overlapping er ønskelig.
Stillingen inngår ved plan- og utviklingsetaten som omfatter næring, plan og
kommunalteknikk med totalt 9 kontorplasser.
Rådgiver fagansvar jord har følgende arbeidsoppgaver:
 Kommunal forvaltning av offentlig støtteordninger i jordbruket
 Saksbehandling etter konsesjonslov, jordlov, odelslov m.f og tilhørende
forskrifter
 Rådgivning / bindeledd mellom bruker og Innovasjon Norge ved
bruksutbygging i tradisjonelt landbruk og utvikling av landbruksbaserte
næringer
 Generell rådgivning innenfor landbrukssaker
Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:
 Jordbruksutdanning fra høyskole eller universitet eller annen relevant
utdanning (minimum 4 år med høyere utdanning på høgskole eller universitet)
 Realkompetanse fra praktisk jordbruk
 Erfaring fra kommunal saksbehandling / forvaltning
 God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevner
Personlig egnethet blir vektlagt.
Vi tilbyr:
 Utfordrende arbeidsoppgaver og fagansvar
 Godt arbeidsmiljø
 Lønn etter avtale
 Hjelp til å skaffe husrom / bolig
 Aktive jordbrukere med god tro på framtida
 Mye og flott natur med ubegrensa mulighet for friluftsaktiviteter
Spørsmål om stillingen kan rette til plan-og utviklingssjef Kristel R Stuenes
tlf.: 74 34 34 31 / 95 15 61 34 eller rådgiver fagansvar jord Jon Strand tlf 74 34 34 44 /
976 81 777.
Søknaden sendes elektronisk via vår hjemmeside: www.lierne.kommune.no - ledige
stillinger. Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
erfaring.
Søknadsfrist: 31.07.2017
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LEDIG STILLING SOM STYRER I SANDVIKA BARNEHAGE
Vår styrer går over i annen stilling i kommunen, og det er derfor ledig fast 100 %
stilling som styrer ved Sandvika barnehage med tiltredelse 1. september 2017. Det vil
være mulig å tiltre stillingen før 1. september.
Sandvika barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Sandvika,
kommunesenteret i Lierne. Styrer har i dag 60 % tid til administrasjon/ledelse. Øvrig
tid legges hovedsakelig til tid på avdeling.
Kvalifikasjoner
Det stilles krav om førskolelærer / barnehagelærerutdanning eller annen
høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning for tilsetting som
styrer i barnehage i samsvar med barnehageloven.
Det er ønskelig med personer med erfaring og/eller utdanning innenfor ledelse /
spesialpedagogikk.
Arbeidsoppgaver
Styrerfunksjonen kan sammenfattes i fire hovedoppgaver:
 Lede den pedagogiske virksomheten
 Utøve personalansvar
 Utføre administrative oppgaver
 Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.
Personlige egenskaper








gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
fleksibel
effektiv, strukturert og selvstendig
god digital kompetanse, gjerne med erfaring fra saksbehandlingssystemer.
evne til å lytte og å være reflektert
utviklingsorientert
liker utfordringer

Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren,
tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73, eller styrer Eva Bruvoll Bach, tlf 74 34 34 91.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
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 13.07.17.
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LEDIGE STILLINGER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE VED SFO
STORTANGEN SKOLE OG SFO SØRLI SKOLE
Stortangen skole SFO søker etter medarbeidere i midlertidig stilling i inntil 40 % barne- og
ungdomsarbeider i perioden 1. august 2017-31. juli 2018.
Sørli skole SFO søker etter medarbeider i midlertidig stilling i ca. 20 % som barne- og
ungdomsarbeider i perioden 1. august 2017-31. juli 2018.
Arbeidsoppgaver
 Bidra til at SFO blir en meningsfull arena
 Medansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 Omsorg og tilsyn med alle barn i SFO
 Bidra til barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 Arbeide for best mulig samarbeid mellom SFO og hjem, skole og barnehage
 Arbeidstid i turnus, før og etter skoletid samt skolens ferier
 Medansvar for turnusplanlegging
Ønskelige kvalifikasjoner/utdanning
 Fagbrev innen barne- og ungdomsarbeider
 Erfaring med arbeid som barne- og ungdomsarbeider og/eller tidligere arbeid i SFO.
Personlige egenskaper
Vi søker en person som
 har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 er serviceinnstilt, raus, positiv og fleksibel
 har fokus på det beste i barnet, og ser det enkelte barns behov
 strukturert, fleksibel, tydelig og handlekraftig
 liker utfordringer
 har evnen til å lytte og å være reflektert
Vi ønsker gjerne personer som vil være med å bidra til å spisse SFO sine aktiviteter innenfor
enkelte temaområder, f. eks fysisk aktivitet, musikk, kunst, osv., ut fra søkers og det øvrige
personalets samlede kompetanse. Ønskelig at søker beskriver dette i sin søknad.
Vi tilbyr
- et godt arbeidsmiljø
- en oversiktlig skole og SFO hvor alle barn og voksne kjenner hverandre.
Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen 74 34 34 64 (Stortangen), rektor John Arne
Vestnor 74 34 35 59 (Sørli) eller 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.
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.
NB! Skriv i søknad hvilken skole det søkes på.
Søknadsfrist 09.07.17.
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LENSMANNEN INFORMERER
Politikontakt
Alle kommuner er fra 15.06.17 tildelt sin egen politikontakt. Undertegnede er politikontakt for Lierne
og Røyrvik. I forbindelse med min ferieavvikling i ukene 26, 27 og 28 vil lensmannen i Snåsa,
Arnstein Wagnild, være fungerende lensmann og politikontakt for Lierne.
Politikontaktordningen vil ikke medføre store endringer for innbyggerne i Lierne i forhold til det dere
er vant med, i og med at Lierne også tidligere har hatt lokalt stasjonert politi.

Ny lokal forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og vassdrag i Lierne
Den nye kommunale forskriften som ble vedtatt av kommunestyret 22.06.17, og som trer i kraft
01.07.17, innebærer at det nå ikke er noen begrensning på antall hk. på båtmotorer som brukes i våre
innsjøer. (med noen unntak: se forskriften). Imidlertid gjelder en hastighetsgrense på 30 knop.
Innenfor en hensynssone på 100 meter fra land er fartsgrensen 5 knop.
Bruk av vannscooter er dermed også tillatt i Lierne i henhold til forskriftens bestemmelser.
Uansett fartsgrense stiller motorferdselloven et generelt krav til at motorferdsel i utmark og vassdrag
skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
Jeg vil oppfordre alle til fornuftig adferd på sjøen, også etter at de nye reglene trer i kraft. Jeg minner
også om påbudet om å ha på seg flytevest for alle om bord i båter med lengde inntil 8 meter, når man
oppholder seg utendørs og båten er i fart. Påbudet gjelder også andre flytende innretninger som for
eksempel kajakk og vannscooter, og det gjelder uansett om framdriften skjer ved bruk av motor, årer
eller seil.
Kontroller av fart, adferd, promille, bruk av flyteutstyr mv. vil kunne forekomme, og det vil reageres
mot overtredelser.

Kriminalitet
Vi er velsignet med forholdsvis lite kriminalitet i Lierne. Imidlertid er sommeren "høytid" for såkalte
mobile vinningskriminelle. Vi har allerede hatt innbruddsraid i Lierne denne sommeren.
For at politiet skal ha gode forutsetninger for å forebygge slik kriminalitet, og å stanse, pågripe,
etterforske og påtale gjerningspersonene, er vi avhengig av tidlig informasjon fra dere. Jeg oppfordrer
dere derfor til å melde ifra straks (tlf. 02800) dersom dere observerer mistenkelige personer, kjøretøy
og adferd.

Trafikk
Som dere er kjent med vil det i sommer foregå mye vegarbeid i Lierne. Jeg anmoder om at det vises
hensyn og tålmodighet i forhold til den begrensede framkommeligheten det kan medføre. Dette slik
at vegarbeiderne og andre trafikanter kan føle seg trygge, og at vi unngår ulykker.
I stede for å ta igjen den tapte tiden med å kjøre for fort, er det lurt å heller starte kjøreturen litt
tidligere!

Åpningstid
For å unngå bomtur, oppfordrer jeg dere til å ringe til lensmannskontoret for å høre om vi er tilstede,
dersom dere trenger kontakt med oss. Dette gjelder hele året, men særlig gjennom sommeren da det
er ferieavvikling og vi går en turnus med litt mer arbeid utenfor ordinær kontortid.
I ukene 26, 27 og 28 vil kontoret minimum være bemannet man, ons, og fredag kl. 0900 – 1500.
I uke 29 vil det være bemannet kun torsdag og fredag kl. 0800 - 1530
I uke 30 vil det være bemannet mandag, tirsdag og onsdag. 0800 - 1530
I uke 31 – Hver dag kl. 0800 - 1530
I uke 32 – mandag og tirsdag kl. 0800 – 1530
Åpningstidene gjelder med forbehold om at vi ikke har gjøremål eller oppdrag utenfor kontoret.
Jeg ønsker dere alle en god og trygg sommer!! Trøndelag politidistrikt, Lierne lensmannskontor
Jørn Ove Totland, Lensmann. Telefon: 743 43010 / 99514138. E-post: www.politi.no
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NY ORGANISERING AV NAV I INDRE NAMDAL FRA 01.05.17
Bakgrunn
Samfunnet er i stadig endring, noe som påvirker både krav og forventinger til NAV fra
politisk og administrativ ledelse, brukere, virksomheter, ansatte og
samarbeidspartnere. Med bakgrunn i dette er det viktig at vi vurderer hvordan vi
utfører våre tjenester og hvordan vi organiserer oss for å forberede oss på endringer vi
vet kommer.
Det er en tydelig dreining mot større enheter og mer robuste fagmiljø. Mange av
tjenestene på NAV vil det komme digitale løsninger på, og enkelte brukere har behov
for tett oppfølging. For å sikre opprettholdelsen av NAV-kontor i Indre Namdal er det
viktig å organisere oss slik at vi møter disse kravene, og likevel leverer gode tjenester
til dere innbyggere.
Ny organisering
Vi har jobbet med omorganisering av NAV Indre Namdal i 2 år. I samarbeid med
ansatte i NAV Indre Namdal, fylkesdirektøren og rådmennene har vi kommet fram til
en ny organisasjonsplan som trådte i kraft 01.05.2017. Planen er vedtatt politisk i
kommunene. Den nye organiseringen skal prøves ut i perioden mai 2017 – desember
2018.
Fra 01.05.17 er NAV Indre Namdal del inn i 2 avdelinger på tvers av
kommunegrensene – en markedsavdeling og en oppfølgingsavdeling.
I Markedsavdelingen jobber veiledere fra Namsskogan, Lierne, Høylandet og Grong.
Disse veilederne jobber med oppfølging av arbeidssøkere og sykmeldte på tvers av
kommunegrensene.
I oppfølgingsavdelingen jobber veiledere fra Namsskogan, Lierne, Høylandet, Grong
og Røyrvik. Disse veilederne jobber med oppfølging av brukere som er under
arbeidsavklaring og med de kommunale tjenestene som er lagt inn i NAV Indre
Namdal fra den enkelte kommune. Også her jobbes det på tvers av kommunegrensene,
men de kommunale tjenestene skal i hovedsak løses i den enkelte kommune.
Målet med omorganiseringen
Vi håper at denne endringen skal gjøre oss mindre sårbare i forhold til fravær, samt
styrke den faglige kompetanse til veilederne i NAV Indre Namdal som vil jobbe med
færre fagområder enn tidligere. I tillegg skal dette bidra til at vi får lik praksis på
likelydende saker. Vi håper at du som bruker av NAV Indre Namdal vil få positive
opplevelser med denne organiseringen.

Med hilsen NAV Indre Namdal
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

KUNNGJØRING OM TIDLIGSTEMMEGIVNING
Fra mandag 3. juli kan du avgi stemme til høstens Stortings- og sametingsvalg.
Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.
De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære
forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 3. juli til 9. august avgi
tidligstemme
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme. Du kan
forhåndsstemme helt fram til 11. september
Slik fungerer ordningen:
Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 3. juli.
Du må ta kontakt med kommunen på tlf.nr. 74 34 34 00, for å avtale tid for å
stemme i tidligstemmeperioden. I Lierne kommune kan det skje innenfor ordinær
kontortid kl. 08.00-15.30 på Lierne servicetorg.
Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Lierne Valgstyre

STOR TREBÅT VURDERES SOLGT
Er du en skikkelig trebåtentusiast? har vi et kjempetilbud til deg. Vi vurderer å selge
tollbåten, da vi ikke har husvære for den. Båten har ikke vært i bruk de senere årene,
derfor trenger den en del vedlikehold. Båten trenger også nye deler for å starte. Anslag
på reparasjonskostnader er ca. 10 000 kr. Båten kostet mellom 80 - 90 000 kroner da
den ble bygd, for 12-15 år siden. Det er sterkt ønskelig at båten bli solgt lokalt, slik at
den fortsatt blir brukt i Lierne.
Pris for båten er satt til kr. 10 000.For spm. kontakt Frode Gåsbakk tlf. 915 97 290.
Museumsstyret

MATTIPS
Spis mer fisk! Norske helsemyndigheter anbefaler å spise 2 til 3 måltider fisk i uka,
særlig fet fisk som makrell, laks og ørret.
Ei brødskive med makrell i tomat dekker dagsbehovet for omega-3-fettsyrer.
Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag

FUNGERENDE RÅDMANN I JULI 2017
Følgende er fungerende rådmann i rådmannens feriefravær juli 2017:
Uke 27 og 28:
Stabsleder Merete Gjertsås
Uke 29:
Helse- og omsorgssjef Edith Bruvoll Valfridsson
Uke 30:
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren
Rådmannen
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FERDSEL MED MOTORFARTØY
Kommunestyret har vedtatt ny lokal forskrift for ferdsel med motorfartøy. Sett deg godt inn i reglene
før du legger ut på vannet. Forskriften finner du på: www.lierne.kommune.no og på Lovdata (så snart
de får lagt den ut under lokale forskrifter). Hva er motorfartøy? Jo, det er båt eller annet flytende
fartøy som er drevet med motor. (Båt, snekke, pram, vannscooter, o.l.)
Plan- og utviklingsetaten

FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTOR- OG LUFTFARTØY PÅ VANN OG
VASSDRAG I LIERNE KOMMUNE
Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 22.6.2017 med hjemmel i Lov av 10. juni 1977, nr. 82 om motorferdsel i
utmark og vassdrag

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å regulere ferdselen med motorfartøy sett i et samfunnsmessig helhetssyn og
med sikte på å verne om naturmiljø og fremme trivselen.
§ 2 Aktsomhet
Den enkeltes ansvar og plikter:
* uansett forskriftenes bestemmelser om maksimal hastighet, er det en forutsetning at den enkelte båtfører
ferdes med stor aktsomhet
* det må særlig vises hensyn til annen aktivitet på sjøen og i nærheten av land og til fiske, vilt og fugleliv
* i flere av kommunens sjøer drives et utstrakt fiske der det er viktig at passerende båter viker for utlagte
fiskegarn
* brukere av motorfartøy på Tunnsjøen og Limingen (grenser til Røyrvik kommune), samt Rengen og
Kingen (grenser til Krokom kommun, Sverige) plikter selv å gjøre seg kjent med bestemmelsene som
gjelder i disse kommunene
* gjøre seg kjent med bestemmelser/regler for bruk av motorfartøy i verneområder
§ 3 Virkeområde
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer/vann som er 2 kvadratkilometer eller større, på
elevstrekninger, og på innsjøer/vann mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av
farbart vassdrag.
Ved offentlige badeplasser og friområder merket med merkebøyer er ferdsel med motorfartøy forbudt,
innenfor merkebøyene.
I innsjøer/vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer og i innsjøer/vann som er 2 kvadratkilometer eller
større og som ligger 600 m.o.h. eller høyere er ferdsel med motorbåt forbudt.
§ 4 Hastighet
a) Største tillatte hastighet er 30 knop.
b) Innenfor en avstand av 100 meter fra land, øyer og holmer er høyeste tillatte hastighet 5 knop.
§ 5 Start og landing med luftfartøy(sjøfly)
I følgende områder er det tillatt med start og landing med luftfartøy:
a) Laksjøen i området utenfor Sandvika
b) Tunnsjøen i området utenfor kraftstasjonen
c) Kvesjøen i området ved Kvemotangen
d) Sandsjøen i området utenfor Lierne Gjestegård
e) Lenglingen i området utenfor Devika samt Mebygda
f) Ulen i området ved industriområdet
Start og landing er bare tillatt i tidsrommet kl. 06:00-23:00.
§ 7 Dispensasjon
Etter søknad kan det gis dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 3 tredje ledd, 4 og 6.
§ 7 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med Fvl. § 38. På samme tidspunkt oppheves
"Forskrift for ferdsel med motorfartøy og start og landing med luftfartøy i Lierne kommune" vedtatt
19.12.96.
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ÅPNINGSTIDER VED NAV LIERNE I SOMMER
Tirsdag 11. juli og torsdag 13. juli er NAV Lierne stengt.
Resten av sommeren er det i utgangspunktet vanlig åpningstid, men det vil være
redusert bemanning på grunn av ferieavvikling. Vi anbefaler derfor å ringe 55 55 33 33
eller «skriv til oss» på www.nav.no for å avtale tid.
Åpningstider ved NAV Lierne er alle hverdager kl. 08.00 – 15.30 unntatt tirsdager,
som kun er åpent for avtalte møter.
Vil med dette ønske alle en riktig god sommer.
NAV Lierne

HAR FÅTT INN MASSE VARER
 Posesalg på klær i juli og august – Kr 100
 Tennbriketter kr 25 pr. pose
Prøver å følge våre åpningstider som er; tirsdag, torsdag, fredag og lørdag
kl 11.00 – 13.00. Da våre brukere også skal ha ferie kan dette variere litt. Er vi ikke
der, ring74 34 34 26 så kan vi sikkert komme å hjelpe.
Brukt`n / Steinhagan

UTGIVELSE AFV LI-NYTT SOMMEREN 2017
Li-Nytt utgis IKKE ukene 27, 29 og 30.

OBS!
Li-Nytt + Li-Martna program kommer i posten til alle husstander i Lierne uke 28

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Ingen gudstjeneste i Lierne 2., 9. og 16. juli.

LAG OG FORENINGER
BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 9. juli kl 19.00. Premiesum kr. 15 000. Kaffesalg!
Arr Kveli samfunnshus
BINGO
på Tunnsjø samfunshus onsdag 5. juli kl 19.00. Velkommen!

Styret

BILBINGO
på Sørli Samfunnshus søndag 2. juli kl 19.00. Premiesum kr. 15.000. Velkommen!
Arr. Sørli samfunnshus

GRILLING PÅ KVELI-BUA
fredag 30. juni, kl 16.00-19.00 (butikken er åpen til kl 20.00)
Salg av kotteletta-pøls å steik (hamburger).Kaffe og is til dessert spanderes.
Kom å sjå kelles butikken vart ætt ombygginga!
Kveli-bua og Kveli Utviklingslag
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Lierne fotball på Storsjøcup i Østersund
Tirsdag 4. juli starter Storsjøcupen i Østersund, som avsluttes med semifinaler og
finaler lørdag 8. juli. Fotballturneringen samler omtrent 400 lag, hvor Lierne fotball
stiller med hele 5 lag: 2 jentelag (J12 og J15) og 3 guttelag (G12, G14 og G16).
Cupen`s visjon er nærhet, trivsel, kameratskap, god mat, like vilkår for gutter og jenter
og MYE FOTBALL.
Lagene spiller kamper over hele byen og du finner gode oversikter over baner på
www.storsjocupen.se. Vi håper foreldre, slekt og venner kommer og ser kamper og
heier på Liernelagene.
Lag:
G
14
G
12
J 12
G
16
J 15
G
14
G
12
J 12
J 15
G
16
G
12
G
14
J 12
G
16
J 15
G
14
G
12

Dato:

Tid:

Bane:

Hjemmelag:

Bortelag:

04.07.2017 08.00 Mittmedia

Lierne IL

Østersunds FK

04.07.2017 08.00 Hofvallen B
04.07.2017 11.00 Hofvallen B
ICA
04.07.2017 12.00 Spupermarket
04.07.2017 15.00 Østersundshem

Sverre IL 1
Lierne IL

Lierne IL 1
Sjetne IL 1

Heimdal FK 1
Lierne IL

Lierne IL
Nessegutten SK

05.07.2017 09.00 Jamtkraft A

Grong IL

Lierne IL

05.07.2017 09.00 Torvallen 7
05.07.2017 10.00 Arla
05.07.2017 11.00 ICA Supermarket

Lierne IL 1
Egge IL 2
Heimdal FK

Lifezone
Lierne IL
Lierne IL

05.07.2017 12.00 Torvallen 11

Lierne IL

Ope IF

05.07.2017 15.00 Løvsta C

Heimdal IF 1

Lierne IL 1

Stadsbygd/Vanvik
06.07.2017 08.00 ICA Supertmarket IL
06.07.2017 09.00 Åkreeng C
Bergs IK

Lierne IL
Lierne IL

06.07.2017 15.00 Åkreeng A
06.07.2017 16.00 Jamtkraft A

Stjørdals-Blink 1
Ås IF

Lierne IL
Lierne IL

06.07.2017 17.00 Åkreeng A

Lierne IL

Byneset IL

06.07.2017 19.00 ICA Kvantum

Lierne IL 1

Trond IL 2

Alle lag går til A- eller B- sluttspill på fredag, og kampprogram for finalespillet avklares først på
torsdags kveld.
Vi ses i Østersund!! Lierne IL – fotball.
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DIVERSE
ALL OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES BESTEMT! BORTREIST
Rolf Totland

BIL TIL SALGS
Nissan Note DIG-S 1,2l 98 hk. 2014 mod kun 15 000 km.
Kr 149 000,-.
Interessert ring Arnt Olav Gåsbakk 951 02 288.
Fredag 21 juli 2017 hi me vørri gift i 1 år. I år syns me de e
på tide å feir bryllupet ilamme flere… 
Me bynn kvelden med mat og kake til de nærmestan, men når me hi sændt heim ongan så vil me
gjern åpen opp til fest. Så etter kl 21:00 håp me at flest mulig tå vænnan vårres vil kåmmå å gratuler
oss, å feir ilamme oss. Me still med dansgulv, musikk å litt drikke på Jule Grendehus, men hvis du
tru du dæns så du bli skikkelig tøst e de kensji lurt å ta med litt egen drikke… 
Velkommen e dåkk!
Bjørn Egil & Camilla

SØRGÅRDEN FRISØR VIL VÆRE STENGT
Uke 26 og muligens hele uke 27 p.g.a. arbeid i Trondheim. Jeg kan likevel nås på
mobil 951 35 900. Åpningstider:
Onsdag og fredag kl 09.00 – 17.00.
Torsdag kl 12.00 – 20.00.
Tlf 74 33 95 95 / 951 35 900

SOMMERAVSLUTNING!
Mandag 3. juli kl.13.00 – 16.00 selger vi rømmegrøt og spekemat, kaffe og kaker.
Pris: Voksne: 100 kr. Barn: 50 kr.
Vi satser på godvær og prøver å få til noen aktiviteter ute!
Velkommen!
Siste åpningsdag før ferien blir onsdag 5. juli!
Fra mandag 10. juli t.o.m. 6. august har vi feriestengt!
GOD SOMMER ønsker Lierne Frivilligsentral!
INFO FRA MATKROKEN MEBYGDA
Endelig er kaffekroken ferdig!! Den åpner lørdag 1. juli, og da vil vi spandere alle på kaffe og
kake! Kaffekroken blir etter det selvbetjent, med kaffemaskin og noe til kaffen. Den er åpen
når butikken er åpen. Håper dere benytter anledningen til å ta en prat med naboen over en
kaffekopp! Og skulle sola dukke opp er det også anledning til å sitte ute Ønsker du å bruke
kaffekroken utenom butikkens åpningstid, f.eks til møter eller annet, ta kontakt med oss på
butikken. I sommer utvider vi åpningstiden på lørdager til kl 15.00.
Så våre åpningstider i sommer (Fra 1. juli til og med 12. aug.) blir:
Mandag – torsdag 09.00 – 17.00
Fredag 09.00 – 19.00
Lørdag 09.00 – 15.00
Velkommen!
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