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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
PÅMINNING - ER DU OPPTATT AV TRAFIKKSIKKERHET?
Det er vedtatt at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for Lierne. Kommunen
har i juli vært på besøk i en rekke grender, og nå gjenstår det kun følgende grender:
Holand, 7. august, kl. 18, v/Gjestegården
Tunnsjø, 9. august, kl. 18, v/Samfunnshuset
Aktuelle temaer/tiltak:
Uoversiktlige punkter og strekninger, rett hastighetsbegrensning på rett sted,
vegbelysning, fortau/gang og sykkelvei, trygg skolevei (også utenfor
sentrumsområdene), trafikkopplæring i skolen, holdninger, vegstandard,
trafikksikkerhetsutvalg, m.m.
De som ikke har anledning til å delta på befaringene eller som vurderer at de ikke
hører til noen av disse grendene kan sende innspill til trafikksikkerhetsplanen på e-post
til: roy.nilsen@lierne.kommune.no.
Plan- og utviklingsetaten
OBS! OBS!
MIDLERTIDIG STENGT VEG - DJUPVASSBRUA, NESSETVEIEN
Fra torsdag kveld 3. august kl 19.00 til fredag morgen 4. august kl 06.00,
p.g.a. jobb med bru. Omkjøring Totsåsseteren.
Plan- og utviklingsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOO
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2017/2018
Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig
behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater.
Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over
tilkallingsvikarer.
For å stå på vikarlister kreves følgende:




Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon. I søknaden skrives hvor en
ønsker å stå som tilkallingsvikar.
Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne beregne riktig
lønn og ansiennitet.
Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. Skolen/barnehagen kan bistå
med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse på formål.

Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne.
CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes per e-post til
postmottak@lierne.kommune.no.
Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken
av tilkallingsvikarer.
Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen,
eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 74 34 34 74.
Oppvekst- og kulturetaten

LEDIGE STLLINGER
Det er ledig 35% fast stilling som renholder i renholdsteam Lierne for tiden ved gamle
Stortangen skole fra 1. september 2017.
Renholdet må skje på ettermiddagstid fra ca kl 14.30 og varer 2,5 t 3 dager i uke og 3 t
2 dager i uka.
Søknadsfrist: 8. august 2017
Det er også ledig 47% vikariat som renholder i renholdsteam Lierne fra 1. oktober.
Dette er en turnusstilling som går over 6 uker,i hovedsak renhold på Stortangen skole
og Sandvika barnehage, men 2 dager ved Helsetunet i turnusperioden.
Arbeidstid 06.30 til 15.00
Søknadsfrist: 8. august 2017
Begge stillingene er underlagt Plan og Utvikling v/ renholdsleder Berit Ness
tlf. 992 45 261. Stillingene kan ikke kombineres.
Ved spørsmål ta kontakt med Berit. Elektronisk søknad
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MØTEDATO MOTORFERDSELSUTVALGET
MØTEDATO

FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD

13.09.2017
11.10.2017

04.09.2017
02.10.2017

Saksbehandler motorferdsel er på kontoret 5. og 13. september
Plan- og utviklingsetaten

SPRÅKKAFE HØSTEN 2017
Språkkafe er et enkelt opplegg der innvandrere møter folk fra bygda for bli bedre kjent
og for å lære seg språket bedre.
I vår gjennomførte vi dette i samarbeid med Pensjonistforeningen. Fra flyktningenes
side var dette en suksess, de pensjonistene som kastet seg frampå syntes også dette var
givende. (Begrepet flyktning passer ikke helt, da dette er en gruppe som nå er ferdig
flyktet)
Fra og med tirsdag 8.august starter vi opp igjen med språkkafe. Åpent sånn omtrent
mellom kl 1100 og kl 1400. Frivilligsentralen tar inn dette som en av sine aktiviteter.
Alle er da hjertelig velkomne til å delta – både unge og gamle.
Planen er å ha dette tilbudet første tirsdag i hver måned framover høsten. 5. september,
3.oktober, 7.november og 5.desember.
Flyktningetjenesten
Frivilligsentralen

VERDENS BESTE GULROTSUPPE
10 økologiske gulrøtter
2 fedd hvitløk
1 ss revet ingefær
4 dl kyllingbuljong
4dl fløte/melk
Smakes til med ½ sitron + 1 appelsin
Skrell og kutt gulrøttene i grove biter. Finhakk hvitløken, og ha dette sammen med
smøret i en gryte og la det surre på middels varme noen minutter. Tilsett ingefær,
buljong og fløte/melk. Kok opp og la det koke til gulrøttene er møre. Jevn suppen med
stavmikser, og smak den til med sitron og appelsin. Serveres med godt brød. Sunt og
godt!
Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Lørdag 5. august gudstjeneste i Tunnsjø kirke NB! kl 14.00. Dåp.
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LAG OG FORENINGER
BINGO
Dobbel bil-bingo på Skjelbred grendehus søndag den 6/8 2017 kl 14.00 (2)
Gev.sum kr 15000. Rømgraut og kaffesalg fra kl 12.00. Arr. Skjelbred Grendehus

BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 6. august 2017 kl 19.00
Velkommen!

Arr. Kveli samfunnshus

PE-TORSA 24. - 27. AUGUST 2017
Billettene til lørdagsforestillingen kl 16 er nå utsolgt. Til de andre forestillingene er det
ledige billetter. Bestill på tlf 95 86 11 01, eller ta turen innom Kveli-bua for direktekjøp.
PE-TORSABUSS FRA NORDLI TIL KVELIA
Det går buss fra Nordli til Kvelia til torsdagsforestillinga kl 18.00 og søndagsforestillinga
kl 16.00. Torsdag går det 1 buss kl 16.00 for de som ønsker å delta i 17.maitoget, og
1 buss kl 16.30 for de som kun skal på Pe-Torsa. Søndag går bussen kl 14.30. Avgang
fra Dr. Brønns plass begge dager. 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 24. AUGUST
Tradisjonen følges, og 17.maitoget går fra perrongen på Kveli samfunnshus kl 16.30 til
Oppgårn og premieren av Pe-Torsa 2017.
Gjør gjerne som musikerne i Finnlierne musikkorps, kle dere i 50-tallsklær.
Husk flagg og glade hurrarop!
KVELI SAMFUNNSHUS PE-TORSAHELGA 2017
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 Michael Finnanger i lavvoen, og Pe.A.Røstads Orkester
inne på samfunnshuset fra kl 21.00. Inngangsbillett kr 250,-.
For øvrig info om Pe-Torsahelga se www.pe-torsa.no
Velkommen til Pe-Torsahelg i Kvelia!
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LHL SOMMERTUR 2017
Torsdag 10. august går til Mus Olles museum i Ytteråen, Krokom. Vi stopper i
Skärvången og spiser ostebufè på Bymejeriet. På turen tilbake spiser vi middagsbufè
på Rørvattnets fjelhotell.
Start kl 08.30 fra bensinstasjonen i Nordli. Kl 09.30 fra Skåle.
Påmelding innen mandag 7. august til Harald Bakken, 977 85 364.
Innbetaling til konto 4448.12.22769. Pris kr 800 pr. pers.
LHL Lierne

MOSJONSLØPET «SØRLI-MILA», lørdag 12. august 2017
Mosjonsløp på 5 og 10 km etter hovedveien i Sørli.
Løp, jogg eller gå, med eller uten tidtaking.
Kl. 09.30: Åpent på Sørli skole, kaffesalg.
Kl. 10.45: Buss fra Sørli-hallen til start 10 km.
Kl. 11.25: Buss fra Sørli-hallen til start 5 km.
Kl. 11.30: Fellesstart 10 km ved Udlandselva, klasser med og uten tidtaking.
Kl. 11.55: Fellesstart 5 km i Devika, uten tidtaking.
Klasseinndeling: Alder i 2017: 14-15 år, 16-17 år, 18-22 år, 23-34 år, 35-44 år, 45-54
år, 55-64 år og over 65 år.
Nye premier:

Premiering til alle deltakere i klasser med tidtaking.
Gavepremier trekkes blant alle deltakerne på 5 og 10 km.
Startkontingent: Klasse uten tidtaking:Kr. 70.-, inkl. engangslisens.
Barn under 12 år: Kr. 50,Klasser med tidtaking: Kr. 250.- inkl. engangslisens.
Påmelding:
For klasser med tidtaking innen onsdag 9. august til:
Leo Lyngstad tlf. 915 11 145. E-post: 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

DIVERSE
TANNLEGEKONTORET HAR FERIESTENGT I UKE 30, 31, 32
På helg- tannlegevakt tlf. 800 41 101

GIS BORT
3 frysere hver på 200 liter, gis bort om hentes. Alle 3 virker.

Tlf 950 39 635
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SØRGÅRDEN FRISØR ER STENGT
fredag 4. august p.g.a. begravelse.

Elinor

Vi på Gale-rie' tar Pe Torsa ferie i august i år også, men har åpent
tirsdag 1. August og lørdag 26. August i Pe Torsa-helga!
Det vil si at Gale-rie' har stengt 5. - 22. August.
Vi høres! :-)

JORDBÆR FRA HØYLANDET
Kommende lørdag 05.08 og lørdag12.08 mellom kl 16.00-17.00
kommer Åge Hammer med jordbær til Lierne Hallen.
Dessertbær 450 kr kassen (6kg/12kurver)
Ferdig rensket 600 kr kassen (10kg)
Forhåndsbestilling på sms til Anne Berit Sundvik mob. 909 18 175.

Produksjonsarbeidere søkes
Baxt Lierne søker etter personer som har lyst til å være med på en spennende satsning i
Lierne.
Vi trenger personer som tilkalling, med mulighet for fast ansettelse.
Som produksjonsmedarbeider deltar du i ulike deler av bakeprosessen, herunder pakking av
produkter, og du bidrar til god orden og renhold. Du bør være nøyaktig, omgjengelig og like
å arbeide i team.
Tiltredelse etter nærmere avtale.
Dersom dette virker interessant hører vi gjerne fra deg.
For nærmere informasjon om stillingene, vennligst kontakt Arve Gåsbakk på tlf 95 02 65 24
eller mail: arve.gaasbakk@baxtlierne.no
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Ung i Li trenger en logo!
Er du ung, kommer fra eller bor i Lierne og har lyst til å designe
logoen til Ung i Li?
Vi trenger en forfriskende logo som kan representere den unge
generasjonen i Lierne, og kanskje akkurat DU er den som skal lage
den? Logoen kan bestå av et egendesignet symbol, eller en enkel
illustrasjon, i kombinasjon med teksten «Ung i Li».
Forslag til logo sendes til laila@lierneutvikling.no innen 15.
September. En jury vil velge ut hvilken logo som skal brukes, og
vinneren får 500,- pluss en t-skjorte med logoen på!
Ung i Li er et nyoppstartet treårig prosjekt eid av Lierne Utvikling. Vi ønsker å skape en god
plattform for de unge i Lierne, ved å blant annet gi barn og unge mulighet til å omskape
ideer til prosjekter, gi dem mer kjennskap til næringslivet i Lierne, og styrke samarbeidet
mellom næringslivet og skolene/barnehagene i bygda.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Laila Totsås,
tlf: 97 51 49 05
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- Det er godt vi har hverandre
Matkroken Lierne søker sin nestkommanderende til å kommandere når Brit ikke er der.
Matkroken er en del av Coop Norge. Butikken Liernes forbruk er en selvstendig franchisetaker med et stort
vareutvalg. Her i Nordli i Lierne er vi XX ansatte. For oss er det viktig med hverdagshumor på jobb. Vi har en
butikk der både vi og kundene trives. Teamet er en fremoverlent gjeng, som liker å holde oss oppdatert innen
handel.

Vi søker nå etter glad og utadvendt person som liker å jobbe med folk. Stillingen er som
nestkommanderende i 60 % vikariat fra 1. September 2017 til
1. September 2018. Med mulighet for forlengelse og større stilling underveis.
Du vil ha daglig leder ansvaret når Brit er på møter, kurs eller er på ferie. Nødvendig opplæring vil
bli gitt. Hos oss er vi vant til å samarbeide og alle har ansvarsoppgaver som en selv har ansvar for i
teamet.
Denne jobben er for de som liker å røre seg litt på jobb, vi sitter ikke så mye i ro. Gjennomsnittlig går
vi 10 000 skritt på ei vakt.
Arbeidstiden er hverdager mellom 0800-1700 og fjerde hver helg inngår stillingen i helgevakt med
jobb fredag ettermiddag klokka 15.00 - 20.00 og lørdag mellom klokka 08.00 og 15.00.
I tillegg til å selge alle matvarer som alle innbyggere, forbispaserende og hyttefolk har bruk for, så
driver vi også med:
Blomster og litt interiør. Post i butikk. Tipping. My-Pack utlevering.
Nystekt brød i butikken. Grilling og grillmatsalg på fredagene.
Vi tar imot bestillinger på matkasser til turister, fastboende og hyttefolk.
Vi har en kafekrok med god stemning der prostataklubben har treff hver lørdag. Kafekroken har
ellers fast trafikk av tippende og verdensproblemløsere.
Butikken er stolt av å kunne tilby et stort utvalg lokalprodusert mat, øl og sjokolade.
Vi gleder oss til ombygging av butikken i oktober 2017. Som all oppussing skal det være ferdig til
jul.
Vi ønsker å bli bedre på markedsføring, så det er kjempebra om du ønsker å bidra til noe som gjør oss
mer synlig framover.
Kontaktperson for stillingen Brit Nordbakk, telefon 412 10 589
Søknad pr Mail b.nordba@gmail.com innen 25. august.
Lønn etter avtale. Gode pensjonsvilkår. Les mer om butikken, åpningstider og se
plassering: https://coop.no/butikker/matkroken/matkroken-lierne/
Nå ønsker vi at du søker på jobb til oss, velkommen til Lierne og velkommen til oss!

