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Uke 33

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
BEREDSKAPSØVELSE PÅ LIERNE HELSETUN MANDAG
Beredskapsrådet i Lierne kommune, sammen med nødetatene og Lierne Røde Kors,
gjennomfører en større beredskapsøvelse på Lierne Helsetun på ettermiddagen
mandag 21. august 2017.
Det vil bli brukt blålys under utrykning, og det må påregnes ekstra trafikk i aksen
Liernehallen – Lierne Helsetun – Lierne Samfunnshus på ettermiddagstid mandag.
Rådmann/Øvingsleder

OFFISIELL ÅPNING AV NYE KOSHEIM, LIERNE HELSETUN
Plan- og byggekomiteen for ombygging og utbygging av Lierne Helsetun planlegger
offisiell åpning av nye Kosheim m.m. på Lierne Helsetun, mandag 4. september 2017
med åpent hus fra kl 12oo og offisiell åpning kl 14oo. Nærmere info i senere Li-Nytt.
Sett av datoen.
Frits Totsås, leder i byggekomiteen

DEFEKT FASTTELEFON PÅ LENSMANNSKONTORET
Lynnedslag har ødelagt telefonsentralen på lensmannskontoret. Vi kan derfor ikke nås
på vårt vanlige fasttelefonnummer. Vi vil få installert ny telefonløsning, mobilt
bedriftsnett, så snart som mulig. Vi får da nye telefonnummer som vi vil opplyse om så
snart det er på plass.
Inntil videre kan vi nås på tlf. 47476846 når vi er på jobb.
Trenger dere kontakt med politiet når vi ikke er på jobb, bes dere ringe de ordinære
telefonnumrene: 02800 eller 112 ved nød, til politiets operasjonssentral.
Lensmannen
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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SKOLESTART HØSTEN 2017
Grunnskolene i Lierne har første skoledag torsdag 17. august. Oppstart kl. 09.00 på
Stortangen skole, Sørli skole og Lierne voksenopplæring.
Oppvekst- og kulturetaten ønsker alle elever velkomne til nytt skoleår.
Eventuelle spørsmål om skoleskyss rettes til Victoria Westberg på oppvekst- og
kulturetaten, 74 34 34 71.
Kulturskolen starter opp med undervisning i uke 34.
Det vil bli sendt ut egne innkallinger til foreldremøter i både grunnskole, kulturskole
og barnehager.
Hilsen oppvekst- og kulturetaten

UTSATT MØTE I UTVALG FOR PLAN- OG UTVIKLING
Møtet i Utvalg for plan- og utvikling 22. august er utsatt til tirsdag 19. september
2017.
Einar Otto Ingulfsvann, leder

ØNSKER DU Å VÆRE EN DEL AV SKOLEMATORDNINGEN VED
SØRLI SKOLE ?
Er du en av dem som har et brennende ønske om å hjelpe oss med skolematordningen
ved Sørli skole? Vi ønsker personer som kan være behjelpelig med varm-mat. (en dag i
uken). Vi har behov for 3 personer en dag i uken, som skal tilberede og servere en
enkel matrett. Vi har pr. i dag 20 frivillige, det utgjøre en halv arbeidsdag hver 6/7.
uke. Men vi har et ønske om flere, både som faste og vikarierende hjelpere.
Kanskje du ønsker å hospitere hos oss, for å se hva vi gjør?
Vi tilbyr sosialt dugnadsarbeid i trygge omgivelser.
Påmelding: til Frode Gåsbakk tlf. 915 97 290,
Harriet Jonasson tlf. 99 36 71 48 eller
Brit Randi Vestnor 977 45 582

BRYTEBRØD MED GULROT (20-25 biter)
50 g gjær
5 dl vann ca 37grader
2 ts salt
2 ss lys sirup
½ dl rapsolje
4 ½ dl revet gulrot
1 dl solsikkefrø
½ dl gresskarkjerner
3 ss hele linfrø
ca 14 dl hvetemel
Topping: solsikkefrø og hele linfrø.
Eltes til en smidig deig, gjerne i maskin 6-10 min. Heve ca 30 min. Kjevle ut til en firkantet leiv på
størrelse med stekeplaten. Etterheve 30 min. Pensle med egg og dryss på toppingen. Skjær leiven i 20
-25 biter før den stekes midt i ovnen på 200 grader i 23-25 min.
Folkehelseprosjektet/Sørli Helselag
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING!

DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST TIL
8. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ
LIERNE SERVICETORG.
Ambulerende stemmemottak: Velgere som ikke kan møte på
forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har anledning til å avgi stemme
hjemme. Det må sendes en henvendelse til Lierne valgstyre, Heggvollveien
6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no, senest onsdag den 6.
september 2011 kl. 15.00, med ønske om ambulerende stemmegiving.

I tillegg blir det anledning til å forhåndsstemme på Sørli bibliotek
fredag 18. august kl. 15.00-18.00 og

Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun torsdag den
7. september kl. 12.30 – 14.00.
Benytt stemmeretten! Godt valg!

Stortings- og sametingsvalget er mandag 11. september 2017.
For mer informasjon om valget, se valg.no.

Bente Estil
Valgstyrets leder
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALG
2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALG
MANDAG 11. SEPTEMBER 2017
Valgstyret i Lierne har bestemt at det er tre stemmesteder i Lierne kommune;
Sørli samfunnshus, Lierne samfunnshus og Tunnsjø samfunnshus.
Åpningstider i valglokalene på valgdagen mandag 11. september:
Lierne Samfunnshus - for Nordli krets
Tunnsjø Samfunnshus - for Tunnsjø krets
Sørli Samfunnshus - for Sørli krets

kl. 13.00 - 20.00
kl. 13.00 - 19.30
kl. 13.00 - 20.00

Du har stemmerett dersom du fyller 18 år senest 31. desember 2017.
På valgdagen må du stå i manntallet i den kommunen du er folkeregistret.
Stemmestyret skal kreve godkjent legitimasjon for velgere de ikke kjenner.
Ta derfor med legitimasjon.
For mer info om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.
BRUK STEMMERETTEN DIN!
Lierne 15. august 2017 Bente Estil
Valgstyrets leder

HUSK: Det er anledning til å forhåndsstemme på Sørli bibliotek
fredag 18. august kl. 15.00-18.00.
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LAG OG FORENINGER
NORDLI PENSJONISTLAG – ENDRING AV DATO GRUNNET PE-TORSA
Nordli pensjonistlag har medlemsmøte torsdag 17. august på Frivilligsentralen kl
12.00. Det blir tatt opp diverse temaer med interessante saker. Servering, loddsalg.
Gevinster mottas med takk. Neste eldrerådsmøte er den 30. august om noen har noe på
hjertet. Hjertelig velkommen!
Frivilligsentralen åpnes som vanlig den 24. august. Stengt den 31. august på grunn av
møte i Sørli (Regional samling).
Styret

AKTIVITETSSENTRET I MEBYGDA
Vi starter opp igjen etter sommeren torsdag 17. august.
Aktivitetssentret har åpent hver mandag og torsdag kl 09.00-14.00.
Her møtes vi til en kopp kaffe, hyggelig prat, lunsj og bingo for de som vil.
Gamle og nye gjester ønskes velkommen!
Sørli Helselag

FÖLLINGE-LAXSJÖ-HOTAGEN PRO
inviterer Sørli pensjonistlag til Höstfest lørdag den 26.august i Laxsjö Bygdegård kl
17.00 Mat og dans til Pär Norlings orkester. Pris: 240,- kr
Påmelding til Liv på tlf. 74339187/97535912, innen 19. august
Välkommen!
Sørli pensjonistlag
Frivilligsentralen i Sørli starter opp igjen tirsdag 22. august.
Vi er der fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Enkel lunsj.
Alle er velkommen innom (med eller uten håndarbeid)!
Åpningstider i Nordli: mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.00 til kl. 15.00.
Mandag kl.18.00 - 20.00 (strikkekafé).
Nordli Pensjonistlag disponerer torsdagene.
Vi leier ut rom til møter og mindre selskap. Ta kontakt på tlf 46 84 39 89 for avtale.
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PE-TORSA 24. - 27. AUGUST 2017
Billettene til lørdagsforestillingen kl 16 er 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!

DIVERSE
VELKØMMIN PÅ KALAS!! 
Me bli 50 & 30 år! Å d syns me må feires. Me be in te felleskalas på Sørli samfunshus
den 23. september kl 17.00 å server FISKEBUFFÈ me drikke te maten. Kaffe & avec
ætterpå. En Michael Finnanger spæll opp te dans utøvvi kvæln, ta me smorning te
dansefoten sjøl! Hi du/dokk løst te å feir ilamme oss, mæld dokk på me å gje oss
beskjed førri den 15.sept, så me veit om me må fisk nå meir fisk ;)
May-Helen 95702209, Maren 41623490
GIS BORT
Diskett/datasafe og arkivskap med 3 skuffer gis bort om hentes.
Tlf. 950 39 635
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P.G.A MONTERING AV NYE KJØLEDISKER
vil det i en periode bli litt trangt i butikken, men håper på forståelse. Hvis du ikke finner det du leter
etter må du bare spørre.
Matkroken Lierne, Liernes Forbruk SA

HÄRKILA KVELD PÅ SØRLI BYGG
TORSDAG 17. AUGUST KL 17.00-19.00
TORSDAG 17. AUGUST KOMMER HÄRKILAS SALGSSJEF TIL OSS PÅ SØRLI BYGG, HAN
GIR INFO OG TIPS OM HÄRKILAS PRODUKTER.
VI GIR 25% RABATT PÅ ALLE ORDINÆRE PRISER TIL HÄRKILA DENNE KVELD.
TILBUD PÅ STRØMPER, HÄRKILA EXPEDITION : KJØP 3 PAR BETAL FOR 2.
KNALLTILBUD RACOON GORE-TEX BUKSE FØR: KR. 3199.- 1949.- DENNE KVELD (KUN
5 STK)
ALLE SOM HANDLER HÄRKILA PRODUKTER DENNE ETTERMIDAG ER MED PÅ
TREKKING PÅ
EN KAMKO FLEECEJAKKE TIL EN VERDI AV KR. 2699.KAFFE SPANDERES.
SØRLI BYGG AS
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