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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

HUNT4 i Lierne kommune
starter 21. januar 2019 og pågår til 21. februar 2019
Feltstasjonen er i ”administrasjonsbygget”.
Alle innbyggere over 20 år som er folkeregisteret i Lierne kommune får invitasjon i posten ca 3 uker
før oppmøtetidspunkt. Hvis dette ikke passer, kan en komme på drop-in-time.
De som er over 70 år kan få hjemmebesøk ved ambulerende 70+-team dersom de ikke kan komme
seg på feltstasjonen selv.
HUNT4 for ungdom mellom 13 og 19 år foregår i skoletiden på ungdomsskolen for 7.-10. trinn, og
på den videregående skolen ungdommen går på, uavhengig av bostedskommune. UngHUNT er i
Lierne kommune 4. juni, 2-3 dager.
HUNT4 samler inn data for forskning for bedre medisinsk behandling, forebygging av sykdommer
og lidelser og bedre folkehelse. Deltakerne får også mer kunnskap om egen helse.
Vi kommer med mer informasjon når tidspunktet for oppstart i Lierne nærmer seg.
Hilsen oss i HUNT4

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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 12. juni 2018
Tidspunkt: Kl 13.00
Til behandling:
1. Referater
2. JB Totsås Utmarksservice – søknad om utvidet skjenkeareal ved Bjønnhove i
Sørsetra under arrangement Totsåsrock 2018, 20. – 21. juli
3. Søknad om skjenkebevilling Sørli samfunnshus, Li-Martnan 27.07. –
29.07.2018
4. Søknad om tidsbegrenset alminnelig skjenkebevilling for Pe-Torsahelga 23.08 –
26.08.18
5. Plan for psykososialt kriseteam i Lierne kommune
6. Retningslinjer gavekonti Lierne Helsetun
7. Tilstandsrapport og årsmelding 2018 for grunnskole og barnehager i Lierne
8. Fotosamlinger – avklaringer eierforhold ut fra inngåtte avtaler
9. Kulturstipend 2018
Nordli, 3. juni 2018
Einar Otto Ingulfsvann, sign. leder

AVLYST MØTE I RÅDET FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE
Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede onsdag 13. juni avlyses.

INFORMASJON TIL GRUNNEIERE FRA TUNNSJØEN GJENNOMGANG AV SEFRAK REGISTRERTE BYGG
I forbindelse med kulturminneplanarbeidet som pågår i kommunen, så skal SEFRAKregistreringene av bygninger gjennomgås. Torsdag 7. juni og fredag 8. juni vil områder
i Tunnsjøen bli gjennomgått. Dette innebærer kun utvendig befaring og fotografering.
Befaringen vil bli gjennomført av våre distriktskonservatorer fra Museet Midt.
Ved spørsmål – ta kontakt med kulturleder Anki Høgsnes, tlf. 92 22 04 10,
eva.hogsnes@lierne.kommune.no

MINNER OM HØRINGSFRIST KOMMUNEPLAN 2019-2030,
SAMFUNNSDELEN
Kommunestyrets 1. gangs behandling av kommuneplan 2019-2030, samfunnsdelen.
Innspill sendes til postmottak@lierne.kommune.no eller Lierne kommune,
Heggvollveien 6, 7882 Nordli
Høringsfrist 08.06.18
Dokument fås ved henvendelse til Servicetorget.
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LEDIGE STILLINGER I LIERNE KOMMUNE
Søknadsskjema og informasjon om stillingene finnes på hjemmesiden under adresse:
https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/ledige-stillinger/

MØTEDATO MOTORFERDSELSUTVALGET
Møte 20. juni 2018

Frist for innlevering av søknad: 11. juni 2018

Møte 18. juli 2018

Frist for innlevering av søknad: 9. juli 2018
Plan- og utviklingsetaten

NÅ KAN DET SØKES OM TILKNYTNINGSLØYPER
Nå er det klart for å søke om tilknytningsløype til rekreasjonsløypene.
Søknadsfrist: 15. juni.
Søknaden må være i henhold til retningslinjene, og det må legges ved et kart og
tillatelse fra grunneiere.
Les mer her:
https://www.lierne.kommune.no/viktigelenker/motorferdsel/rekreasjonsloyper/tilknytn
ingsloyper/

Foto: Lillian Bergli
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 10. juni: Gudstjeneste i Sørli kirke kl 11.00
Søndag 17. juni: Gudstjeneste i Nordli kirke kl 11.00. Dåp.
Konfirmantjubileum med festsamvær på Nordli Menighetshus etter
gudstjenesten.
Søndag 8. juli:

Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl 11.00. Dåp.

Plantedag på Sørli Kirkegård torsdag 14. juni kl 16.30

LAG OG FORENINGER
GRATIS KURS I UNGSKOGPLEIE 25. OG 26. JUNI I SØRLI
Lierne kommune arrangerer kurs i ungskogpleie ved Hovden.
(Oppmøte på parkeringsplassen)
Vi har 6 ledige plasser, og ønsker å gi flere muligheten til å delta.
Kriteriet er at du må være over 15 år.
Har du faglige spørsmål kan du kontakte kursholder
Bjørn Arve Øvereng: 95097408.
Meld deg på til Edel Holand 959 13 750.

TERRENGLØP VED FOTBALLBANA I SØRLI
Vi ønsker velkommen til terrengløpkarusell med ulike distanser, fire kvelder i mai og
juni. Minner om dato: onsdag 13. juni, kl 18-19.
Det koster kr. 50,- pr. hode, og da er det premie til alle deltakere hver kveld. En ekstra
premie til de som deltar alle fire kveldene. Salg av kaffe, pølse og brød.
Løp våren og sommeren inn! Vi ses!
Mvh. 8. og 9. klasse v/Sørli skole

BILBINGO
på Sørli samfunnshus søndag 10. juni kl 19.00. Vanlige premier. Kaffesalg. Vi ønsker
alle hjertelig velkommen!
Styret i Sørli samfunnshus
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DIVERSE
LEDIG STILLING - BUTIKKMEDARBEIDER
Vi har en fast 60% stilling ledig med hovedansvar for blomster og noon-food
Søkere med fagutdannelse og praksis med blomster foretrekkes.
Tiltredelse 1. september 2018
Søknadsfrist 25. juni 2018.
Søknader kan sendes på mail: post@liernes.no
eller til styret på adresse:
Liernes Forbruk Sa Sandvikaveien 6, 7882 Nordli
Liernes Forbruk SA / Matkroken Lierne

LEDIG 40% SOM DAGLIG LEDER LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
Stillingen som daglig leder er 100 % og deles i dag på 2 personer – 60% + 40%.
Det vil fra 1. august 2018 bli ledig 40% av denne stillingen.
Vi er ønsker å finne en person som er: - sosial,
- kreativ og idérik,
- en organisator (en som tør ta ansvar)
- inspirerende
- og har kunnskap fra arbeid i lag og foreninger.
Tror du dette kan være noe for deg eller vil høre litt mer om jobben kan du ta kontakt med
Styreleder Arnodd Lillemark (95 77 81 40) eller daglig leder Lena Gjertsås (46 84 39 89/ 97
03 46 35)
Skriftlig søknad sendes:
Lierne Frivilligsentral, Sandvikaveien 32, 7882 Nordli.
Eller e-post: post@lierne.frivilligsentral.no

Søknadsfrist: 20. juni 2018.

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2018
Li-Nytt utgis IKKE i ukene 29 – 30 – 31
Siste Li-Nytt før sommerferie blir;
Tirsdag 10. juli (uke 28) med manusstopp kl 12.00.
Første Li-Nytt etter sommerferie blir;
Tirsdag 7. august (uke 32) med manusstopp kl 12.00
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