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Uke 25

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
OPPSTARTSMELDING - REGULERINGSPLAN FAGERSTRAND
NÆRINGSOMRÅDE - GNR/BNR 6/4
Det meldes oppstart av utarbeiding av reguleringsplan på eiendommen Fagerstrand
med gnr/bnr 6/4 i Lierne. formålet med reguleringen er å regulere arealet til
næringsformål. Området ligger inne i kommuneplanens arealdel, og er i samsvar med
denne. Det drives allerede næring på området da Nordli Totaktservice AS har
salgslokaler og verksted i eksisterende lokaler/bygninger. Bedriften er i ekspansjon og
har behov for mer areal for å utvikle bedriften. Planprogram kart over planområde
ligger ute på www.lierne.kommune.no Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn,
med høringsfrist 27.7.2018.
Lierne kommune

ERITREISK LUNSJ
Onsdag 20. juni fra kl. 11.00-13.00 er det salg av eritreisk lunsj i Menighetshuset.
Pris kr. 50. Velkommen!
Arr. Lierne voksenopplæring, flyktningetjenesten og Lierne kommune/ folkehelse

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
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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SKULLE DU RYDDET BORT SMÅKRATT PÅ TOMTA DI I LIERNE?
Lierne kommune har ansatt ungdommer til skogrydding i kommunale skoger i
sommer.
Ungdommene har også mulighet til å ta på seg småoppdrag hos private aktører dersom
noen benytter seg av muligheten.
Ungdommene har ungskogpleiekurs og kjører ryddesag, men ikke motorsag.
Er dette interessan for deg? Ta kontakt med Edel Holand (Mob 959 13 750)

UNGSKOGPLEIEKURS
Lierne kommune kjører et gratis kurs i ungskogpleie, mandag og tirsdag 25./26. juni.
Oppstart klokken 10.00 på parkeringsplassen i Hovden. Ta med egen ryddesag og
drivstoff.
Det er fortsatt fire plasser ledig, eneste krav er at du er over 15 år.
Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med Edel Holand (mob 959 13 750)
Meld deg på innen fredag 22. 06.18

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 24. juni: Ingen gudstjeneste i Lierne
Torsdag 28. juni: Ord og salmer i sommerkveld Sørli Kirke kl 19.00.
Søndag 8. juli:

Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl 11.00. Dåp.

LAG OG FORENINGER
BÅLKAFFE PÅ DOKTOR BRØNNS PLASS ER UTSATT
Den planlagte bålkaffen onsdag 20. juni er utsatt.
Ny dato kommer.

Nordli kvinne og familielag

EN STOR TAKK for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsen til
Emmy Ingebjørg Skåle.

Styret i Sørli Samfunnshus SA

TUSEN TAKK til Likærakoret og Nordli sangkor for en fantastisk konsert sist
lørdag. Vi er veldig takknemlig for at korene ga overskuddet til samfunnshuset!
Styret i Sørli Samfunnshus
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ST.HANS FEIRING PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
lørdag 23. juni 2018 fra kl 17.00.
På programmet: Rømmegrøt, pølser, kaffe, kaker, brus, tombola, pilkasting,
skotthyllkasting og gå-bingo. Vi koser oss utover kvelden.
Skjelbredbygg: Styret tar imot tombolagevinster fra kl 18.00 kvelden før.
Velkommen til alle og enhver!
Skjelbred Grendehus

DIVERSE
MULIG TILTENKT oppmerksomhet på dagen frabes vennlig men bestemt!
Bodil A.

TROLLKLØPPE
Salongen er stengt hele juli.
For timebestilling ring 481 57 965
Til tider dårlig dekning så om ikke det er svar så send en sms.
God sommer fra Janne Iren

DEMO-DAG AV HUSQVARNA-PRODUKTER!
Mandag 25. juni har vi demo på diverse plenklippere, ryddesager, gresstrimmere,
motorsager. Svein Atle Karlsen fra Husqvarna er sammen med oss denne dagen.
Fra kl. 10.00 – 13.00 står vi utenfor Matkroken i Mebygda.
Fra kl. 14.00 - 17.00 står vi utenfor Lierne samfunnshus.
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SØRGÅRDEN FRISØR
Framover en tid vil det være at dere som ringer meg på salongtelefonen, 74 33 95 95
ikke får svar p.g.a. bygging av nytt hus på Sørgården. Hvis dere ikke får svar på
salongtelefonen, vennligst ring meg på min mobil 951 35 900.
Åpningstider:

Onsdag og fredag
Torsdag

kl 09.00 – 17.00
kl 12.00 – 20.00

Elinor
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Velferd i endring: Flere brukere og raskere omstilling
Flere brukere og rask omstilling vil prege NAV fram til 2030. Det betyr endringer for
både NAV og brukerne.
Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser en sterk befolkningsvekst i Norge fram mot
2030. Antall eldre og innvandrere vil øke spesielt mye. For samfunnet og for NAV betyr det
at vi må få mer for mindre gjennom å digitalisere, effektivisere og ved å prioritere tøffere.
Samfunnsendringene gjenspeiler seg også i velferdsordningene hvor det stilles andre krav
både til NAV og brukerne.
Både erfaring og forskning viser at det å være i aktivitet er viktig for å komme seg i fast
arbeid. En av endringene er at det stilles større krav til aktivitet for å motta ytelser fra NAV.
Det gjelder ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og
sosialstønad. Aktiviteten kan være alt fra aktiv jobbsøking til arbeidstrening eller jobb for
sosialhjelp. De ulike aktivitetene skal gi både deg som bruker og NAV innsikt i dine
muligheter til å være i arbeid.
På noen områder innstrammes stønadsordningene. Fra nyttår ble perioden du kan motta
arbeidsavklaringspenger (AAP) kortet ned fra fire til tre år, og det er strengere inngangsvilkår
og krav til den som har nedsatt arbeidsevne, for eksempel strengere krav til sykdom eller
skade. NAV skal stille krav om økt geografisk mobilitet ved vurdering av arbeidsmuligheter.
Endringene medfører at både du som bruker og veilederne i NAV må samarbeide tett og
målrettet, for å avklare muligheten for å være i arbeid. For å gjøre dialogen mellom NAV og
brukerne best mulig tilpasset den enkeltes behov, er det utviklet gode og sikre digitale
løsninger. Løsningen gir NAV mulighet for å kommunisere med brukeren på flere måter, og
effektivisere oppfølgingen slik at vi kan følge tettere opp dem som har et utvidet behov.
Tjenestene på NAV-kontorene har endret seg de siste årene. I dag får du mange av NAVs
tjenester via NAVs digitale løsninger og via kontaktsenteret. NAV-kontorene er blitt mer
spesialisert for å bistå slik at flere kommer i arbeid og aktivitet. Dette betyr at du som bruker
av NAV må forholde deg til NAV i ulike kanaler. Vi ser at for de aller fleste er dette en
ønsket utvikling – de ønsker digitale løsninger og å kommunisere med NAV når det passer
dem.
Digitalisering betyr store endringer også i framtiden. Gjennom systemer for beslutningsstøtte
og avansert analyse av brukerdata vil NAV få bedre grunnlag for å gi gode individuelle råd.
Det vil gjøre det mulig å lære av brukernes behov og erfaringer for å utvikle bedre tjenester
og sette inn ressursene der de gir best resultat.
Leder NAV Indre Namdal
Evy Anne Bergin

