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Uke 27

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
OPPSTARTMELDING REGULERINGSPLAN SØRGÅRDEN OG
HØRING PLANPROGRAM
Det meldes oppstart av utarbeiding av reguleringsplan på eiendommen Sørgården med
gnr/bnr 21/13 og 21/20 i Lierne. formålet med reguleringen er å regulere arealet til
næringsbebyggelse. Området ligger ikke inne i kommuneplanens arealdel. Det drives
allerede næring på området. Høringsfrist for planprogrammet er 14.9.2018.
Planprogrammet ligger på www.lierne.kommune.no og i servicetorget.
Merknader sendes til: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli

Åpent arrangement med Snåsamannen – Joralf Gjerstad
på Li-VERTEN, tirsdag 24. juli 2018 kl 18.00 (6)
Joralf Gjerstad ønsker å besøke Lierne og Li-byggen, og fortelle om sitt liv. Denne
anledningen byr seg på Li-VERTEN/Lierne samfunnshus tirsdag 24. juli 2018 kl 18oo.
Li-kara-koret m.fl. deltar.
Kaffe kan kjøpes!
Gratis inngang!
Vel møtt!
Nærmere program i Li-Nytt 11. juli 2018.

FUNGERENDE RÅDMANN SOMMEREN 2018
I forbindelse med rådmannens ferieavvikling 2018 er det følgende som er fungerende
rådmann i ukene 27-30:
Uke 27:
Økonomisjef Carita Liljefjäll
Uke 28-29: Stabsleder Merete Gjertsås
Uke 30:
Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren
Rådmannen
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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ANBUD PÅ BRØYTING AV KOMMUNALE VEIER
Lierne kommune utlyser til anbudskonkurranse for brøyting av
Kommunale veier og plasser for perioden 2018 – 2022.
Konkurransegrunnlag kan lastes ned via Doffin.no eller kan
utleveres elektronisk ved henvendelse til kommunen.
Plan og Utviklingsetaten

GRATIS LEVERING AV AVFALL PÅ AVFALLSMOTTAKET
Lierne kommune har innført gratis levering av avfall til avfallstorget i Støvika for
private husholdninger og fritidsbolier/hytter.
Dette gjelder husholdningsavfall som ellers ikke kan leveres som brennbart restavfall i
den ordinære avfallsordningen.
Ordningen gjelder kun private husholdninger, og ikke avfall fra foretak.
Ordningen gjelder ikke; Bygningsavfall fra riving, restaurering, nybygging…
Plan- og utviklingsetaten

NAV Lierne er stengt på tirsdager, men hvis du har en avtale på en tirsdag så åpner vi
døra 
Vi må stenge fredag 6. juli og torsdag 26. juli grunnet ferieavvikling.
Vi minner om at det kan være lurt å ha med seg BankID-brikken når du skal til NAV.
Det er ofte at vi må inn på www.nav.no/DittNAV for å se hva som står der.
Vi ønsker dere en RIKTIG GOD SOMMER

NAV Lierne v/Lena Mari

KULTURMINNEPLAN
Det jobbes for øyeblikket med en Kulturminneplan for Lierne kommune.
Til planen har vi behov for mange innspill på kulturminner som er viktige
for oss som bor i Lierne. Send gjerne dine forslag om kulturminner til
edel.holand@lierne.kommune.no. Alle bidrag mottas med stor takk,
innen den 6. juli! :-)
Er du ekstra interessert så har vi et møte for utvalg av kulturminner
på Lierne kommunehus, møterom - Fjellrevhiet, 11. juli, 2018 klokken 15.00.
Du er hjertelig velkommen til å delta om du ønsker det. Meld gjerne fra i en
mail til ovennevnte adresse dersom du kommer :-)
Mvh Edel og Anki

LEDIGE STILLINGER I LIERNE KOMMUNE
For tiden 10 ledige stillinger/vikariater. For info. og søknadsskjema:
https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/ledige-stillinger/
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Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lierne kommune samler inn, verner og bruker
opplysninger om personer (personopplysninger).
Når du kontakter kommunen
Når du sender brev eller elektronisk post til kommunen er vi pliktige til å journalføre det som er
arkivverdig. Innkommende post til kommunen blir lagt i en offentlig.postliste som ligger tilgjengelig
på nett. I noen tilfeller kan innholdet i brevet være slik at brevet ikke kan offentliggjøres. Da blir
brevet unntatt offentlighet, og det vil ikke bli synlig på postlisten. Brevet blir allikevel journalført og
behandlet av kommunen. Det er et viktig prinsipp at kommunen er åpen, og at dialogen du har med
kommunen blir dokumentert for ettertiden.
Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger (personvernprinsippet) og du skal som
hovedregel gi samtykke til at vi kan bruke opplysninger om deg. Kommunen skal rette seg etter det
du bestemmer. Det er likevel slik at kommunen kan hente inn opplysninger om deg uten at du har
sagt ja til det, der det er nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Vi har ikke lov til å hente inn mer
opplysninger enn det vi trenger. Du har rett til å be om innsyn i de opplysningene vi har samlet om
deg.
Kommunen har et eget personvernombud som passer på at vi følger loven. Du kan kontakte ombudet
om du har spørsmål eller ønsker innsyn i opplysninger.
Kommunen leverer mange tjenester og bruker ulike støttesystemer innenfor våre tjenesteområder.
Flere av disse systemene inneholder personopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er
personnummer, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrifter. Noen av systemene
våre inneholder også sensitive personopplysninger. Eksempler på dette er innen helse og omsorg, der
vi tar vare på informasjon om din helse. Vi har utarbeidet rutiner for hvordan vi håndterer
personopplysninger om våre innbyggere.
Du har rett til innsyn i hvilken informasjon kommunen har samlet om deg og du skal kunne rette opp
opplysninger som er feil. I noen tilfeller kan du, ved å trekke tilbake samtykket, kreve at kommunen
sletter informasjon som er lagret om deg.
I andre tilfeller har kommunen plikt til å samle og ta vare på personopplysninger om deg, selv om du
ikke ønsker det (myndighet gitt i lov).
All informasjon er lagret i Norge og det er dermed norsk lov som gjelder når du ber om innsyn eller
endringer av informasjonen vi har lagret om deg.
Hvordan får kommunen informasjon om meg?
Vi får opplysningene fra deg gjennom søknader om kommunale tjenester, søknad om arbeid og
e-poster eller brev du sender til oss. Informasjonen blir benyttet når vi utfører tjenester for deg.
Viktig informasjon om helsen din kan, dersom det er behov for det, sendes videre til sykehus.
Sykehuset vil også sende helseinformasjon om deg tilbake til kommunen når du er ferdig med
behandlingen der.
Vi innhenter også opplysninger fra Folkeregisteret, for eksempel i forbindelse med oppstart i
barnehage og ved politiske valg.
Vern om dine personopplysninger!
Vi oppfordrer på det sterkeste at du ikke sender oss sensitiv informasjon om deg selv eller andre via
e-post/sms. Eksempler på dette kan være helseopplysninger som ikke andre skal ha kjennskap til.
Personnummer bør heller ikke sendes på denne måten. Dersom du har behov for å sende oss slike
opplysninger, ber vi deg sende disse pr. post. Hvis du oppretter digital postkasse, vil du på samme
måte motta post fra kommunen på en trygg og effektiv måte. Her finner du nyttig informasjon om
digital post.
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Har du spørsmål?
Rådmannen er ansvarlig for hvordan kommunen behandler personopplysningene dine.
Lierne kommune har etablert Personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om
kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet
ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Her finner du personvernombudets
kontaktinformasjon.
Brev kan sendes til postmottak@lierne.kommune.no , eller:
Lierne kommune
v/personvernombudet
Heggvollveien 6
7882 Nordli
Lov om behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger følger bestemmelsene i Lov om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 8. juli:

Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 11.00 ved prostiprest Ole Dahle.
Dåp.
Pilgrimsvandring kl. 11.00 langs Andrun i Häggsjøvik med Kjell
Stuvall. Samling på bygdegården.
Kl. 14.00 Sommergudstjeneste i Kallebacken med Marita Arnsäter
og Kjell Stuvall. Servering.

Søndag 22. juli: Sommergudstjeneste ved Rengsfallet i Valsjøbyn ved
Kjell Stuvall og Wilhelm Dahlløf. Ta med kaffe.

Torsdag 26. juli: Sommergudstjeneste i Sørbodarna kl. 12.00 (veien mot
Bakvattnet) ved Kristina Eliasson. Kaffesalg.

Fredag 27. juli:

Konfirmantjubileum og gamles dag i Sørli Kirke kl. 12.00 ved
Martin Ottosson og Anders Romstad. Festsamvær på
Jule Grendehus etter gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen.

Søndag 29 juli:

Gudstjeneste på Limartnasområdet kl. 11.00 ved
Martin Ottosson og Anders Romstad. Dåp.
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LAG OG FORENINGER
MOSJONSLØPET «SØRLI-MILA», blir i år arrangert
onsdag 25. juli, med start kl. 18.30.
Mosjonsløp på 5 og 10 km etter hovedveien i Sørli.
Løp, jogg eller gå, med eller uten tidtaking.
Se mere info i neste Li-Nytt. Velkommen!

Sørli idrettslag

NORDLI MENIGHETSHUS-NYTT
Det er valgt nytt styre i Nordli Menighetshus, som er:
Leder: Anne Berit Hammer Sundvik
Nestleder: Britt Ellen Himle
Sekretær: Torill Holand Totland
Styremedlemmer: Svein Oddleiv Wallinder og Solfrid Støbakk
Vara: Laila Sandvik
Bestilling av hus- til alle anledninger gjør dere hos: Anne Berit tlf: 909 18 175
Styret

HEIME HELG-NYTT
Vi har fått en del signaler om at folk er fornøyd med bladet slik det er i dag, men det
koster penger. Hvis vi skal kunne fortsette med utgivelse av bladet, ber vi om at
Libyggene bidrar med et engangsbeløp pr år.
De siste åra er det få libygger som har betalt. Dere rekker det i år, slik at det kan
bli et blad til jul. Kto.nr er: 4448 50 06335. God sommer!
Redaktøren

BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 8. juli kl 19.00.
Premiesum kr. 15.000.
Kaffesalg! Velkommen!

Arr Kveli samfunnshus

BIL-BINGO
på Skjelbred Grendehus onsdag 11. juli kl 19.00. Premiesum kr 15.000.
Kaffesalg. Velkommen!
Arr. Skjelbred Grendehus
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TERRENGLØPKARUSELLEN 2018
Ønsker å rette en stor takk til alle som deltok på Terrengløpkarusellen 2018.
Hele 145 deltakere var med, fordelt på 4 kvelder. Det er vi veldig fornøyde med!!
Ønsker dere alle en fin løpssommer videre!
Sommerhilsen fra 8./9.klasse og Sørli idrettslag

DIVERSE
ÅPNINGSTIDER PÅ KVELI-BUA I SOMMER
Mandag - fredag kl. 10.00 -17.00
Lørdag kl. 10.00 -15.00
Søndag kl. 12.00 - 18.00 (juli og august)
GOD SOMMER FRA KVELI-BUA!

ENDELIG FLYTTET PÅ KÅRET – Hansjordet nr. 9
Velkommen inn, men vent ikke noe stor oppvartning, da jeg ikke er i riktig form enda.
Vennlig hilsen Ingrid

Sommerstengt
Frivilligsentralen vil være stengt uke 28, 29, 30 og 31.
God sommer til alle brukere og frivillige!
I FEIR DAN MIN LAUDAN 7. JULI HEIM PÅ SKÅLE
Den som hi løst på kaffe å kak, e velkømmin dit. I sætt på kaffen i 18 tia.
Morten

SØRGÅRDEN FRISØR
Salongen vil være stengt i uke 28. HUSK hvis du ikke får svar på tlf 74 33 95 95 , så
ring mobil 951 35 900.
Åpningstider:
Onsdag og fredag
kl 09.00 – 17.00
Torsdag
kl 12.00 – 20.00
Elinor
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FRIVILLIGE LAG, ORGANISASJONER OG FORENINGER KAN
SØKE OM MIDLER FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN
Det kan søkes om midler til tiltak innenfor følgende tema:
 Sikkerhet
 Læring og mestring
 Sosial inkludering og mangfold
 Fysisk aktivitet
 Kosthold
Mer informasjon på gjensidigestiftelsen.no
Søknadsfrist 15. september.

SOMMERHILSEN FRA ORDFØREREN
Etter tidenes mai, en litt kaldt juni er vi
nå klar for skikkelig sommer
Sommeren er som vanlig ei stortid for arrangementsbygda Lierne, hvor det «det gode
vertskap» gjør at alle skal føle seg velkommen i bygda. I Tunnsjøen er de allerede
ferdig med sine dager og Portfjell-løpet. Totsåsrock, Li-martna, fiskekonkurranse og
rulleskimaraton står på programmet i juli. Når august kommer står Norgeskonferanse
og Pe-Torsa for tur. En sommer fullspekket av begivenheter i vår flotte kommune!
En enorm frivillig innsats gjør alt dette mulig, og jeg vil igjen berømme de som bidrar
for at alle disse arrangementene kan gjennomføres, så en stor takk til dere alle!
Denne uka er sort sett «hele» Lierne i Östersund på Storsjøcup. Lierne stiller med hele
5 lag, samarbeidet med våre naboer, Røyrvik og Gäddede, gjør dette mulig.
Storsjøcup-uka er blitt «hellig» for mange og jeg gleder meg til å kunne følge våre
fotballspillere gjennom alle sine kamper. Det er alltid artig å se Lierne sine kamper,
her leves det opp til «fair-play», og selv om alle naturligvis ønsker å vinne kamper, er
det aldri sure miner når det går andre vegen heller. Så lykke til på Storsjøcup til både
spillere og foreldre!
Jeg vil med dette 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

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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Grong Sparebank legger om kundemottakene sine
Vi i Grong Sparebank opplever stadig større etterspørsel etter
våre rådgivingstjenester. Derfor moderniserer vi nå våre kundemottak
slik at vi skal kunne bruke mer tid til å være enda bedre rådgivere for våre kunder.
Det innebærer at alle som vil ha møter med oss fra nå av må avtale dette i forkant.
Fordelen for deg som kunde vil da være at du kan forholde deg til et fast tidspunkt og
vite at din rådgiver har tid til deg og møter godt forberedt til avtalen.
For kontoret i Lierne vil det bety at det nå vil være mulighet for avtaler også andre
dager enn tirsdager, men at du ikke vil møte en rådgiver uten at du har gjort en avtale
på forhånd.
Ta kontakt med din rådgiver eller kundeservice hvis du vil avtale et møte. Hvis du har
andre spørsmål, kan du kontakte kundeservice på tlf 74 31 28 60.
God sommer!!

Hilsen oss i Grong Sparebank

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

