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Uke 21

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
KARTLEGGING AV FORSØPLING I LIERNE KOMMUNE
Innledning:

12. desember 2017 vedtok kommunestyret i Lierne en prosjektplan for å kartlegge forsøpling
og ulovlig hensatt utstyr i kommunen.
Plan og utviklingsetaten har fått oppdrag om å gjennomføre kartlegging av status og vurdering av
alvorlighetsgrad i løpet av 2019. Med det som utgangspunkt informeres kommunens innbyggere
tidlig, slik at alle får best mulig forutsetninger for å rydde og levere avfall før tiltaket starter.
Kartleggingen gjennomføres i uke 34 og 35, langs offentlige og private veier som er åpen for allmenn
ferdsel.
Hva menes med avfall?
Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er
forpliktet til å kassere. Jfr. forurensningsloven §27
Noen eksempler: utrangert land- og skogbruksutstyr, bilvrak, hvitevarer, landbruksplast…
Hva betyr dette for deg?
Om du som grunneier kjenner til forsøpling på egen eiendom, er det en fordel for deg selv, kommunen og
ikke minst miljøet at avfallet ryddes opp. Derfor er det en klar oppfordring om at vi tar et felles løft før
kartleggingen gjennomføres.
Hvis forurensningsmyndighetene (Lierne kommune) avdekker forsøpling under sin kartlegging, vil kommunen
pålegge forurenser å rydde opp og levere avfallet til godkjent mottak. Jfr. forurensningsloven 37. Om
forurenser er ukjent, vil grunneier få pålegg om opprydding.
Levering av avfall.
For private husholdninger er det gratis å levere avfall på kommunens avfallsmottak i Støvika.
Er det snakk om større gjenstander anbefales det å inngå en egen avtale med Traktorlaget AS
Tlf. 95 02 97 51.
Har du bilvrak som må fjernes, anbefales du å ta forbindelse med Bil1din. Enten gjennom skjema;
https://bil1din.no/kundeservice/henteskjema-for-bil/ eller på tlf. 74 28 20 10. Kommunen har ingen henteeller mottaksordning for bilvrak.
Nettsider med relevant informasjon
Miljøkommune.no
Forurensningsloven
Kontaktinformasjon i Lierne kommune
- Andreas G. Leistad
93 09 61 28
- André Solberg
91 66 71 12
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Fredag 31. mai kl. 18.00 får Nordli bibliotek besøk av forfatter
Kristine Grav Hardeberg, datter til tidligere sogneprest Hallvard Grav.
Hun har skrevet sin første roman, De uskyldige, der vi får besøke
Europas eldste barnehjem.
Gratis inngang.
Velkommen!
Lierne Folkebibliotek

SKOGMIDLER 2019
Ordinær skogkultur: pott på kr 570 000
• Planting kr 2 /plante
• Ungskogpleie 60% av kostnad, maks kr 250 / daa
Klimatilskudd planting:
• 80% tilskudd på inntil 50 planter / daa utover fastsatt plantetall
• 50% tilskudd til suppleringsplanting
Vegbygging 65% tilskudd
• Helårsveg
• Sommerbilveg
• Vinterbilveg
• Traktorveier kl 7 og 8 (35%)
Driftstilskudd hogst
• Lang terrengtransport, fra 1,5 km
• Mellomvanskelig terreng,
• Alternativ transport,
• Taubane
Mer info finner på www.lierne.kommune.no
Kontaktinfo:
Andreas G. Leistad

93096128

andreas.leistad@lierne.kommune.no
Plan- og utviklingsetaten
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LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019
Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere
søkere. Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til
kommunen. Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i
virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.
Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats.
Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke
foreligger verdige søkere.
Søknadsfrist 31. mai
Begrunnet søknad sendes:
Lierne kommune, oppvekst og kulturetaten, 7882 Nordli eller
postmottak@lierne.kommune.no

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 26 mai 2019:
Bønnegudstjeneste med Kristuskransen i Hotagen Kirke
kl. 18.00 med Kjell Thuvall og Marita Arnsäter.

Konfirmanter i Sørli Kirke lørdag 8. juni kl. 11.00
Johan Bergli Aursand
Christian Lundemo
Lorents Arvasli
Thomas Bergli
Sander Andre Fossland
Torgrim Gjertsås
Janne Skjeflo
Tale Solberg
Rasmus Nilsson
Sander Malmo

Konfirmanter i Nordli Kirke søndag 9. juni kl. 11.00
Are Brissach
Tobias Odelberg
Alexander Gåsbakk
Elin Kløvjan
Hedda Risvik Ness
Hedda Emilie Gjertsås
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LAG OG FORENINGER
INFO. FRA NORDLI PENSJONISTLAG
På grunn av Kristi himmelfartsdag siste torsdag i mai, har vi åpen dag den 23. mai på
frivilligsentralen
Nordli pensjonistlag er invitert til vårfest på Sørli samfunnshus lørdag 15. juni kl.
17.00. Middag, kaffe og kaker serveres. Pris kr.250,- Musikk: Hasse Thor. Loddsalg.
Åtte andre lag invitert. Påmelding innen 8. juni, til Tonny Kveli, tlf. 99261863.
Tonny ringer inn påmeldinga til Liv Aspnes tlf 97535912 etter kl 20.00 den 8. juni.
Nordli Pensjonistlag

BIL-BINGO PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS
Bil-bingo på Sørli Samfunnshus søndag 26. mai kl 19.00
Premiesum 15.000. Kaffesalg.

Styret

HUSK ÅRSMØTE I LIERNES FORBRUK SA
Mandag den 27 mai kl.19.00 på butikken.
Årsberetning og regnskap er utlagt på kafferommet.
Møt opp på årsmøte!
Liernes Forbruk SA, Matkroken Lierne

DIVERSE
AUDIOGRAF SIGRID FLOAN SOLUM FRA HØRSELSKLINIKKEN
NAMDAL KOMMER TIL SØRLI OG NORDLI
*Sørli tirsdag 28. mai (Næringsbygget i Mebygda) kl 15.00 – 18.00.
*Nordli onsdag 29. mai (Lierne helsetun 2. etg.) kl 09.00 – 15.00.
Timebestilling og drop in begge dager.
For timebestilling ring eller SMS til 406 77 998. E-post; sigrid@horselnamdal.no
Gjerne bestill time for høreapparatkontroll/hørselstest, justering av høreapparat.
Drop in, kjøp av rekvisita, batteri, filter, slanger og propper m.m.
Høreapparatservice, råd og spørsmål. Avtrykk av nye propper/skall.
Velkommen innom!

Hørselsklinikken Namdal

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

