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Uke 27

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Status for bredbåndsutbygging i Lierne kommune pr. 1. juli 2019
Lierne kommune brukte allerede i 2005 den første millionen for å få radio-bredband til
kommunen. Da det ble lagt ny stamfiber fra Trondheim til Narvik i 2014, via Lierne og
Røyrvik, så åpnet det muligheten for fiber også til Lierne.
2015: Fiberprosjekt til en samlet kostnad på 28 mill kroner, med ca. 14 mill fra stat og
fylkeskommune. Ga fiber til aksen Skjelbred- Sandvika – Kvelia (m/Kvemoen) –
Tunnsjø samt Holand, og etter hvert aksen Eidesbrua – Skåle gjennom Sørli i 2016.
Dekket ca. 500 husstander, samt mange fritidshus og næringsbygg.
2016: Avslag på søknad om statstilskudd på en samlesøknad på resten av Lierne. (8
områder)
2017: Prosjekt på ca 1.5 mill, med statstilskudd på kr 520.000.-, i Leirbakk-dalen.
Dekket 10 husstander
2018: Prosjekt på ca 4.0 mill, med statstilskudd på kr 1.250.000.- på aksen Skåle via
Skogmo og Sundvika (sjøkabel) og tilbake til Østborg/Riksgrensen. Dekker 20
husstander. Oppstart juli 2019.
2019: Søker vi på to prosjekt; 1. Nesset/Totsås, ca 15 husstander. 2. Berglia med
Inderdalen, ca 20 husstander.
2020: Planlegger vi alternative løsninger med radio etc, da enhetskostnadene
overstiger staten (Nkom) sine normtall. Det gjelder h.h.v.; 1. Stuggunesset, ca. 16
husstander, 2. Muru, ca. 10 husstander og 3. Ingulfsvann, ca. 8 husstander.
Alle som kobler seg på betaler en helt lik egenandel på ca. kr 6.500.-, selv om
enhetskostnadene nærmer seg kr 200.000.- pr abonnement. Det var opprinnelig
meningen av det skulle gjøres noe dugnadsarbeide i tillegg, men dette har det ikke vært
nok egnede områder til å få gjort for alle berørte.
Prioriteringene har vært politisk behandlet. Evt spørsmål kan rettes til rådmann
Karl Audun Fagerli.
Rådmannen
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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SOMMERHILSEN FRA ORDFØREREN
Så er den endelig her igjen den herlige sommeren, som jeg regner
med skal bli akkurat som i fjor, nå er jeg skikkelig klar for sol, bading
og lange lyse sommernetter uten mygg og knort.
Sitter akkurat nå i vårt kjære naboland, for meg og mange andre Libygg er uke 27 ei uke med full fart og fotball fra morgen til kveld her
i Östersund og Storsjøcupen. Ei herlig uke med samhold og
kameratskap både på- og utenfor banen for spillerne, men også for oss voksne på
sidelinja. Jeg mener det er 10 året Lierne stiller med lag i Storsjøcupen, et aldri så lite
jubileum altså
Nå i vår har vi markert flere «rund-daga» i kommunen, Sandvika barnehage 40 år,
Sørli Skole 50 år, og Tunnsjødagan og Portfjell-løpet har blitt arrangert i 40 år. Så
venter nok en markering mot slutten av sommeren når Pe-Torsa samler sine folk for
20.gang. Jeg er nok ekstra spent på hvordan det vil gå med venstre-kjøringa på
Kvemoveien, vil det være mulig å holde til venstre hele veien og vil kontorsjef Fagerli
klare opp vaktholdet slik Herredstyret vedtok?
Vi har mye å glede oss over her i kommunen, og vi vet og sette pris på det vi har, slike
markeringer er en måte å vise det på. Da vi startet omstillingsprogrammet i 2015 sa
daværende kommunalminister Jan Tore Sanner at vi skulle være flink til å klappe for
hverandre og feire store og små begivenheter. Det gjør vi, det skaper samhold og
stolthet, og akkurat det tror jeg er noen av nøklene for å lykkes med utviklinga av
kommunen slik vi gjør.
Med disse enkle ordene ønsker jeg alle en riktig god sommer, klapp litt ekstra, ta godt
vare på hverandre og gi noen et ekstra smil og en klem i løpet av sommeren
Sommerklem fra
Bente Estil
Ordfører

Fungerende rådmann sommeren 2019
Uke 27:
Plan- og utviklingssjef Finn-Stephan Dybvik
Uke 29:
Helse- og omsorgssjef Edith B. Valfridsson
Uke 30+31: Stabsleder Merete Gjertsås

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2019
Li-Nytt utgis IKKE i ukene 28 – 30 – 32
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LEDIG STILLING SOM LÆRER I LIERNE KULTURSKOLE
Vi søker etter lærer til kulturskolen kommende skoleår. Vi søker etter en lærer i
midlertidig stilling et skoleår, fra 1. august 2019-31. juli 2020. Stillingen omhandler
undervisning i sang og piano, samt undervisning til vårt tilbud Musikk-Moro. All
undervisning foregår på Sørli skole.
Omfang: Sang/piano: 9,66 %, Musikk-Moro: 3,86 % - totalt 13,52 %. Undervisningen
legges til den samme dagen. Dag ikke avklart enda.
Musikk-Moro er et tilbud med bred, musikalsk undervisningsform basert på lek,
rytme, sang og gehør. Tilbudet passer for elever i 1. – 2. klasse som er glad i musikk,
men som ikke valgt instrument enda.
Vi ønsker oss en lærer som:
 Har godkjent undervisningskompetanse i musikk. God realkompetanse innenfor
musikk kan også vurderes.
 Er en tydelig og engasjert voksenperson
Vi tilbyr:
 Lønn etter avtale
 Tjenestepensjonsordning
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, personlige egenskaper og
egnethet til å kunne undervise og bidra til videreutvikling av kulturskolen som viktig
læringsarena.
Spørsmål kan rettes til rektor ved kulturskolen, Ingela Landen Skogmo tlf. 74 34 34 23
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig
egnethet vil bli vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 14.07.19.
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SOMMERÅPENT BIBLIOTEK
NORDLI BIBLIOTEK er åpent hele sommeren mandag-fredag kl. 8.00-15.30.
SØRLI BIBLIOTEK
Uke 29-30: tirsdag kl. 15.00-19.00
Uke 31-32: STENGT
GOD SOMMER!

Lierne folkebibliotek
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DUGNAD PÅ SØRLI OG NORDLI MUSEUM
Torsdag 4. JULI kl. 17.00
Det er behov for å rydde litt ved våre museum.
Vi starter først med:
Ved Sørli museum så river vi gjerdet på tunet, rydder kvist og kjerr rundt husene og på
takene på området.
Ved Nordli museum så blir det også å rydde kjerr rundt husene og på takene.
Gressklipping er det også behov for.
Det blir kaffe og noe å bite i til kaffen!!
VELKOMMEN!!!
Lierne Museer

ELGJAKT LEDIG PÅ AUNET KOMMUNESKOG FOR 2019
Elgjakt for innenbygdsboende (bosatt i Lierne) på Aunet kommuneskog er ledig for
høsten 2019.
Interesserte jaktlag sender/leverer skriftlig meddelelse i lukket konvolutt til Lierne
kommune innen: 30. juli 2019 kl 11.00.
Konvolutten merkes «Elgjakt Aunet». Jaktlaget må oppgi navn på alle
jaktlagsmedlemmer i sin meddelelse.
Tildeling av jakta skjer etter loddtrekking. Adresse: Lierne kommune, Heggvollveien 6
7882 Nordli
Jaktperiode: 25.9 – 20.10
Antall elg: 6 stk, med mulighet for ekstra tildeling (tildeling etter kontrakt)
Priser:
 Okse
kr 20.000, Ku
kr 12.000, Ungdyr (1,5 års okse/ ku)
kr 10.000, Kalv
kr 3.500,For tildelte dyr som ikke skytes, betales kr 3.000,-.
Plan- og Utviklingsetaten

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 21. juli:

Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 11.00 Nattverd.

Fredag 26. juli:

Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 12.00 Nattverd og dåp.
Konfirmantjubileum med festsamvær på Jule Grendehus etter
gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen til å delta på samværet.
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LAG OG FORENINGER
BINGO
på Kveli samfunnshus søndag 7. juli kl. 19.00.
Premiesum kr. 15 000,-. Kaffesalg. Velkommen!
Arr. Kveli samfunnshus.

BIL-BINGO
på Sørli Samfunnshus søndag 14. juli 2019 kl 19.00
Premiesum 15.000. Kaffesalg.

Styret

BIL-BINGO
På Skjelbred Grendehus onsdag 17. juli 2019 kl 19.00. Premiesum kr 15.000.
Kaffesalg. Velkommen!
Arr. Skjelbred Grendehus

LIERNE LHL HOLDER FRILUFTSDAG VED RØMMERVATNET I
KVELIA
onsdag 10. juli. Vi starter turen ved Kveli samfunnshus kl 12.00.
Det går buss opp til Rømmervatnet. Vi spanderer grillmat og kaffe, ta med kopp
Det blir også ulike aktiviteter og trimturer.
Velkommen til en fin og trivelig utedag.
Lierne LHL

MOSJONSLØPET «SØRLI-MILA», blir i år arrangert
onsdag 24. 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 Li-Nytt uke 29. Velkommen!

Sørli idrettslag

EKSTRA INNTEKT!?
Sørli Samfunnshus søker deltidansatt tilkallingshjelp. Vil du vite mer om jobben ta
kontakt med Randi; tlf 97957220 eller Inger Marie; tlf 97683510.
Sørli Samfunshus SA v/leder Inger Marie

SOMMERTUR
for medlemmer i Nordli pensjonistlag til Eggenseteren på Snåsa 23. juli. Gratis buss
fra Frivilligsentralen kl 10.00. Påmelding innen 14. juli, tlf 48296615, Oddbjørg.
Tlf 99261863, Tonny.
Styret
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Sommerstengt
Frivilligsentralen vil være stengt uke 28, 29, 30 og 31.
Vi starter opp igjen mandag 5. august 2019.
God sommer til alle brukere og frivillige!
DIVERSE
BjønnHove/Sørsetra
På BjønnHove ved Sørsetra tilbyr vi guidet omvisning, kaffe, forfriskninger, servering,
muligheter for grilling, badstu og stampbading, samt salg av souvernirer/etc.
I tillegg leier vi ut hele arenaen til diverse arrangement både med og uten aktiviteter
og overnatting. Vi har ingen faste åpningstider, så ønsker du å benytte deg av våre
tilbud, må du ta kontakt i forveien for booking/prisforespørsel. Arenaen er ikke åpen
for besøk uten at vi selv er til stede.
Jan Bjørnar og Lina, Tlf 95102287, post@totsaas.no, www.totsaas.no , @totsaas
#sorsetra

TotsåsRock 19-20. Juli
Alle er hjertelig velkommen på vår festival i Sørsetra. Vi har en lineup bestående av
meget gode musikere, og de 11 bandene fremfører forskjellige musikksjangre, så det
bør passe for noen og enhver. Vi anbefaler å ta med telt eller campingvogn og bo på
vår særdeles flotte og hyggelige festivalcamp, med utsikt over hele Laksjøen.
I tillegg er det en stor fordel å få med seg hele festivalprogrammet fra start til
slutt. Salg av mat, drikke og merchandice. Ingen adgang uten festivalpass.
Besøkende som kun skal på dagstur, kjører inn via Nesset. Besøkende som skal bo på
campingen må kjøre inn via Skjelbred. Dette fordi Trollveien(Nessåsveien) er stengt
for gjennomkjøring pga festivalen, i tidsrommet 18.-22. Juli. Følg skiltingen. NB
bompenger må betales (er inkl p-avgift).
Billetter får du kjøpt på kultar.no og på Lierne servicestasjon.
Husk å følg oss på https://hes32ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.totsaasrock&umid=586e2e9
8-3e67-412c-a097e88b5f869cd3&auth=4f97fec8250c8259a73fa552fe3cf671510009ead2a23a66a8644c5d830ec8879d5870059b0a07a1 Facebook og Instagram @totsaasrock
post@totsaasrock.no
Ha en forrykende flott sommer!.
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TUSEN HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet på min bursdag!
Blomster, hilsener, gaver og besøk- alt varmet like mye 

Carina

UTEKONSERT MED GRENSLÅT VED RYGG BYGDASENTER I
ØVRE KVAM LØRDAG 20. JULI KL. 19.00
Salg av grillmat og bar med øl og vinservering.
Jan og Bjørnar spiller opp til dans etter Grenslåt.
Inngang kr. 200. Ved dårlig vær flyttes arrangement til Skauna Grendehus.
Velkommen hilsen styret i Rygg Bygdasenter.
(For nærmere info kontakt Arnstein Vesterdal mob. 90629554)

Skansen Klintaberg, Valsjöbyn
Guidet visning onsdag til søndag kl. 11.00 – 16.00
F.o.m. 1. juli t.o.m. 11. augusti
Tlf. 076-146 29 00
«Skansen Klintaberg är ett av få inhemska, intakta fästningsverk från andra världskriget. Med
fokus på barn och ungdomar vill vi att skansen ska påminna om kriget och om de
fruktansvärda övergrepp som begicks mot människor före och under 1940-talet. Läs mer om
övergreppen här.o.
En rundvandring i skansen kastar ett förklarande ljus över hur kriget påverkade människorna
i Hotagsbygden i Jämtland, bara ett stenkast från det tyskockuperade Norge.»

