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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Brøyting og vintervedlikehold av kommunale veier
Lierne kommune har inngått nye avtaler for brøyting og vintervedlikehold for perioden
2018 – 2022. Det som er nytt for denne perioden i forhold til andre år er at
kontraktørene har fastpris for arbeidet.
Arbeidet reguleres av inngått avtale og standart for vintervedlikehold. Standarden sier
noe om utførelse og når det skal brøytes, høvles og strøs, det er entreprenørenes ansvar
at kravene i standarden overholdes.
I korte trekk står det at brøyting skal startes innen det har kommet 10 cm tørr snø
eller 8 cm våt snø og hele roden skal være ferdig brøytet før det har kommet 15 cm
tørr snø eller 12 cm våt snø. Denne standarden som også omhandler strøing og
høvling vil være å finne på kommunens hjemmesider.
De kommunale veiene har følgende entreprenører for vintervedlikehold:
Rode:
Entreprenør:
Tunnsjøen boligområde
Skogens maskin AS
Leirbakkveien
Blomdals Maskin AS
Kvemoveien
Blomdals Maskin AS
Sandvika/Støvika
Traktorlaget AS
Totsåsveien
Traktorlaget AS
Nessetveien
Støbakk Transport AS
Kaldahlveien
Støbakk Transport AS
Tangenveien
Gåsbakk & Sønner AS
Mebygda sentrum
Lundemo Maskin AS
Jule Industriområde
Lundemo Maskin AS
Jule boligområde
Lundemo Maskin AS
Linnesveien
Lundemo Maskin AS
Henvendelser ang. utførelse og tilstand på vegene rettes direkte til entreprenørene
Plan og utviklingsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, lissalen
Torsdag 17.01.2019
13:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/19

19/172
REFERATER LIERNE FORMANNSKAP 17.01.2019

2/19

19/134
DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR

3/19

19/135
BYGGING AV NY BARNEHAGE. OPPNEVNING AV PLAN- OG
BYGGEKOMITE

Lierne 8. januar 2019
Bente Estil, sign, Ordfører

SVØM LANGT 2019
Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje.
Bli med i kampen om å vinne billetter til Albania!
Årets svømmeaksjon er fra 1. januar til 31. mars, så nå er det bare å registrere svømte
meter hver gang du er i bassenget.
Gå inn på svomlangt.no for å registrere deg eller du kan få registreringskort i
svømmehallen, både i Sørli og Nordli.
Lokal premiering i tillegg til Norges Svømmeforbunds premiering.
Lierne kommune/ folkehelse

TILSKUDD TIL HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE
ARBEID I TRØNDELAG 2019
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og
forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2019!
Søknadsfristen er i år 1. februar 2019, og det skal søkes via nettstedet
regionalforvaltning.no.
All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrettfrivillighet/folkehelse/stotteordninger/
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INFORMASJON OM HUNT 4, HELSEUNDERSØKELSEN I NORD- TRØNDELAG.
Hva er HUNT 4?
HUNT 4 er landets, og kanskje verdens største helseundersøkelse!
HUNT 1 ble gjennomført i 1984-86, HUNT 2 i 1995-96, HUNT 3 i 2006-08.
HUNT skal gi oss kunnskap om hva som fremmer god folkehelse, studere samspill mellom arv og
miljø, mellom helse og livskvalitet.
Ved å følge folkehelse over tid, kan vi finne ut hva som gir god helse og hva som hindrer sykdom.
Informasjon fra HUNT undersøkelsene gir oss kunnskap som bidrar til bedre forebygging og
diagnostikk, og til utvikling av nye medisiner og bedre behandling.




HUNT 4 tilbyr DEG som innbygger gratis helseundersøkelse.
DU kan få nyttige og interessante opplysninger om din egen helse.
DU gir et viktig bidrag til helseforskning med din deltagelse.

HUNT 4 i Lierne:
HUNT 4 gjennomføres ved kontorene til Helse- og omsorgsetaten på kommunehuset i Nordli. Det er
i andre etasje, og det er mulig å benytte heis for å komme seg dit.
Åpningstid er perioden 21.januar -21. februar 2019, mandag- torsdag kl. 08.30 – 17.00.
Alle innbyggere vil få brev pr post med tid for undersøkelse.
Det vil også være åpent to søndager, 3. og 17. februar i tiden 14.00- 18.00 for drop-in.
Drop in er en mulighet for deg som ikke kan møte på oppsatt time.
Det er mulig å møte utenom oppsatt tid ellers også, men da må du regne med å vente. De som
kommer til oppsatt tid går først.
Selve undersøkelsen tar ca. 45 minutter. De som er over 70 år får noen tilleggsundersøkelser, så de
må regne med ca. 45-55 minutter. Hvis det er helsemessige årsaker til at det er vanskelig å komme
seg til feltstasjonen, er det mulig å få tatt undersøkelsen hjemme.
Spørreskjema blir sendt ut sammen med innkalling.
Det anbefales å bruke stillongs og sokker i stedet for strømpebukse på undersøkelsesdagen.
Dette på grunn av at en ikke kan ha noe på føttene når kroppsmasseindeksen skal måles.
Premiering:
Det trekkes på to el-sykler blant alle som deltar i Lierne, en i Sørli og en i Nordli.
I tillegg trekkes det på en el-bil blant ALLE som deltar i HUNT 4 i Nord-Trøndelag.
Samkjøring:
Hvis du tilbyr andre skyss, «fyller opp bilen», får du kjøregodtgjørelse. Du får eget skjema som du
fyller ut på HUNT 4 stasjonen.
Har du behov for å komme i kontakt med HUNT 4 gjengen i Lierne?
Tlf til HUNT 4 kontorene i Lierne: 73 34 34 55.
Arbeidsleder Eva Westum Kveli
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FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2019
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2019 på
følgende steder:
Lierne Helsetun, sykehjem
Lierne Helsetun, kjøkken
Lierne Helsetun, vaskeri
Legekontoret
Åpen omsorg/hjemmehjelp
Boliger for funksjonshemmede
Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning
Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere,
helsesekretærer og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter.
Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så
fremt du ikke går på v.g.skole helse og oppvekst/helsefagarbeider. Personlig egnethet
vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold,
helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt
turnus ikke passer.
Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1 uke 25 -28. Periode 2 uke 29 – 32.
Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta
begge periodene vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, for renhold Kristel
Raudsepp Stuenes tlf. 74 34 34 31.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert. Søknaden må
inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.
Elektronisk søknadsskjema finner du på Lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere
elektronisk søknad.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.
Søknadsfrist 10. februar 2019.

Helse- og omsorgsetaten/PU-etaten

ER DET INTERESSE FOR Å UTARBEIDE VETERANPLAN I LIERNE
KOMMUNE? TILBUD TIL LI-BYGG MED UTENLANDSTJENESTE
Kommunestyret har bedt om at det utarbeides en Veteranplan i Lierne kommune,
dersom det er stor nok interesse fra de som har FN-tjeneste eller annen
utenlandstjeneste.
De som har interesse av ordningen og ønsker at dette utarbeides, bes melde fra til
Lierne kommune, servicetorget, 7882 Nordli, enten via telefon 74 34 34 00 eller på
mail til servicekontor.lierne@lierne.kommune.no senest 11. januar 2019.
Dersom interessen er stor nok vil det bli arrangert et informasjonsmøte i løpet av
januar 2019.
Rådmannen
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SPINNING I NORDLI !
Vi fortsetter med spinning i Nordli i 2019, og kjører følgende program:
UKE 3--8: (14.jan.-18.feb.)
HVER MANDAG
Kl 18.15*

Intervall/puls-spinn
(ca. 45 min)

Tone Lindsetmo uke 3 og 6
Vivi-Ann Totsås uke 4 og 8
Madde Odelberg uke 5 og 7

*NB: Merk tiden 
Følg gjerne med på facebook: «Spinning i Nordli» eller på hjemmesiden til Lierne Kommune
for evt ekstra-timer, eller avlysninger.
PRISER 2019:
Klippekort 11-klipp ordinær:
kr 442,Klippekort 11-klipp 20 %:
kr 354,- (kommunalt ansatte)
Klippekort 11-klipp student/honnør:
kr 380,- (student m/bevis, honnør: over 60 år!)
Drop-In vanlig:
kr 51,Drop-In student/honnør:
kr 41,Elever på ungdomstrinnet spinner fremdeles gratis sammen med en betalende voksen!
VELKOMMEN TILBAKE TIL SPINNING!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ung Kultur Møtes
2019

Lokalmønstring UKM går av stabelen på
Røyrvik samfunnshus lørdag 2.februar 2019.
Alle ungdommer fra 10 år og oppover kan melde seg på.

Påmeldingen er åpen!
Gå inn på www.ukm.no for å melde deg på.
Eller ta kontakt med en av oss i komiteen for hjelp og informasjon.
Frist for å melde seg på er 20.januar 2019.
Hilsen UKM-komitéen:

Inger Karine Aagård
95 02 93 32
inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
Augustine Rikkeliva Nygaard 97 12 26 14
post@kranio-sakral.no
Victoria Westberg
99 52 24 98
victoria.westberg@lierne.kommune.no

Hege Tørstad Aamo
91 79 02 66
hegertaamo@gmail.com
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 13. januar:

Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00

Onsdag 16. januar:

Vi synger julen ut. Nordli Sangkor og Likærakore synger
julen ut fra Sørli Kirke kl. 19.30

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE I TUNNSJØ SAMFUNSHUS SØNDAG 3.MARS KL. 19.00.
Oppsigelser og saker til årsmøte må sendes styret innen 10. februar. VELKOMMEN!
Styret

ÅRSMØTE I LIERNE VENSTRE
Lørdag 12.01.19 kl 12.00 på Sørli samfunnshus. Vanlige årsmøtesaker. Velkommen!
Lierne Venstre

VI VIL TAKKE for den fine minnegaven som vi fikk ved Erik Skåle og Halvard
Skåle sine begravelser. Tusen takk!

LHL- Lierne

FJELLSTYREFONDET I LIERNE 2019
Fjellstyrene i Lierne har en tilskuddsordning for allmennyttige tiltak i Lierne og tiltak
som bidrar til å styrke næringsgrunnlaget i allmenningsbygdene i Lierne (jf. fjellovens
§ 11). Privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og lignende kan søke. Hvis summen av
søknadene er større enn tilskuddspotten, vil Fjellstyrene i Lierne prioritere mellom
søknadene. Skriftlig søknad sendes til lierne@fjellstyrene.no innen 27. januar 2019.
Hilsen Fjellstyrene i Lierne

ÅRSMØTE I LHL LIERNE
Onsdag 13. februar 2019 kl 18.00 blir det årsmøte på LiVERTEN i storsalen. Saker
som dere ønsker å ta opp, bes sendt Harald Bakken, mobil 977 85 364 innen 1. februar.
LHL Lierne

BARNELAG & UNGDOMSRING
Vi starter det nye danseåret onsdag 16.januar kl.18.00-19.00.
Alle tre gruppene danser på voksenopplæringen/ gamle Stortangen.
Vi ønsker både nye og gamle dansere velkommen :) Vel møtt, både små og store.
Styret
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LIERNE SENTERPARTI. INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Årsmøtet arrangeres på Lierne Gjestegård Holand den 14 januar kl. 19.00.
Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.
Leder i nominasjonskomiteen, Frits Totsås, legger fram forslag til
kommunevalgliste.
Fastsetting av dato, tid og sted for nominasjonsmøte.
Fylkesstyremedlem, Steinar Bach, orienterer om arbeidet i fylkesstyret.
Gruppeleder og varaordfører summerer opp arbeidsåret 2018.
Servering. Velkommen.
Arnodd Lillemark, styreleder

Trekking på
Lierne Idrettslags adventskalender 2018
Vinnere av 2 flaxlodd:
13. desember
- Nr. 132 Ingrid Larsen
14. desember
- Nr. 87 Olav Emanuelsen
15. desember
- Nr. 106 Hans Oskar Devik
16. desember
- Nr235 Hanne Bakken Skåle
17. desember
- Nr. 111 Fredrik Lundgren
18. desember
- Nr. 252 Karina Finsås
19. desember
- Nr. 25 Bente Estil
20. desember
- Nr. 138 Eva Bruvoll Bach
21. desember
- Nr. 281 Ole Birger Bergli
22. desember
- Nr. 211 Theodor Totland
23. desember
- Nr. 135 Bjørn Totsås
Vinner av 20 flaxlodd 24. desember - Nr. 275 Geir Arne Bergli
TAKK TIL ALLE SOM KJØPTE KALENDER OG STØTTER OPP OM IDRETTEN
I LIERNE! Vinnerne vil få loddene levert.

DIVERSE
HJERTELIG TAKK for all oppmerksomhet og deltagelse i forbindelse med
Helge Holands bortgang og begravelse.

Henny og Laila med familier

Tusen takk for gaver, gratulasjoner og hilsninger på 90-årsdagen!
Marit Synnøve

OPPDATERT INFORMASJON FRA JOKER LIERNE
Vi hadde egentlig planlagt stengt i uke 3 og 4 pga. omgjøringer,
men har nå valgt å ha åpent onsdag, torsdag og fredag begge ukene.
Tilbudsvarene kommer som planlagt så vi håper dere kommer og handler hos oss!
Informasjon om "ny-åpning" i uke 5 kommer senere.

Joker Lierne
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Lyden av Namdal'n 2019 presenterer et forrykende country & western show i Kulturhuset Kuben
lørdag 12.januar 2019.
Et country & western show med sangere fra fem kommuner i Namdalen. Ta gjerne på deg
cowboyhatt eller annet countryinspirert antrekk, og bli med på showet.
Årets artister:
Elin Bjerken, Therese Bygseth, GirlJam(Marianne Øyesvoll, Bente Evensen, Grete Holmen
Berre),Vegard Brøndbo, Geir Ove Brøndbo Hammer, Andrè Kristiansen og Iver Olerud.
Freske fraspark utføres av linedancegruppa HadeLineDancers
Lyden av Namdal`n country band:
Stian Christensen, piano, Knut Aune , bass, Roger Svartvatn, trommer, Anders Sinnes, gitar, Roar
Øyen, steel og Svein Erik Forsbakk, tuba
Korister: Ann Kristin Vold og Johannes Vold
Saloon eier: Thomas Gartland
Saloon pianist: Kjerstin Solstad Olsen
Konserten starter kl.19.00
Kuben Kafè serverer kaffe, kake og drikkevarer fra baren fra kl.18.00, i pausa, og holder åpent til de
sene nattetimer.
25 minutters pause.
Konsertslutt ca.21.15
Pris kr.325,Besøk oss på facebook:
www.facebook.com/LydenAvNamdaln

