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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Leveringspunkt for restavfall i Tunnsjøen
Lierne kommune registerer forsøpling i tilknytning til restavfallsbua ved
Ingulfsvannkrysset. Det har blitt hensatt miljøavfall, glass og større avfallsartikler.
Uavhengig av hvem som tar seg tilrette vil kommunen presisere følgende:
- Restavfallsbua skal kun nyttes som leveringspunkt for enkelt brennbart restavfall fra
hytter og fritidsbygg.
- Miljøavfall og glass skal leveres på spesifikke containere ved Tunnsjø samfunnshus.
- Restavfall som ikke kan forventes fraktet av søppelbilen skal leveres på godkjent
mottak av den enkelte
Avfallet ble ryddet opp mandag, men dersom føringene ikke overholdes vil kommunen
se seg nødt til å innføre strengere kontrolltiltak eller relokalisering av leveringspunkt.

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, kommunestyresalen
20.08.2019
13:00

52/19

14/1796
GODKJENNING - F2 REGULERINGSPLAN SANDMOEN - FRODE
SKJELBRED - GNR/BNR 6/7

53/19

18/5369
GODKJENNING REGULERINGSPLANEN SLÅTTEMYRA - GNR/BNR 15/1

54/19

19/618
KLAGE - DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNENS
AREALPLAN - OPPFØRING AV NÆRINGSBYGG - GNR/BNR 2/6

55/19

19/2739
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 003004

56/19

19/4780
HØRINGSVAR - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL
TILTAK I UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET OG
VERDENSARVOMRÅDENE VEGAØYAN OG VESTNORSK
FJORLANDSKAP

57/19

19/5117
FINANSIELLE MÅLTALL FOR LIERNE KOMMUNE

58/19

19/5243
NYTT TELEFONREGLEMENT OG NY TELEFONLØSNING

59/19

19/5281
TEKNISK SAMARBEID - TILLEGGSAVTALE VANN OG AVLØP

60/19

19/5392
HELTID/DELTID I LIERNE KOMMUNE

61/19

19/5427
REFERATER LIERNE FORMANNSKAP 20.08.2019

Lierne 13.08.19
Bente Estil, sign
Ordfører
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG
9. september 2019

STÅR DU I MANNTALLET?
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 9. september 2019.
Du kan undersøke om du står i manntallet for Lierne kommune når manntallslistene
blir lagt ut i tidsrommet 29.07. – 06.09.2019.
Manntallet blir lagt ut på følgende steder:
* Biblioteket i Sørli, for hele kommunen (Hovedmanntall)
* Servicetorget, kommunehuset, for hele kommunen (Hovedmanntall)
Manntallet for Sametingsvalget for hele kommunen er utlagt ved Servicetorget, Lierne
kommune og biblioteket i Sørli.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i
folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du
flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet
fra, eller om du vil forhåndsstemme.
Forhåndsstemme kan du gjøre i Lierne på kommunehuset fra 12. august 2019.
Dersom du mener at du selv eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra
manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være
skriftlig og begrunnet.
Valgstyrets adresse er: Lierne Valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI eller
postmottak@lierne.kommune.no
Eventuelle spørsmål om manntallet eller om valget forøvrig rettes til
rådmannskontoret.
Bente Estil
Leder Valgstyret i Lierne
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG
9. september 2019
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Kommunestyre og fylkestingsvalg er mandag 9. september 2019.
Hvis du ikke kan møte på valgdagen, kan du stemme på forhånd.
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
skjer på Lierne kommune, kommunehuset 1. etg., servicetorget.
Du kan avgi stemme i tidsrommet;
mandag 12. august til og med fredag 6. september
Åpningstider: mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.
Forhåndsstemming kan gjøres i hvilken som helst kommune.
Velgere som oppholder seg i utlandet kan fra 1. juli avgi stemme på norske
utenriksstasjoner. Velgere som oppholder seg på Svalbard kan avgi forhåndsstemme
hos Sysselmannen fra 1. juli.
Velger som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har anledning
til å avgi stemme hjemme.
Det må sendes henvendelse til Lierne Valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI,
postmottak@lierne.kommune.no.
Slik henvendelse må sendes valgstyret senest
onsdag den 4. september 2019 kl. 15.00.
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun en dag i uke 36. Dato for
dette annonseres senere.

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.

GODT VALG!
Bente Estil/sign.
Valgstyrets leder

TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 2019/2020
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Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig behov for
tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. Oppvekst- og kulturetaten
ønsker herved personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer.
For å stå på vikarlister kreves følgende:
 Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon. I søknaden skrives hvor en
ønsker å stå som tilkallingsvikar.
 Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne beregne riktig lønn
og ansiennitet.
 Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. Skolen/barnehagen kan bistå
med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse på formål.
Personer som allerede står på vikarlister trenger ikke å sende inn ny søknad.
Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Lierne. CV/attester vedlegges
søknad. Søknad kan også sendes per e-post til postmottak@lierne.kommune.no.
Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken av
tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og skoleåret.
Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, eller oppvekst- og
kultursjef, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Oppvekst- og kulturetaten
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Har du spørsmål om jodtabletter? Se www.dsa.no.
Her finner du også informasjon på ulike språk
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LAG OG FORENINGER
TUSEN TAKK FOR MINNEGAVE SOM BLE GITT TIL TUNNSJØ SAMFUNSHUS I
FORBINDELSE MED BEGRAVELSEN TIL SANDER INGULFSVANN.
DET KOM INN KR 21 850.00.
Styret.

KVELIA UTVALGTE
KULTURLANDSKAP
MYRSLÅTTDAG LØRDAG 17. ER AVLYST PGA. DÅRLIG VÆRMELDING
Været er så usikkert denne uka, at vi ser oss nødt til å avlyse arrangementet. Vi satser
på å komme sterkere tilbake neste år. Forhåpentligvis blir det en godværsperiode i
løpet av august 2020, slik at vi får tørket myrgraset og satt opp høystakk på
Mårstokmyra.

Aktivitetssentret i Sørli
starter opp igjen mandag 19.august.
Vi har åpent hver mandag og torsdag kl.09.00-14.00.
Gamle og nye brukere ønskes velkommen.
Sørli Helselag

DEMENS - ÅPENT MØTE
Hvilke tilbud sier demensplan 2020 er viktig?
Hvordan er det å være pårørende til personer med demens?
Møtet holdes på Grong hotell onsdag 21. august kl. 19.00-21.00.
Program:
kl.19.00: Velkommen
kl.19.05: Nasjonalforeningen for folkehelsen v/ daglig leder Frode Mo
kl.19.15: Demensplan 2020-Trøndelag v/ prosjektkoordinator demens Siri Brustad
kl.19.30: Faglig innlegg om demens
kl.20.00: Pause med noe å bite i
kl.20.15: Pårørenderollen og egen helse v/ veileder for Friskgården i Grong Berit Blengsli
kl.20.40: "Min historie som pårørende" v/ leder i Oppdal demensforening Sigrid Mesloe
kl.21.00: Avslutning
Det er ønskelig med påmelding. Det kan du gjøre til Kari Merete tlf. 41300912
Sørli Helselag
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Storbingo - Bilbingo
på Kveli samfunnshus søndag 18. august 2019 kl. 15.00.
Premiesum kr. 30 000.
Li-verten kommer med Foodtrucken og selger mat. Kaffesalg!
Arr. Kveli samfunnshus

Agnes går av med pensjon!
Vi holder "avtakkingsfest" med kaffe og kaker på Sørli barnehage
mandag 19.august kl.17.00 og håper mange vil være med å gjøre stas på Agnes og
takke henne for årelang innsats. Alle er velkomne!
Foreldreforeningen Sørli barnehage

Loppis i Sørli!
Sett av lørdag 7. september, for da blir det loppemarked på Sørli skole kl. 12-16.
Det blir også tombola, barnekrok og salg av tacosuppe.
Har du ryddet i sommer blir vi veldig glade for lopper! Disse kan leveres til mammaene
våre Ann-Helen (tlf. 95104086), Kristel (95156135),
Eirin (91694518), Linda (99770068) eller Ellinor (91871987).
Vennlig hilsen 8. klasse.

DIVERSE
Urnenedsettelse Martin Eilert Tiller Bakken
19.01.1931 - 30.03.2019,
vil finne sted i Sørli kirke tirsdag 20. August kl. 11.
Alle er velkommen til seremonien i kirken.
På vegne av familien
Sylvia Bjørgan Ysland

Tusen takk
for varm omtanke, blomster, gaver, hilsner og deltagelse ved Sander Ingulfsvanns
bortgang og begravelse.
Inger, Syrene og Ingunn med familier
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PE-TORSA 22. - 25. AUGUST 2019
Billettene til begge lørdagsforestillingene er nå utsolgt. Til de andre forestillingene torsdag 22. kl 18,
fredag 23. kl 18 og søndag 25. kl 11 og 16 er det ledige billetter. Bestill på tlf 95 86 11 01, ta turen
innom Kveli-bua for direktekjøp, eller send en e-post til kve-bua@online.no
PE-TORSABUSS FRA NORDLI TIL KVELIA
Det går buss fra Nordli til Kvelia til torsdagsforestillinga kl 18.00 og søndagsforestillinga kl 16.00.
Torsdag går det buss kl 16.00 og kl 16.45. I tillegg går det buss fra Norgeskonferansen kl 16.30.
Denne tar også med passasjerer fra Dr. Brønns plass.
Søndag går det buss kl 14.00 og kl 14.45. Retur etter forestillingene.
Tilbudet er gratis. De som ønsker å benytte seg av tilbudet møter opp ved Dr. Brønns plass.
TOGAVGANGEN
mellom Kveli samfunnshus og Oppgår’n er i år innstilt. Det går IKKE buss for tog…..
Flagg og glade hurrarop er likevel tillatt.
KVELI SAMFUNNSHUS PE-TORSAHELGA 2019
Fredag kveld, kl 22.00 presenterer 3xKveli + 1 Kvemo ”Kvelihumor.no å da” i lavvoen ved
Kveli samfunnshus. OBS! Forestillingen er nå utsolgt.
Etter forestillinga er det åpnet for alle, og muligheter for dans til levende musikk. Matservering inne
på samfunnshuset mens forestillinga pågår.
Lørdag kveld er det jubileumsmiddag inne på samfunnshuset kl 20.30.
Der serveres fiskebuffet Blåfjell fra LiVERTEN.
Fiskebuffeten består av mange spennende varianter av røye fra Blåfjell som:
Akevittgravet Blåfjell-røye, Røykalaks-mousse,
Dillgravet Blåfjell-røye
Ovnsbakt pepperrøye,
Limemarinert Blåfjell-røye,
Speket Blåfjell-røye,
Rakfisk av Blåfjellrøye,
Kakao- og chilistekt Blåfjellrøye, Røyestut.
Så har vi også godbiten Einerrøkt vill-laks fra Li-Snadder.
(Vart du sopin nå???)
Sist, men ikke minst, blir det en gylden mulighet til å smake LiVERTEN’s prisbelønte grævfisk av
Blåfjell-røye, beste produkt på matfestivalen i Trondheim, i åpen klasse.
Tilbehør bl.a. potetsalat, eggerøre, syltet rødløk, mandelpotet og lokalt brød fra eget bakeri.
Hans O Kveli er toastmaster for kvelden. Pe-Torsaaktørene deltar på middagen (i sivil), så det blir
muligheter for å slå av en prat med den/de av aktørene som havner ved «ditt bord».
Det blir tale fra styreleder Inge Ryan, og drengen Danel kommer til å oppsummere 20 år i Oppgår’n
på 5 minutter. Øvrige spontaninnslag kan påregnes.
Kuvertpris kr 500. I prisen inngår 2 enheter drikke.
Bindende påmelding innen tirsdag 20.august.
Etter middagen vises «Artigste tå Pe-Torsa» på storskjerm inne på samfunnshuset.
I lavvoen spiller Kjell Arild Brønstad til dans fra kl 21.00 – 01.00.
GRATIS INNGANG I LAVVOEN.

Velkommen til Pe-Torsavukku i Kvelia!
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Jubileumsprogram
Åpent for camping på Pe-Torsacampen fra søndag 18.august kl 12.
Søndag 18.august, Kveli samfunnshus
Kl 15.00:
Storbingo
(Kjæm e nån ifrå Oppgåla tru?)
Mandag 19.august, Kveli samfunnshus
Kl 12.00–18.00: Visning av «Artigste tå Pe-Torsa» gjennom dagen, gratis inngang.
Kl 19.00
Par med samme bryllupsdag som Pe og Serianne, 19. august,
inviteres av Pe-Torsa Vel til markering av dagen.
Tirsdag 20. august, Kveli samfunnshus, gratis inngang
Kl 19.00:
Pratstunn, «Kvelia på 50-tallet» m/ programleder Hans O Kveli
Intervju med noen av de som bodde i Kvelia på 1950-tallet.
Salg av kaffe og mjukbrød fra kl 18 og i pausen.
Onsdag 21.august, Kveli samfunnshus, gratis inngang
Kl 20.00:
Pe-Torsavisekveld med Toril & Bjørnar
og auksjonsinnslag med Severin og Agust.
Salg av kaffe og mjukbrød fra kl 19 og i pausen.
Torsdag morgen 22. august, Kvemokrysset
kl 06.00:
Åpning av venstrekjøring på Kvemoveien.
Torsdag 22. august, Kveli samfunnshus, gratis inngang
Kl 20.30:
Premierefest
Kl 21.00:
Filmvisning «Artigste tå Pe-Torsa».
Lørdag 24. august, Kveli samfunnshus og lavvoen
kl 20.30:
Jubileumsmiddag på Kveli samfunnshus, fiskebuffet «Blåfjell» fra LiVERTEN
Kuvertpris kr 500 inkl. 2 enheter drikke.
Bindende påmelding. Det legges ut 100 billetter.
Filmvisning «Artigste tå Pe-Torsa» inne på samfunnshuset etter middagen.
Kl 21.00:

Dansemusikk med Kjell Arild Brønstad i lavvoen, gratis inngang.

Dette er jubileumsprogrammet. Utover dette kjøres ordinært program for
Pe-Torsahelga, med forestillinger i Oppgår’n torsdag - søndag, og 3xKveli + 1 Kvemo i lavvoen ved
samfunnshuset fredag kveld.

Se mer info om Pe-Torsa på pe-torsa.no

Åpningstider Kveli-bua i Pe-Torsauka
Søndag 18. august kl. 12.00 - 16.00
Mandag 19. - onsdag 21. kl. 10.00 - 17.00
Torsdag 22. - søndag 25. kl. 09.00 - 20.00
Velkommen i Kvelia!
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SOKKELLEILIGHET LEIES UT
Nyoppusset sokkelleilighet leies ut i Devika.
Ring for info: Paul Leon tlf. + 47 481 46915.

TOYOTA RAV 4
2005-modell, gått 179 000 km. 4 WD og automatgir. EU-godkjent tuk 31.01.2021.
Selges p.g.a. skolegang. Pris kr 39.000. Bilen står i Nordli/Lierne kommune.
Henvendelse tlf.: 918 59485.

Kreativt kurs i selvutvikling den 5. - 6. oktober i Sørli - noe for deg?
Kurset gir en enkel innføring i hva en drøm kan si oss. Det å tolke drømmer er en
spennende reise der du blir kjent med hva ditt ubevisste prøver å fortelle deg.
Søndag jobber vi med bevisstgjøring av vår egen helhet. Her bruker vi både med
maling og collage. Gå inn på www.hegestamnes.no og les mere om kurset.
Pris kr 1 980. Påmelding til hegestamnes@gmail.com, tlf 917 85880 eller fb.
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En næringspolitisk kulturkonferanse
med fagdel i Liernehallen og
forestillingen Pe-Torsa.
Det blir humor, husband og
underholdning.
22. august 11.00 – 16.00 i
Liernehallen.
Påmelding:

norgeskonferansen.no
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