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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

 

Lierne kommune har pr 23.06.20 ingen Covid-19 smitte. 
 

Vi går inn i ferieperiode, og vil i den anledning minne alle om viktigheten med å følge 

smitteverntiltakene, dette tar vi ikke ferie ifra!  

Husk å holde avstand til hverandre! Da er du med på å begrense smitten, du blir ikke 

smittet og du smitter heller ikke andre! 

Alle som skal ha et arrangement for et antall over 20 personer, skal varsle Lierne 

kommune om dette, på et eget søknadsskjema som ligger på hjemmesiden.  

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 74  34 34 00.  
 

 
 

 

Ny åpningstid på Lierne servicetorg og sentralbord fra 13. juli 2020 
 

Vi har åpnet for publikum og betjener sentralbordet fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager. 

Saksbehandlere kan nås direkte på telefon fra kl 08.00 – 15.30. Telefonnummer finner 

du på kommunens hjemmeside: 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/ 
 

 

 

LI-NYTT KOMMER I POSTKASSA TIL ALLE HUSSTANDER I 

LIERNE UKE 27  (ONSDAG 1. JULI ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2020 

 

Li-Nytt utgis IKKE i ukene 28. 30. og 32 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
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LI-MARTNA 2020 
 

Hvis vi fortsetter å holde oss smittefri i Lierne blir det i år en annerledes Li-martna!!  

Arrangementene skal foregå etter gjeldende smittevernregler. 

Det blir ikke satt opp boder, men for de som ønsker kan de benytte egne biler, bord, 

popuptelt eller lignende. 

Det blir arrangementer i hele kommunen gjennom hele uke 30 (19.-25.juli) og som 

avsluttes i Mebygda lørdag 25.juli 

Planlagt så langt:  

Vi kan/skal lære mere om og besøke flere steder i vår kommune gjennom 3 

Bilrebusløp: 19., 21., 23.juli, Gårebus/natursti 25.juli (Bygdebøker og 

jubileumstidsskrifter som kommunen har gitt ut legges til grunn 😊) 

Sørlimila, 22.juli 

Det jobbes med noe spennende, 24.juli 

 

Program blir å finne på Lierne Kommunes hjemmeside, Li-Martnan, etter hvert som 

ting blir klart og under Hva skjer på hjemmesiden? 

 

 

 
 

ENDREDE ÅPNINGSTIDER VED GJENVINNINGSSTASJONEN I 

LIERNE 
 

Fra og med uke 26 (24. juni) blir det endringer i åpningstiden ved 

gjenvinningsstasjonen. Mens det er sommertid (frem til 31.10) vil stasjonen i Støvika 

være åpen hver onsdag fra kl. 14:00-17:00. 

 

I tillegg vil den være åpen lørdag 4. juli, lørdag 1. august og lørdag 5. september fra  

kl. 11:00-13:00. 

 

På vår hjemmeside finner du mer informasjon om hva du kan levere på 

gjenvinningsstasjonen https://mna.no/gjenvinningstasjoner/lierne-article545-937.html 

På den siden ligger det også litt informasjon om retningslinjer ved besøk på 

gjenvinningsstasjonen. 

 

Når du planlegger et besøk på stasjonen, er det greit å tenke gjennom hvordan du 

pakker avfallet siden det skal kildesorteres før du legger det i riktig container på 

gjenvinningsstasjonen. Dersom du allerede har sortert avfallet før du kommer til 

stasjonen, vil besøket ta mindre tid og det blir lettere å finne riktig container for 

avfallet. 

 

 

 

 

https://mna.no/gjenvinningstasjoner/lierne-article545-937.html
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SVERIGE SOM TRANSITTLAND VED REISER 

 

Som dere sikkert har fått med dere er det nå åpnet for reiser mellom bla. Norge, Finland og 

Danmark uten at man kommer i karantene. På slike reiser kan man kjøre gjennom Sverige 

dersom dette er korteste vei hjem eller dit man skal i Danmark eller Finland. Det er ikke tillatt å 

overnatte i Sverige på slike reiser, og en forutsetning er at man en holder avstand og god 

smittehygiene under reisen. Man må også benytte eget kjøretøy på slike reiser. 

 

Disse reglene åpner også for at man kan reise fra et sted i Norge til et annet sted i Norge ved å 

reise via Sverige, dersom dette er korteste reiseveg, og man overholder de øvrige reglene som 

nevnt ovenfor. For innbyggere i Lierne og Røyrvik kan dette for eksempel være aktuelt dersom 

man ønsker å reise ned til Østlandet. Man kan da velge å kjøre "innlandsvägen" i Sverige og for 

eksempel komme inn i Norge igjen ved Østby. (Nybergsund/Trysil). 

 

Jørn Ove Totland 

Politikontakt 

 

 
 

Kom og bli med på fagdag SMIL og RMP. 

For deg som søker, tenker å søke eller er interessert i å lære mer om SMIL (spesielle 

miljøtiltak) og / eller RMP (regionale miljøtilskudd) inviteres det til fagdag onsdag 

26.august kl. 10.00 – 15.00 på Tunnsjøen samfunnshus.  

Det er lagt opp til befaring i nærområdet etter lunsj. 

Lunsj serveres fra kl. 11.30 – 12.00. 

Er det noen spørsmål i forbindelse med fagdagen kan Synnøve kontaktes på  

tlf. 90771485 eller Ann Kristin på tlf. 48231037. 

Velkommen!        Hilsen Landbrukskontoret  
 

 

Ledig elgjakt på Aunet kommuneskog for 2020. 

Frist for å komme med bud: 6. juli kl 11.00 

Mer info på lierne.kommune.no 

 

Ledig småviltjakt på Aunet kommuneskog for 2020. 
 

Frist for å komme med bud: 6. juli kl 11.00 

Mer info på lierne.kommune.no 
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FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER ÅPNET MANDAG 22. JUNI! 
 

Følgende regler gjelder pr. 22.06.20, inntil videre: 

1) Det blir IKKE anledning til å benytte seg av solarium, garderober eller WC på 

grunn av smittevern. Det anbefales å fylle opp vannflaska hjemme og planlegge 

toalettbesøk før du kommer på trening.  

2) Det er KUN tillatt å trene ved symptomfrihet. Ikke feber, hoste eller mistanke om 

luftveisinfeksjon. 

3) Det er kun tillatt å trene for de med gyldig treningskort. Kort kan kjøpes på Joker 

Lierne eller via VIPPS (504492). Husk å skriv deg opp på lista som henger på 

treningssenteret for hver gang du besøker senteret.  

4) God håndhygiene er viktig: Vask hender godt med såpe og vann før du kommer på 

treningssenteret, og bruk hånddesinfeksjon (som vi har på senteret) før, under og etter 

trening.  

5) Husk å vask/tørk utstyr etter bruk. Vi har papir og sprayflasker med såpe og 

vann som skal benyttes. Gjør deg ferdig med 1 apparat før du fortsetter til neste. 

6) Bruk håndklær på apparater – for å unngå hudkontakt på overflater. 

7) Ta med treningsmatte selv. Vi fjerner våre matter fra treningssenteret inntil videre.  

8) Bruk rent treningstøy. Unngå hudkontakt på overflater. Bruk T-skjorte – ikke 

singlet. Unngå kort shorts. 

9) Vis hensyn: Hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene. 

10)  Maks 6 personer pr. treningstid. Hvis det er ønskelig med flere skal en av oss i 

styret være tilstede. Ta kontakt med en av styrets medlemmer i forkant.  

HUSK at vi alle har et felles ansvar, og hvis smittevernregler ikke overholdes er 

vi nødt til å stenge treningssenteret.  

PS. For dere som kjøpte treningskort og som har gått glipp av et månedskort eller flere 

måneder av årskortet sitt, vil vi oppfordre til å gi det som et bidrag til Finnlistuggu 

treningssenter. Men dere skal selvfølgelig få godtgjørelse hvis ønskelig – Ta kontakt 

med en av oss i styret så finner vi en løsning 😊 

VELKOMMEN PÅ TRENING – VI GLEDER OSS TIL Å KOMME I GANG 

IGJEN 😊 

Hilsen styrets medlemmer, 

Harald, John Jørgen, John Helge, John Arne, Åse og Sigrid 
 

 

 

SOMMERKORT FOR STUDENTER 

Finnlistuggu treningssenter åpner for ungdommer som er hjemme i sommerferien! 

Fra 22. Juni til skolestart i august kan du som student og over 16 år trene for bare 500 

kr. Du kan betale med vipps til 504492 eller på Joker Lierne. Husk å skriv deg opp på 

lista vi har på senteret. 

Vi ønsker alle studenter velkommen hjem på sommerferie!  
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KIRKE 

 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 28.06 . Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00 ved vikarprest Anna Jønsson. 

Nattverd. 

 

LAG OG FORENINGER 
 

HEI ALLE SOM VAR PÅ GRAUTDAG (ST.HANS) 
Lørdag 20. juni på Skjelbred Grendehus. Trekningen på loddbok blir 21. juli på  

Nordli Totaktservice.     Styret for Skjelbred Grendehus 
 

 

BILBINGO   
På Sørli Samfunnshus søndag den 28.juni kl 19:00. 

Maks 50 personer inne på samfunnshuset så vi oppfordrer deg som har mulighet til å 

spille i bilen. 

Vi har strenge smitteverntiltak og oppfordrer dere alle til å tenke på avstand, 

reinslighet og møte opp friske og glade! 

1 meters avstand i køen, navn blir notert og 1 meters avstand inne i lokalene. 

Vel møtt!                                                                                                             Styret 

 

 

DIVERSE 
 
 

SETERDRIFT OPPI DJUPVASSETEREN 
1.juli - 31.juli har vi åpen seter oppi Djupvasseteren. Vi har åpent tirsdag til søndag. 

Lørdager serveres det middag mellom 15.00-17.00. Ønsker bestilling innen fredag  

kl. 12.00 på Facebook eller telefon: 91609071. Lørdag 4.juli er det fiskesuppe med 

dessert som står på menyen.  

Søndager er det rømmegraut. Tirsdag - søndag er det servering av kaffe og sveler.  

Følg skiltingen fra «Nessi-krysset».  

Velkommen!          Kristine og Ole Ivar  

 

 

 

SOKKELLEILIGHET TIL UTLEIE 
 

Sokkelleilighet med 1 soverom ca. 2,5 km fra sentrum i Sandvika til utleie. 

Ta kontakt med Sten Olav tlf.: 415 68 092 eller Astrid tlf.: 480 92 096. 
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Frivilligsentralen 

har ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen og Kurtax, sponsing fra Blomdal 

Maskin, Traktorlaget og Sørli bygg, samt egne midler og innsats fra frivillige – pusset 

opp plassen ved «Nauste neom sentral`n». Vi håper libyggen vil bruke plassen, og at 

alle bidrar til å holde den ren og pen etter seg.:) 

Vi inviterer alle som har bidratt ved oppussing av plassen til «gjenåpning»  mandag 

29. juni kl 11  

Vi spanderer pølse og kaffe.  
 

Sentralen er feriestengt 6.-9. august, og satser på oppstart av turgruppe mandag 10. 

august. 
 

Vi ønsker alle en god sommer! Lena og Augustine 

 

 

 
 


