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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Covid-19 screening test for dagpendlere 
 

I henhold til Covid-19 forskriften skal dagpendlere, fra et definert rødt område, 

gjennomføre covid-19 test hver 7. dag.  

 

Bedrifter i Lierne, som har dagpendlere, bes kontakte koronateamet for å melde inn 

personer dette er aktuelt for og avtale tidspunkt for screeningtest. 

Lierne kommune dekker utgifter for covid-19 test tom uke 42. Koronateamet holder til 

i Sørli en dag pr uke, for at ansatte i Sørli området ikke skal ha så lang reisevei for å få 

gjennomført covid-19 test. 

 

Hvor gjennomføres screeningtest av dagpendlere? 

• Koronateamet holder til ved Baxt Lierne, torsdager i tidsrommet  

kl. 14.30-16.00, for å gjennomføre screening test for dagpendlere med 

arbeidssted Sørli og omegn. 

• Dagpendlere med arbeidssted Nordli og omegn får gjennomført screening test 

ved Lierne legekontor. 

Koronatelefonen er åpen hverdager i tidsrommet 08-12. Tlf. 906 20 664.   

          Helse og omsorgsetaten 
 
 

BILDER TIL LIERNES KULTURKALENDER 2021 
For å få til en ny fin og spennende kulturkalender så trenger vi bilder fra dere. 

Har du bilder så ta kontakt med kulturleder på mail eller telefon. 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller mobil 95 02 93 32. 

OBS! Vi ønsker gjerne bilder av «nyere» dato, for eksempel jaktlag, skoleskirenn, 

skoleklasser osv.       Oppvekst- og kulturkontoret 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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INFORMASJONSMØTE MED MNA ANGÅENDE RENOVASJON I LIERNE 

Lierne kommune gikk inn i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) fra 01.01.2020, 

og fra samme dato overtok de ansvaret for renovasjonen både for private og 

bedrifter, i tillegg til at det ble samme hytterenovasjon som for innbyggere i resten 

av kommunene i Namdalen. Lierne kommune beklager at ikke tidligere varslet gebyr 

for hytterenovasjon ble fakturert allerede fra 1.kvartal 2020, da dette ikke var ferdig 

fra MNA før til sommeren 2020, og at det da ble det fakturert for 3 kvartal på en 

gang. Det kan gi en feilaktig oppfatning av nivået. 

Vi har tidligere annonsert flere ganger om at alle spørsmål om renovasjon skal rettes 

direkte til MNA. For å gi anledning til både å få informasjon og stille spørsmål 

inviterer vi alle interesserte til et åpent temamøte om Renovasjon på Lierne 

Samfunnshus torsdag 1. oktober 2020 kl. 12oo 

Av hensyn til smittevernorganisering av møter, ber vi om påmelding til Lierne 

Servicetorg, tlf. 74 34 34 00 senest 30.09.20. 

Vel møtt! 

     Lierne kommune og Midtre Namdal Avfallsselskap 
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TV- aksjonen 2020 
 

Årets TV –aksjon går til å bekjempe plast i havet. 

Det vil bli en annerledes TV– aksjon i år, da 

korona situasjonen gjør at det ikke vil bli en dør til 

dør innsamling slik vi har vært vant til siden NRK 

startet opp med TV-aksjonen i 1974 

I år vil det bli digitale bøsser og komiteen skal ta stilling hvor mange digitale bøsser vi 

skal ha i Lierne.  

Det er også mulig for enkeltpersoner å registrere seg med en egen digital bøsse, dette 

gjøres på blimed.no  

Selve TV-aksjonen vil foregå 18. oktober, men så fort de digitale bøssene er på plass 

er det mulig å støtte aksjonen.  

Formannskapet har oppnevnt en komite bestående av:  

Ordfører Bente Estil som leder, medlemmer; Victoria Westberg, Sofie Skogen og 

Vilde Aamo.  

Komiteen vil bruke Li-nytt, kommunens hjemme- og facebookside for å informere om 

TV –aksjonen framover.  

 

For komiteen 

Ordfører Bente Estil  

 

 

ÅPEN DAG PÅ SØRLI MUSEUM MANDAG 5.OKTOBER  

KL 10.00 -14.00 

I sommer har stabburet på museet i Sørli blitt renovert.  

Stokker med råteskader er skiftet ut med nye, og stabburet er satt opp igjen. 

Det som gjenstår nå, er å legge nytt torvtak. Det legges med never og ikke plast 

under torva. 

Mandag og tirsdag, 5.-6. oktober gjennomføres det taktekkingskurs i regi av  

Museet Midt. 

Mandag er det muligheter for å ta turen til museet og se og høre hvordan det gjøres 

og ellers slå av en prat. 

Kaffeservering. 

Velkommen! 

Lierne museer og Museet Midt 

 
 

 

 

https://www.blimed.no/


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 5  

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 4. oktober: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 16.00 ved sokneprest Martin 

Ottosson. Konfirmantpresentasjon.  
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

EN STOR TAKK for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsen  

til Per Jan Eide. 

Sørli Idrettslag 

 

 

Oppstart av barneaktiviteter i Lierne IL  
Allidretten starter opp mandag 12. oktober kl. 18-19, i 

Liernehallen. Mer info kommer på Lierne IL’s facebook 

og sendes med elevene. Gjennomføres i tråd med idrettens 

smittevernveileder.  

 

Det blir dessverre ingen basistrening foreløpig.     Aktivitetsgruppa 

 

Minivolleyball (5.-7. kl.) starter opp i uke 42. Mer info kommer! 

Lierne volleyball 
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Velkommen til Liernehallen og 1.div-oppgjør: 

Lierne-Sandnes 

Lørdag 3.oktober kl.14.00 
Da er vi endelig tilbake i det «gode selskap» - og tar imot lag fra hele Norge!  

Spennende tider, både sportslig og med tanke på pandemien. 

Vi vil gjennomføre hjemmekamper, inntil myndighetene eller NVBF sier noe annet.  

Så, vi har planlagt så godt det lar seg gjøre, vært i kontakt med smittevernlege – og gjennomfører 

kamp, med litt restriksjoner. 

På våre hjemmekamper følger vi NVBFs smitteforebyggende tiltak, og dette innebærer: 

- Personer som er syke, skal holde seg hjemme 

- Alle skal holde minst 1 meter avstand 

- Viktig med god håndhygiene (vi har sprit-dispensere og tilgang på såpe/vann mange steder) 

- Alle tilskuere skal oppholde seg i soner merket for tilskuere. 

- Alle tilskuere skal registrere seg med QR-kode, som vil brukes ved en evt smittesporing  

(vi registrerer deg om du ikke har telefon som kan brukes til registrering).  

Maks antall tilskuere er 100.  

For å unngå at noen reiser langt, og må snu, tar vi opp bestilling på billett.  

Pris: Kr 100,- voksne (fra 1.vgs). 

Familiemedlemmer/nære venner som kan sitte sammen, melder seg på samlet, slik at vi får merket 

x antall plasser til den gruppa. Kommer du alene, går det også godt! 

Ønsker du billett til kamp, TA KONTAKT MED: 

Leder i Lierne IL Volleyball: Turid Solum Gjertsås, 97646837. 

Dersom tilskuere ikke følger tiltakene som beskrevet over, vil vi sende vedkommende hjem, evt. 

stenge kampen for publikum. 

Det vil alltid være en arrangementsansvarlig til stede i hallen, samt flere medhjelpere. 

Det blir IKKE kiosksalg denne gangen, så vi oppfordrer publikum til å ta med selv.  

Og dere kan gjerne vippse klubben for «salget». VIPPSNR: 527225 

Kampen vil bli streamet – men det er enda ikke avklart hvor.  

Vi kommer til å informere mer om dette på hjemmesiden til Lierne Volleyball på facebook. 

 

VELKOMMEN TIL KAMP       

 

 

 


