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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

INFORMASJON TIL EIERE AV FRITIDSEIENDOMMER I 

LIERNE KOMMUNE 

 
Renovasjonsforskriften for MNA-kommunene er vedtatt gjeldende for Lierne kommune.  

Lierne kommune har i sak 100/19 vedtatt renovasjon for fritidshus i Lierne kommune, herunder 

bolighus som benyttes som fritidseiendom. Med dette vedtaket har kommunestyret i Lierne innført den 

samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av 

kommunen, og kommunens vedtak er i tråd med lovverket på området. 

 

Utdrag fra renovasjonsforskriften: 

§ 3-2 Gebyrpliktig. I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse 

over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er 

dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også 

permanente oppsatte campingvogner. 
 

Hytterenovasjonsgebyret er gjeldende fra 1.januar 2020. Kommunestyret fastsetter årlig differensierte 

gebyrsatser.  

 

Det er etablert nye renovasjonspunkter i kommunen disse kan du søke opp på kommunens 

hjemmeside eller på www.mna.no. 

 

Kildesortering av avfallet tilstrebes å være lik den som våre abonnenter utfører i husholdningene. Det 

er også satt ut en del containere for glass- og metallemballasje ved mange 

hytterenovasjonscontainere.  

 

Annet avfall som oppstår ved bruk av hytta skal bringes til en gjenvinningsstasjon, fortrinnsvis 

vårryggen på Bergsmo. Eksempler på slikt avfall er; treverk, farlig avfall, møbler, hvitevarer og annet 

elektrisk avfall. Dette skal IKKE settes igjen utenfor containeren. 

 

Last gjerne ned appen Min Renovasjon da har du full oversikt både over din egen tømmekalender 

samt hvor alle returpunktene er. 

 

NB: Alle spørsmål vedr renovasjon skal rettes til telefon 74 28 17 60. 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen 

Dato: Tirsdag 19.05.2020  

Tidspunkt:  09:00 

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

Til behandling: 
 

33/20 20/3482   

 REFERATER FORMANNSKAPET 19.05.2020  

 

34/20 17/6522   

 GODKJENNING - ENDRING REGULERINGSPLAN NYJORK 

(STYGGHAUGEN) HYTTEFELT - GNR/BNR 18/2  

 

35/20 20/3039   

 OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - ENDRING REGULERINGSPLAN 

BREISTRAND HYTTEFELT - GNR/BNR 7/86  

 

36/20 20/3062   

 OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - ENDRING/REVIDERING 

REGULERINGSPLAN STØVIKA INDUSTRIOMRÅDE GNR/BNR 22/2 & 22/85  

 

37/20 19/6760   

 KLAGEBEHANDLING SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 

EIENDOM 014009 

 

38/20 20/3132   

 TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER, LOKALE RETNINGSLINJER 

LK 

 

39/20 20/2715 Unntatt offentlig, Off.l. §13  

 FORESPØRSEL OM KONSESJONSPRIS FOR EIENDOM 

 

40/20 20/3105   

 TV-AKSJONEN 2020 - ANMODNING OM Å OPPNEVNE 

KOMMUNEKOMITÉ WWF 

 

41/20 20/2579   

 REGNSKAP FOR LIERNE KOMMUNE 2019  

 

42/20 20/2627   

 ÅRSBERETNING FOR LIERNE KOMMUNE 2019  

 

43/20 20/3520   

 MØTEPLAN 2.HALVÅR 2020  

 

44/20 20/3485   

 ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 19.05.2020  

 

Lierne 12. mai 2020. Bente Estil, sign. Ordfører 
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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne Kommunestyre 

Møtested: Lierne kommune, Video 

Dato: Tirsdag 19.05.2020  

Tidspunkt:  17:00 

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

Agenda: 

 

Kl 16.00, Video Temamøte NAMAS 

Kl 17.00, Video Ordinært kommuestyremøte 

 

Til behandling: 

 

1. Referater 

2. Retningslinjer barmarkskjøring 

3. Søknad motorferdsel i utmark 

4. Regnskap for Lierne kommune 2019 

5. Årsberetning for Lierne kommune 2019 

6. Godkjenning - endring reguleringsplan Nyjork (stygghaugen) hyttefelt - gnr/bnr 

18/2 

7. Årsregnskap og årsrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen 

8. Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifterettene 2021-24 

9. Rapport om finansforvaltning 2019 

10. Regnskap for kommunale fond 2019 

11. Digipro helse 

12. Oppgradering av Kommunens SD-anlegg 

13. Legevakt i Namdalen (natt) – Veien videre 

14. Evt. Folkehelsepark/-er i Lierne? 

15. Retningslinjer for barn og unges representant i plansaker 

16. Orientering og spørsmål – Kommunestyret 19.05.2020 

 

Lierne 12. mai 2020 

Bente Estil, sign 

Ordfører 

 

KOMMUNEHUSET OG SERVICETORGET ÅPNER IGJEN  
onsdag 13. mai 2020.  

Åpningstid kl.  08.00-15.30.  

Publikum henstilles til å avtale tid med saksbehandlere.  

Det er utarbeidet smittevernregler som skal følges av både ansatte og 

besøkende.  
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INFORMASJON FRA KRISELEDELSEN I LIERNE KOMMUNE 12.MAI 2020 
 

Det har gått to måneder siden «koronatiltakene» ble iverksatt. To måneder som har vært 

annerledes for mange av oss, men alle har vært med å bidra i denne dugnaden som vi ble bedt om 

å være med på for å hindre smitte av koronaviruset.  

I Lierne er det pr 12. mai ikke blitt påvist smitte av koronaviruset.  

I tråd med det som ble presentert i regjeringens pressekonferanse 7. mai begynner vi nå 

gjenåpningen av samfunnet her Lierne. Vi følger de nasjonale råd og retningslinjer som er gitt i 

forhold til dette. 

Vi er glade for at alle barn fra i dag er tilbake på våre skoler. Servicetorg og bibliotek vil åpnes 

igjen og det vil bli mulig å starte opp med treninger på ulike arenaer.  

Vi vet det har vært, og fortsatt er til dels store utfordringer for vårt næringsliv. Her er 

kriseledelsen godt kjent med den jobben som er gjort fra Lierne utvikling. Vårt næringsliv har 

fått hjelp og støtte, og flere har nyttet seg av de ulike krisepakkene som er kommet fra 

regjeringen.  

Vi skal nå tilbake til en «ny hverdag, fra kriseledelsen vil vi minne om at det helt avgjørende at 

vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss 

hjemme når vi er syke. 

Under følger de retningslinjer som ble lagt frem i regjeringens pressekonferanse 7.mai, og som 

gjelder pr i dag og som er aktuelle her. 

 

Fra 7. mai ble det gjort følgende endringer:  

 (https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter ) 

 Tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. På arrangementer skal 

personene kunne holde minst en meter avstand til personer som man ikke bor sammen 

med. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør, som har ansvaret for å 

ha oversikt over hvem som er til stede, at det er mulig å gjennomføre god hygiene og 

sørge for at syke personer ikke deltar. 

 Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 

personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene. 

 Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres 

for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets 

anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. 

 Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller. 

 Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes 

fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. 

 Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. 

 

 Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som er nærkontakter til en person 

med bekreftet smitte, skal i karantene. Du blir regnet som nærkontakt dersom en du har 

vært sammen med får symptomer på covid-19 innen 48 timer etter dere møttes, og dere 

var nærmere enn to meter i 15 minutter eller mer. Du blir også regnet som nærkontakt 

dersom du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsning eller klemming) eller vært i 

fysisk kontakt med sekreter som spytt, svette, snørr, slim og tårer fra den syke. Man skal 

fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to 

meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder 

for personer som har gjennomgått covid-19. 

 Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele 

arbeidstiden.  
 

https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter
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Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer  

 Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20 (innen 

15. mai). Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle elevene kan være 

på skolen samtidig.  

 Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan 

også åpne i uke 20 (innen 15. mai). 

 Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne 

 Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som 

innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe 

større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille 

kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte. 

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:  

 Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand 

på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering 

 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. 

Rådene skal gjelde fra 1. juni. 

 

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:  

 Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer. 

 Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med 

bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak. 

 Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at 

helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige 

smitteverntiltak. 

 Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften. 

 

Informasjon fra de ulike etatene 
 

Politiet 

Minner om at alle som har vært i utlandet skal i karantene i 10. dager og at det skal meldes til 

legekontoret. Dette gjelder også korte turer til Sverige.  

 

Servicetorg/sentraladministrasjon 

Kommunehuset og servicetorget åpner onsdag 13. mai. Det henstilles fortsatt til publikum å 

avtale tid med saksbehandlere. Det vil være restriksjoner, som gjøres kjent med oppslag. 

Nordli folkebibliotek vil fra samme dag gå tilbake til ordinære åpningstider fra kl. 08.00-15.30. 

Sørli folkebibliotek går tilbake til sine ordinære åpningstider; tirsdag kl. 15-19, samt torsdag kl. 

10-17.   

 

Helse/omsorg 

Det er fortsatt adgangskontroll ved Lierne Helsetun, men det er muligheter for pårørende å 

besøke sine. For at dette skal gjennomføres på en god måte skal alle besøk avtales på forhånd. 

Besøk skal i hovedsak foregå utendørs, men det tilrettelegges for besøk på beboers rom for 

beboere som ikke er mobile og kan være ute. 

Alle helse og omsorgstjenester er aktive. Det er utarbeidet retningslinjer for å ivareta smittevern 

som ansatte skal følge slik at tjenestene kan være forsvarlige. Brukere av helse og 

omsorgstjenester bes også følge retningslinjer som gjelder alle innbyggere ifht smittevern og 

eventuelle egne retningslinjer som man har mottatt på tjenestestedet. 

Coronatelefonen er fortsatt åpen alle hverdager i tidsrommet 08.00 -12.00 (tlf. 90620664) 

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt! 
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Oppvekst/kultur 

Grunnskolene åpner for alle elever tirsdag 12. mai. Skolene følger de veilederne som gjelder for 

smitteverntiltak i skolen, og gjør lokale tilpassinger ut fra dette.   

Barnehagene har hatt åpent fra uke 17, med noe redusert åpningstider. Åpningstidene er redusert 

for å kunne oppfylle kravene som stilles rundt smittevern.  

Kulturskolen starter også opp med sine tilbud i løpet av uke 20, det er utarbeidet egne 

smitteverntiltak også for kulturskolen.  

Lierne voksenopplæring starter opp den 13. mai.   

 

 

Plan og utvikling 

Idrettsanlegg: 

Liernehallen med foaje benyttes som midlertidig barnehage, og det er i kriseledelsen bestemt at 

kjøkken, foaje og idrettshall ikke skal leies ut til eksterne. Dette gjelder ut juni måned. 

Sørlihallen, kan leies ut.  For at hallen skal være tilgjengelig for utleie forutsettes det at 
leietakerne overholder smitteverntiltak som er satt for idrett: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

Fotballbanene er åpne, gjeldene smitteverntiltak for bruken av dem er tidligere gjort kjent, og de 

henger også ved banene.  

Det er åpnet opp for organiserte treninger, disse må følge smitteverntiltak for idrett som ble gjort 

kjent mandag 11.mai. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 
 

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

TRENINGSHALLER – LIERNE KOMMUNE 

Nordli: Pga at deler av Liernehallen og foaje nyttes til midlertidig drift av barnehage, 

vil ikke disse arealene åpnes for utleie. Dette gjelder ut juni måned. 

Sørli: Sørli-hallen åpnes for utleie.  

- For at hallen skal være tilgjengelig for utleie forutsettes det at leietakerne 

overholder smittevernråd fra FHI: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

 
 

Presisering: 

 

Skole og barnehage har prioritet på bruk av 

arealene innenfor åpningstid 

Garderober vil ikke være tilgjengelige for 

skifting / dusjing 

Toaletter kan nyttes. 

Plan og utviklingsetaten 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORG 
 

«Coronatelefonen» er åpen alle hverdager mellom 08.00-12.00 

Telefonnummer: 90620664 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne! 

 

Testkriterier for covid-19: 

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert 

rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller 

tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:  

 

 Pasient med behov for innleggelse. 

 Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon. 

 Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 

 Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*. 

 Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, 

eller etter reise. 

 Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. 

 Andre med mistenkt covid-19. 

 

 

Besøk ved Lierne Helsetun 

Det er fortsatt adgangskontroll ved Lierne Helsetun, men det åpnes nå opp for besøk. 

Besøk skal fortrinnsvis skje utendørs, i område rundt hovedinngangen.  

UNNTAK der beboeren ikke er mobil, da legges det til rette for besøk i beboerens 

rom.  

Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller er bekreftet med Covid-19, 

skal IKKE komme på besøk. 

ALLE besøk skal avtales i forkant. 

 

Avtaler gjøres ved å ringe: 

Besøk til beboere i 3.etasje: tilf: 911 18218 

Besøk til beboere ved Kosheim: 74 34 35 76 

Besøk til beboere i 2.etasje: 414 15340 

 

Alle besøkende vil få en besøksvert som sikrer at smittevernsrådene blir fulgt. 

 

 

Åpning av Bruktn 

Vi ønsker kunder velkommen tilbake til Bruktn igjen. 

Vi følger interne retningslinjer for smittevern og folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Vi vil holde åpent tirsdager, torsdager og fredager, vi setter ut skiltet åpent når vi er 

der. 

Ønsker dere å kontakte oss nås vi på tlf nr: 952 09 172 

 

           Helse og omsorgsetaten 
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FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER 
I Lierne finnes det mange flotte stier/turveier.  

Noen er mere kjent og benyttes mye av mange, noen er mindre kjent, men benyttes 

mye av noen. 

Vi ønsker å registrere flere av disse fine stier/turveier.  

Videre arbeid blir å velge ut noen flere stier/turveier/skiløyper som kan merkes slik at 

flere kan benytte dem. 

Har du en sti/turvei som vil vi skal registrere og gjøre mere kjent ber vi deg ta kontakt, 

enten på mail til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller mobil 95 02 93 32. 

          Oppvekst- og kulturkontoret 
 

 

 

Norske museer samler folks 17. mai-feiring 
I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 17. mai-tog eller samlinger ved 
skoler og grendehus. Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinnsomme 
måter. Dette vil norske museer høre mer om. 
Nå inviterer museene folk til å dokumentere sin 17. mai – både hvordan dagen vanligvis har vært og 
hvordan den ble i dette uvanlige året. Bidragene vil gi et verdifullt tidsbilde – et reservoar av 
fortellinger bevart i museenes samlinger. 
Kampanjen er et samarbeid mellom museer over hele landet. 17. mai arter seg ulikt fra sted til sted 
og fra person til person. 
Innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her kan alle som ønsker, dele fortellinger, 
fotografier eller film. Den som deltar kan velge om bidraget skal publiseres på nettstedet, slik at alle 
kan se det, eller være bare for forskning. 
Museet Midt IKS oppfordrer alle i Namdalen å bidra inn i denne nasjonale innsamlingen av 17. mai 
minner. Ikke alle har forutsetninger for å bruke digitale løsninger, som nettportalen minner.no. Vi 
håper at barn, voksne og eldre kan hjelpe hverandre, slik at de som vil være med får deltatt. Alle 
fortellinger er verdifulle! 
Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/17mai2020 
Kontakt: 
Innsamlingen koordineres av Samtidsnett, ved Svein Gynnild, Stiftelsen Lillehammer museum 
(samtid@maihaugen.no, 934 42 861) 
Ansvarlig for arkivering og publisering på minner.no er Norsk Folkemuseum, ved Audun Kjus 
(audun.kjus@norskfolkemuseum.no, 400 23 558) 
Museet Midt IKS kontakt: Camilla Birkeland (camilla.birkeland@museetmidt.no, 488 80 026) 

 

LAG OG FORENINGER 
 

BINGOER I KVELIA SOMMEREN 2020 
Dobbel-Bilbingo ved Kveli Samfunnshus kl 16.00 

1.juni(2. pinsdag)  5. juli  2. august  30. august 

Premiesum: kr 30 000. Matservering fra kl 14. 

Oppfordrer alle til å sitte i bilene, men det vil bli mulighet for å sitte 

inne, innenfor de smittevernskrav som gjelder. VELKOMMEN! . 

          Arr: Kveli Samfunnshus 
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TUSEN TAKK til Elin Østnor som valgte å ønske pengegaver til bursdagen som 

ble gitt til Sørli Samfunnshus!        Styret 

 

 

BILBINGO – Nå kan vi ikke vente lenger!  

På Sørli Samfunnshus søndag den 24. mai 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. 

Dette er en test og vi håper å kunne gjennomføre flere bingoer utover sommeren.  

Vel møtt!            Styret 

 

 

INFO FRA SØRLI HELSELAG 
Trimbøkene er nå lagt ut (der det går an pga snøen) 

Aktivitetssentret er åpent mandag og torsdag med strenge smittevernregler,  

ta med egen bingodupp.          Styret 

 

 

VELKOMMEN TIL UTRADISJONELL 17.MAIFEIRING I KVELIA 

Vi ønsker alle velkommen til en ny måte å feire nasjonaldagen på. 

Oppmøte utendørs ved Kveli Samfunnshus kl 12.50. 

Synging av nasjonalsangen kl 13.00 sammen med resten av Norge. 

Felles bilkortesje «Kvesjøen rundt» med avreise kl 13.15. 

Kortesjen ledes av en Chevrolet 1951-modell og følger ruten; 

Kvelia – Kvemoveien – Kveeidet – Holand - Sandvika. 

Konkurranse med «Måloppdagelse» langs Kvemoveien. 

Mer info før avgang. Premiering. 

Oppfordrer flere til å henge seg på underveis. 

Oppfordrer alle til å pynte bilene med flagg o.l, og kanskje vente med 

bilvasken til etter 17.MAI J 

17.maibuffeen (koldtbordfat/delings-tællik) må spises hjemme, men kan 

bestilles på LiVERTEN og tas med hjem fra Servicestasjonen. 

Forhåndsbestilles på liverten.no eller ring 74 34 31 00 

innen fredag 15.mai kl 09.00 

GRATULERER MED DAGEN ønskes fra 17.maikomiteen i Kvelia! 
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Lierne Frivilligsentral satser på å få i gang noen aktiviteter i 

løpet av uke 21, altså mandag 18. mai. 
 

Mandag kl. 18 – 20 blir det Strikkekafé på Frivilligsentralen.  

Her vil vi ha påmelding for å vite hvor mange vi blir.  

Send SMS til tlf 46 84 39 89 før kl 14.00 mandag hvis du kommer.  
 

Tirsdag kl. 10 – 14 møtes vi i Sørli og i Tunnsjøen (på Resturangen). 
 

Onsdag kl. 10 – 14 blir det Aktivitetsdag på Frivilligsentralen i Nordli. 
 

Kortspill-kveldene blir ikke tatt opp igjen før til høsten. 
 

Turgruppe vil komme i gang på mandager når det blir mindre snø og bedre vær.  
 

Vi prøver så godt vi kan for å holde oss til de retningslinjer FHI har utarbeidet 

angående smittevern. 

Dvs at den som er syk må holde seg hjemme. Det er satt ut håndsprit ved 

inngangsdøra.   
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HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (HLF) 

 
  Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets 

hørselshemmede. 

 HLF er Norges mest voksende frivillige organisasjon 

 HLF er verdens største helseorganisasjon 

 HLF er Norges største interesseorganisasjon for personer med en 

funksjonsnedsettelse.  

Det finnes ca. 700 000 personer med nedsatt hørsel i Norge. 

 
 HLF har 18 fylkeslag og 200 lokallag fordelt over hele landet. 

HLFs likepersonapparat  

HLF har cirka 600 likepersoner. 

HLF har en rekke viktige hørselssaker på agendaen, her er noen av dem: 

- HLF kjemper for at TV-selskapene skal tekste alle tv-programmene. 

- HLF jobber for å forebygge at barn og voksne får hørselsskader – blant 

annet i barnehager, på konserter og i støyutsatte yrker. 

- HLF kjemper for at alle som får nedsatt hørsel eller en annen 

hørselsrelatert lidelse, skal få hjelp og oppfølging. 

- HLF jobber for at samfunnet skal være tilgjengelig og tilrettelagt for 

hørselshemmede – blant annet gjennom teleslynger på offentlige 

møteplasser og tilgang på flere skrivetolker. 

HLF Lierne, Namsskogan og Røyrvik er et av Hørselshemmedes 

Landsforbunds 200 lokallag i Norge som på ideelt grunnlag samarbeider 

med å ivareta hørselshemmedes interesser. 

- Lokallagene arbeider for å løse sine oppgaver gjennom aktivitet og 

servicetiltak. 

- Lokallagene er selve hjertet i HLF sin virksomhet. Det er her den 

enkelte hørselshemmede finner sitt sosiale fellesskap og deltar i 

forbundets arbeid. De fleste steder gir også lokallagene tilbud som 

gjør det lettere for en hørselshemmet å leve med sin hørselshemming. 

Det kan også være en støtte og hjelp til nye høreapparatbrukere. 

- Den overordnede målsetting er å gjøre de hørselshemmede mest mulig 

selvhjulpne og arbeide for en samfunnsmessig likestilling. 
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HLF LIERNE, NAMSSKOGAN OG RØYRVIK 
 

HLF Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble stiftet 5. feb. 2019. 

Før det var det et interimstyre som ledet HLF Lierne/Namsos. Dette kom i 

gang september 2017 etter ønske fra HLF Nord-Trøndelag.  

 

Styret for 2020: 

Arnodd Lillemark – leder (tlf. 95 77 81 40) 

Marie Aagård Urdshals  - nestleder/sekretær 

Arnt Mickelsen – styremedlem 

Aase Klingen Staldvik – styremedlem 

Lidvor Fjelde – styremedlem 

Lena Gjertsås – kasserer/sekretær. 

Varamedlem: Odd H. Totland 

 

Det er i 2019 utdannet 2 Likepersoner for høreapparatbrukere:  

Marie Aa. Urdshals (tlf 91734832) og Lidvor Fjelde (tlf. 90908811). 

 

Frivilligsentralen i Nordli selger batterier til høreapparat. 

Prisen er 60 kr for 1 brett med 12 batterier. Det selges også filter av typen 

Widex NanoCare. 

 

Vi satser på å holde medlemsmøte i hver av kommunene som er med i 

laget. Her satser vi på temaer i tillegg til at vi tar opp det vi har på hjertet 

når det gjelder hørsel og hjelpemidler. 

På medlemsmøtene vil likeperson for høreapparatbrukere delta. En 

likeperson er en person du kan snakke med om din hørselshemming. Det er 

en person som selv har erfaring som hørselshemmet og ulike utfordringer 

man møter gjennom livet. Likeperson er behjelpelig med å rense 

ørepropper, skifte slanger og diverse andre praktiske ting og vil kunne 

komme på besøk i hjemmet. Hjelpen er gratis, men nytt utstyr vil koste. 

 

Medlemsfordeler i tillegg til 6 fagblad i året som medlem i HLF, får du 

gode rabatter på forsikring, strøm, hotell, trening, bensin og gratis 

advokathjelp i 2 timer. Det siste er bistand i alle spørsmål, ikke kun hørsel. 
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DIVERSE 

 

60++ 

Tanken va et kalas nå i vår, 

men de må vest utsættes ca eit år. 

De bli opp te FHI å bestæm når de ska bli. 

Gaver i første omgang ønskes ikke,i hi de i træng sei a Kikke. 

              Ola 
 
 

Nå har du muligheten til å få drømmen oppfylt for en billig penge! 

Båtferie på Lenglingen kan nå bli e realitet! Er du rask og litt handy-man så får du 

både båten og hengeren for 20 000.    Ring tlf. 456 10 900 
 

 
 

 

Naprapaten er i gang!  
Trenger du også behandling kan time bestilles på nr 949 81 001 eller via nettsiden: 
www.gaasbakknaprapati.no (trykk på online booking)  
Kanskje trenger du hjelp til å komme i gang med trening eller ønsker et treningsprogram å følge? Ta 
kontakt på telefon eller per epost: lene@gaasbakknaprapati.no så finner vi en løsning for deg! :)  
Ta vare på kroppen din!         Gåsbakk Naprapati  

 

 

SØRGÅRDEN FRISØR 
Fasttelefon til salongen med telefonnummer 74 34 95 95 blir snart fjernet. 

Nytt telefonnummer 95 13 59 00. 
 

 

 

tel:949%2081%20001
http://www.gaasbakknaprapati.no/
mailto:lene@gaasbakknaprapati.no
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17. MAI TILBUD 
 
Gilde Innherred sodd  kr. 99.00 pr spann 

Gilde grillpølser 600 gr. 29,90 pr pk 

Gilde grillpølser med ost og chili 600 gr 39,90 pr pk 

Coop frokost egg 12 pk. 39,90 pr pk. 

 
Vi har ledige kontorlokaler. 

Og salgslokale hvor du kan leie for en dag eller uke etc. 

For salg av egne produkter som eks. handarbeid, treprodukter, kunst. 

Og leien er % av salget,så har du ikke hatt salg  så betaler du heller ikke leie. 

Så nå har du muligheten til å lage din egen martna. 

 

Vi ønsker alle ei riktig god 17. mai 

 

Liernes Forbruk SA 

Matkroken Lierne 
 

 

 

EKSTRA TILBUD HOS OSS PÅ MATKROKEN MEBYGDA TIL 17. MAI 
 

Inderøysodd  110,- 
Kjøttsuppe fra Inderøy  99,- 
Suppeboller fra Meråker 55,- 
 
Vi har også -Krone-is 6pk og 2L Diplom-is til 34,90 
                     - Jordbær til 29,90 

 
Ønsker alle en fin 17. mai 

Hilsen Matkroken Mebygda 
 

 

 
 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 16  

 

 
 

 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 17  

 

 
 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 18  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 19  

 

 
 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 20  

 

 
 

 


