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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ANBUD KVEMOVEIEN 2. ETAPPE 
Lierne kommune skal i hht økonomiplanen fortsette forsterkningsprosjektet på 

Kvemoveien, med strekningen Kvemoen – Kveeidet sommeren 2022.  

Anbudsfristen er satt til 31.06.2022 kl. 14:00. 

Konkurransegrunnlaget er lagt ut offentlig på Doffin, men kan også leveres ut direkte 

fra kommunen hvis ønskelig.      Samfunn og utviklingsetaten 
 

 

OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MEBYGDA, LIERNE 

Revidert/endret reguleringsplan for Mebygda, GNR/BNR 30/15 m.fl., legges ut til 

offentlig ettersyn/høring. Høringsfristen settes til 1. juli 2022. Høringsdokumentene er 

lagt ut på: www.lierne.kommune.no 

Høringsinnspill og merknader sendes til: postmottak@lierne.kommune.no 

eller Lierne Kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli. 

Lierne kommune 
 

 

SETT AV KVELDENE FREDAG 17. JUNI OG MANDAG 20. JUNI KL. 18.00! 

Da viser mellom- og ungdomstrinnet på Sørli skole musikkspillet  

"Meir tå det me hi i Li". Mer info kommer.    Sørli skole 
 

 

 

 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@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


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  

Lierne kommune har ledige stillinger i bo og miljøtjenesten, steinhagan 
 

1. 79 % vikariat som helsefagarbeider fra 16/8 21 – 15/1 23, turnus dag/kveld med  
3 hver helg. 
2. 51 % fast stilling som helsefagarbeider fra 1/9 22, turnus dag/kveld med 3 hver 

helg. 

3. 65 % fast stilling på natt, nattvakten er hvilende fra kl 00.30 - 06.30, (lønns % 39) 

fra 1/8 22, turnus med 3 hver helg. 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for utviklingshemmede, med 
bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og 
varierende arbeidsoppgaver. Bjørklund og bolig på helsetunet er omsorgsboliger med 
oppfølging av en bruker. 
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 som gir tilnærmet ubegrensede muligheter for 
den som liker jakt og friluftsliv. I kommunen bor det litt over 1300 personer, så det er 
god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer kommunen 
barnehageplass i en flott nybygd barnehage. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne 
fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Du skal jobbe etter våre “grunnelementer for et godt arbeidsmiljø”, og ønsker å 

bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø 

- Har gode kommunikasjonskunnskaper. 

- Kan jobbe selvstendig og i team. 
- Har gode samarbeidsevner og fleksibel i forhold til brukere, kollegaer og 

pårørende. 
- Er engasjert. 
- Har grunnleggende kompetanse innen IKT. 
- Opptatt av å holde seg faglig oppdatert. 
- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

- Lønn etter tariff 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 9. juni 2022 

- Oppstart snarest eller etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med 
Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; 
elin.danielsen@lierne.kommune.no 
 

http://www.lierne.kommune.no/
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NY TILSKUDDSORDNING TIL MANGFOLD- OG 

INKLUDERINGSTILTAK I IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse 

i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller 

engangsutgifter. 
 

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. Juni, klokken 13.00. 

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke 

tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet, som for eksempel friluftsliv. 

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen: 
 

• Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 

• Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger 

der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer. 

• Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset. 

• Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer 

med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn. 

Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider. 
 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 29 mai: Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 11.00 ved sokneprest 

Martin Ottosson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmanter i Sørli Kirke  

4. juni kl. 15.00 

 

Silje Stuenes, vipps: 98004255 
 

Kevin André Bakken, vipps: 98600593 
 

Ine Solbergs, vipps: 40189882  
 

Oline Gåsbakk, vipps: 41767225 
 

Marion Elise Aspnes Skåle, vipps: 

47376073 
 

Garlota Salvador, vipps: 45873267 
 

Adrian Devik, vipps: 40758000 
 

Endre Gåsbakk, vipps: 90709766 
 

John Teodor Gåsbakk, vipps: 91591351 
 

Ingar Johan Høgsnes, vipps: 46654146 

 

Malin Bergli, vipps: 90706866 
 

Johan Spillum, vipps: 45816690 
 

Konfirmanter i Nordli Kirke 5. juni  

kl. 11.00 

 

Mats Ivar Eriksson, vipps: 41234520 

 

Odd Johan Sundvik, vipps: 90918175 

 

Jakob Kløvjan, vipps: 48502694 

 

Erik Melaku Brattvoll, vipps: 94886545 

 

Peder Støbakk, vipps: 90522747 

 

Martine Gjertsås, vipps: 91601915 

 

Lennarth Bogdahoff, vipps: 97110415 

 

Didrik Westberg Reitan, vipps: 45608093 

 

Martin Småvollan Lian, vipps: 94030514 
 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/
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LAG OG FORENINGER 
 

BILBINGO PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS SØNDAG, 29. MAI KL. 19.00  

Premiesum kr. 15 000. Kaffesalg. Velkommen!     Styret 
 
 

BILBINGOER PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS I SOMMER 
1. juni, 22. juni, 13. juli, 03.aug., 24.aug. Alle dager kl. 19.00. VELKOMMEN! 

             Styret 
 
 
 

Vårfest i Sørli  

Sørli pensjonistlag inviterer til fest den 11.06.22 på Sørli samfunnshus kl 17.00. Vi byr 

på middag, kaffe og kaker. Hasse Thor og Ruben sørger for musikk i år også. 

Loddsalg. Inngang 300 kr. Påmelding til Liv på tlf.97535912 innen fredag 03.06. 

‘Dere er hjertelig velkommen!       Sørli pensjonistlag 

 

 

SYKKELDAG I SØRLI 6. JUNI  
 

Påmelding på skola fra 11:00 til 14:00  
 

Vi tar også med oss noe av koronaløsningene videre og gjør det mulig å delta digitalt  

(i samme  tidsrom) ved å sende melding om påmelding til Jessica Grelsson på mobil 

984 01 218 og vippse deltakeravgift til 562393, Trimgruppa.  
 

Priser: 

Barn tom 10. klasse:        50,- kr 

Voksne:                            100,- kr 

Betales med vipps eller kontanter. 
 

Salg av vafler, lefser, frukt og kaffe på skolekjøkkenet 
 

Premieutdeling kl 14  

Gavekort 2000,- 

Gavekort 1000,- 

Gavekort 1000,- 

4 fruktkorger 
 

HUSK, Det er lov å gå og løpe også! Velkommen!   SIL, Trimgruppa 
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NORDLI PENSJONISTLAG ER INVITERT TIL SØRLI PÅ VÅRFEST  

lørdag 11. juni kl.17.00. Middag, kaffe, kaker. Inngang kr. 300. Musikk av Hasse Tor 

og Ruben. Loddsalg. Påmelding til Ellbjørg tlf.41339562, innen torsdag 2. juni. 

 

Nordli pensjonistlag har Dagtur til Grillhuset i Tunnsjøen torsdag 16. juni kl.12.00. 

Natursti, Grilling, kaffe, skuffkake. Kjøre selv /samkjøring. Laget kjøper inn pølser og 

brød, kaffe, kake. Egenandel kr. 50. Påmelding til Liv tlf. 99023214 innen 14. juni. 

          Styret Nordli pensjonistlag 
 
 

Prosjektleder for «Historiske ferdselsveier», Kveeidet- Tångrings-Gäddede 

Flyktningerennet SA har søkt og fått midler fra Riksantikvaren, samt Lierne og 

Strömsunds kommuner for å utføre arbeid på historiske stier med revitalisering av 

eksisterende traseer. Vi har valgt ut traseen mellom Kveeidet og Gäddede (12 km av 

Flyktningerennsløypa) med hovedfokus på traseen mellom Kveeidet og Tångrings 

sommeren/høsten 2022.  

Her skal det fortsettes med grøfting, grusing, + utarbeidelse og oppsetting av 

informasjonsskilt, samt andre tiltak som vil kunne stimulere til å bruke denne traseen 

også på sommers tid, med ønske om å øke kunnskapen om krigen, flyktningeruter og 

historien bak disse. 

Til å koordinere dette arbeidet trenger vi en prosjektleder i 20-25 % stilling i inntil 5 

mnd, med oppstart medio juni d.a.  Ønskelige kvalifikasjoner; 

- Historisk interessert, Kunnskap om Flyktningerennet, Erfaring med 

prosjektarbeid og arbeidsledelse m.m. 

Det foreligger en prosjektplan for prosjektet. Spørsmål kan rettes til styreleder Karl 

Audun Fagerli, tlf. 950 59116. Søknader sendes til karl-fa@online.no senest 6.juni 2022. 

          Flyktningerennet SA 
 

 

mailto:karl-fa@online.no
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OVERSKUDDSMASSER? 
Flyktningerennet trenger fyllmasser for utbedring av startflata for Flyktningerennet på 

Kveeidet. Er det noen som har overskuddsmasse til overs i overkommelig avstand er vi 

interessert i dette. Ta kontakt med Karl Audun på tlf. 950 59116. 

          Flyktningerennet SA 

 

 

 
 

 

 

DIVERSE 
 

VI KJØPER JAKT 
Har du eiendommen???  

Vi kjøper storviltjakt og småviltjakt på langtidsleie. 

Vi betaler kr 7 pr.mål for terrenget, for storvilt og småvilt. 

Vi betaler kr 2.65 pr.mål for småviltjakt. 

Hvis arealet er utleid ut i dag, er vi behjelpelige med papirene. 

Kanskje på tide at du som grunneiere får betalt for leiejakta?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er interessert i små og store områder i Lierne. 

Vi kan også være interessert i å kjøpe eiendommen/småbruk hvis du vurdere å selge. 

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90922999 eller Ketlyn Nordbakk 91539999 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland  

 

 

 

 

 

 

tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ksresort.no&umid=0720c929-4acd-4c53-b683-4a833d3797d3&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-a304ffedef39c28af6cc1bb1f1eafc67c282e4c6

