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Uke 22

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
INFO. FRA KRISELEDELSEN
27. mai åpnet regjeringen for trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen.
På https://www.helsenorge.no/koronavirus/ finner du oppdatert og oversiktlig
informasjon på regler og anbefalinger.
Selv om det er lettelser på restriksjoner, ber vi om at det utvises forsiktighet i
forbindelse med reiser og deltakelse på arrangement utenfor kommunen, nå som
smitten er økende i Trøndelag.
Kriseledelsen

RESTAURANTBESØK FOR ELDRE OVER 65 ÅR I LIERNE
Med tilskudd fra Statsforvalteren vil Lierne kommune i samarbeid med Liverten og
Lierne Gjestegård tilby ett restaurantbesøk for innbyggere i Lierne over 65 år.
Onsdag 16. juni og torsdag 17. juni kl 14.00.
Sted: Lierne Gjestegård og Sørli Samfunnshus.
Meny: Viltmiddag og dessert.
Egenandel kr 100,-.
Det er påmelding til arrangementet og det vil være begrensninger på antallet.
Vi er behjelpelig med transport.
Påmelding til middag og evt transport til Inger Aagård, 950 29332

LIERNE KOMMUNE OPPHEVER TELERESTRIKSJONENE PÅ KOMMUNALE
VEIER FOM. 01 06 2021.
Plan og utviklingsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne kommunehus, kommunestyresalen
Tirsdag 08.06.2021
10:00

Til behandling
▪ Klagesak – Reguleringsplan Kvenntangen
▪ Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom – Trygve Tørstad
Lierne 1. juni 2021
Bente Estil, sign
Ordfører

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Partssammensatt utvalg
Lierne kommunehus, kommunestyresalen
Tirsdag 08.06.2021
12:00

Til behandling
▪ Revidering av personalpolitiske retningslinjer
▪ Statusrapport heltidsprosjekt
Lierne 1. juni 2021
Bente Estil, sign
Ordfører
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DR.BRØNNS PLASS
Etter en lang korona-vinter kan vi nå endelig treffes ute. Derfor håper vi at mange vil
komme til Dr. Brønns plass torsdager kl. 12.00. Ta gjerne med mat og drikke, for det
er ingen servering.
På grunn av at mange nå ønsker å samles på Dr. Brønns plass, er det behov om flere
bord og benker. Noen har allerede sagt at de vil gi et bidrag til dette.
Vi tillater oss derfor å utfordre både frivillige lag og organisasjoner og privatpersoner
til å støtte dette tiltaket.
Gaver kan gis til konto: 4448 10 28342
Nordli kvinne- og familielag og Lierne kommune v/ prosjekt Motvirke ensomhet blant
hjemmeboende eldre.

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 6. juni:

Gudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 11.00 ved sokneprest
Martin Ottosson.
2 meters regel ved salmesang er nå fjernet, slik at antall deltakere i
Tunnsjø kan være 40 og Nordli og Sørli 75.

Kirkegårdsplanting i Nordli og Tunnsjø.
Matkroken Lierne tar seg av utlevering av blomster med støtte fra blomsterfondet.
Dette foregår i uke 24 (14. – 19. juni) på Matkroken i Nordli. I tillegg kommer
Matkroken til Tunnsjø kirkegård mandag 21. juni kl 17.00 - 19.00. Det er også
mulighet for graveiere fra Tunnsjø til å hente ut blomster i Nordli 14. – 19. juni.

Kirkegårdsplanting i Sørli
Matkroken Mebygda tar seg av utlevering av blomster med støtte fra blomsterfondet.
Dette foregår i Sørli 9. 10. og 11. juni fra kl 14.00 til 17.00

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE I LHL 2020
Årsmøtet for 2020 blir utsatt til neste år.

LHL Lierne

ÅRSMØTE PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
Torsdag 3. juni kl 19.00.

Styret
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BILBINGO på Sørli samfunnshus søndag 6. 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!
Kaffesalg. Velkommen!
Styret

STØTTE FRA LIERNE SNØSKOTERKLUBB
I år som i fjor ønsker Lierne Snøskoterklubb å støtte dugnadsånden i lokale lag og
foreninger i Lierne.
Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til: Lierne Snøskoterklubb
v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no
Søknadsfrist 1. juli.
Styret i Lierne Snøskoterklubb

DIVERSE
Jeg heter Feruza Nasser og bor i Nordli, Sandvika.
Jeg trenger noen som kan hjelpe meg med øvelseskjøring hvis de har mulighet og
frivillighet.
Tel 459 23 643.Takk hvis du vil hjelpe

RIMELIG BÅT
Lasse 12 ½ fot båt rimelig til salgs, evt. med båthenger.
Rolf Storaunet, Ågårdsveien 33, tlf 977 25 799

