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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

Tiltak i Lierne kommune nå:  
Kriseledelsen har jevnlige møter, og følger løpende med på smittesituasjonen lokalt.  
Vi minner om:  
Bli hjemme hvis du er syk.  
Besøkende på helse og omsorgsinstitusjoner skal bruke munnbind.  
Barnehager, skoler, SFO og kulturskole holdes på grønt nivå fra 17. januar.  
Vi følger nasjonale anbefalinger og regler: Nasjonale tiltak som gjelder fra 14. januar  
  

Smittestatus   
En positiv test i uke 2.  
Du har nå mulighet til selv å registrere positiv selvtest inn i kommunens smittesporingsprogram. Du 
må logge inn via BankID. Er du registrert som smittet av smittesporingsteamet skal du ikke 
registrere deg på nytt.  
 

Registrer positiv selvtest  
Etter at du har registrert den positive selvtesten, må du bestille time til   
PCR-test for å bekrefte positiv selvtest på telefon 74 34 35 00 kl. 9 -11 og kl. 13-15.  
På hverdager etter kl. 15.30, og uansett tidspunkt på helg, kan selvtest hentes ut på Lierne 
Helsetun, ta kontakt på tlf. 911 18 218.  
  

Vaksinestatus   
Målsetting om at alle over 45 år skulle få tilbud om oppfriskningsdose innen uke 2 er nådd. Nå er 
gruppen 18-45 år godt i gang.    
  

Grenseregler   
Innreise til Norge    
Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske 
borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.   
Registering skjer på https://reg.entrynorway.no/   
De som pendler hver dag, har mulighet til å registrere flere reiser ved hver utfylling, det betyr de 
bare trenger å fulle ut skjema kun én gang pr uke.   
Pendlere som ikke er fullvaksinert, må teste seg hver 7. dag, som tidligere praksis. Time må bestilles 
på legekontoret tlf. 74 34 35 00.                                    18. januar 2022,  Kriseledelsen v/ Ordfører   
  

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5042
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/?fbclid=IwAR0RTNuynnZ8FupbhlSlIvmHYrzP1useOZlf-ojctdJS2HmnFuzXn-OSDvM
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/?fbclid=IwAR0RTNuynnZ8FupbhlSlIvmHYrzP1useOZlf-ojctdJS2HmnFuzXn-OSDvM
https://reg.entrynorway.no/
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LIERNE FOLKEBAD  

Nye nasjonale føringer og smittesituasjonen i Lierne pr. i dag tilsier at vi nå kan åpne 

Folkebadene igjen ifra i dag 18. januar 2022 med noen restriksjoner: 
 

Første bud er at du er frisk og ikke har noen symptomer på covid 19, så spriter vi 

hender og holder avstand til hverandre. 

For å kunne holde avstand til hverandre så er  

- 5 personer i garderoben til enhver tid 

- 3 personer i dusjrommet til enhver tid 

- 15 personer for hver økt i bassenget 

Mellom hver økt så skal badevakten gjennomføre en berøringsvask før neste økt 

starter. 
 

Badstuene er stengt inntil videre. 

 

ÅPNINGSTIDER 

Tirsdager: 

kl.  15:30 - 16:30 Vanngymnastikk med instruktør 

kl.  17:00 - 18:00 Småbarns svømming, barn under skolealder m/foresatte 

kl.  18:30 - 19:30 Alle. Svømmeaktivitet 

kl.  20:00 - 21:00 Alle. Svømmeaktivitet 

Fredager: 

kl. 17.00 - 18.00 Alle. Svømmeaktivitet 

kl. 18:30 - 19:30 Alle. Svømmeaktivitet 

kl. 20.00 - 21.00 Alle. Svømmeaktivitet 

Påmelding til alle øktene/aktivitetene via https://lierne-kommune.reservio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn til og med 4. klasse må være i følge med badende voksne over 18 år. 

Klippekort gjelder i 2 år fra utskrevet dato og kan benyttes av flere og ved begge 

bassengene. 

VIPPS BENYTTES VED BEGGE FOLKEBADENE 

VIPPS nr Sørli folkebad 541829 

VIPPS nr Nordli folkebad 632132 

Benevning Pris pr gang Pris klippekort 12 klipp 

Barn til og med 4.klasse Gratis  

Barn fra 5. – 10.klasse Kr 40,- Kr 440,- 

Voksne Kr 70,- Kr 770,- 

Honnør/student basseng og 

badstue 

Kr 50,- Kr 550,- 

Familie Kr 150,- Kr 1 650,- 

https://lierne-kommune.reservio.com/
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MØTE FORMANNSKAPET 

Når: Tirsdag 25. januar 2022.  

Sted: Teams 

Tid: Kl 11.00. 

Saksliste publiseres på hjemmesiden onsdag 19. januar. 

 

MØTE PARTSSAMMENSATT UTVALG 

Når: Tirsdag 25. januar 2022.  

Sted: Teams 

Tid: Kl 09.00.          Ordfører 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 23. januar 2022:  Messefall. 

 

HEIME HELG 
er å få kjøpt i en av butikken i Sørli (Matkroken Mebygda, Joker Lierne). 

Pris: kr 100. Masse bra lesestoff. 

 

LAG OG FORENINGER 
 

NORDLI PENSJONISTLAG – ÅRSMØTE 

Årsmøte 17. februar 2022 kl 12.00 på LiVERTEN. 

Kommunedirektøren kommer. Vanlige årsmøtesaker. 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 7. februar. 

Matservering. Loddsalg, gaver mottas med takk. 

Bindende påmelding til Eldbjørg, 41 33 95 62. Liv, 99 02 32 14. Velkommen! 

             Styret 

 

 

NORDLI KVINNE & FAMILIELAG HAR ÅRSMØTE  
på Lierne Gjestegård torsdag 17. februar kl 18.00. 

        Hilsen styret v/ Marie Aagård Urdshals 
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LIERNE RØDE KORS. 

Det innkalles til årsmøte i Lierne Røde Kors på Røde Kors huset i Nordli  

Mandag den 28. februar 2022 kl. 18.00. 

Saker som ønske behandlet på årsmøtet sendes styret v/Robert Gåsbakk,  

E-post robert.gasbakk@outlook.com, innen 20.02.22.  

Møt opp og velkommen til årsmøte!       Styret 

 

 

mailto:robert.gasbakk@outlook.com
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FINNLISTUGGU TRENINGSSENTER HOLDER ÅRSMØTE  
torsdag 27. januar 2022 kl. 19.30 på Finnlistuggu.  

Vanlige årsmøtesaker. 
 

Kom og engasjer dere i treningssenteret i Sørli!           Styret  
 

 

LIERNE SENTERPARTI. INNVITASJON TIL ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE 

Møtet arrangeres på Lierne Gjestegård torsdag 27. januar 2022 kl 18.00. 

Årsmøte fra 18.00 til 18.30 Vanlige årsmøtesaker. 

Åpent møte for alle interesserte kl. 18.30. 

Landbruksminister Sandra Borch, og politisk rådgiver Siv Sætran deltar digitalt (ca 45 

min). Enkel servering. 

Organisasjonsrådgiver i Trøndelag SP Kennet Tømmermo Reitan, (fra Røyrvik) 

innleder om fylkespartiet og aktuelle politiske saker. Diskusjon. 

Velkommen.        For styret Arnodd Lillemark. Leder. 
 
 

Kjære revyvenner øst i Nordli  
fra Murumoen, Holand, Eide, Lauvsjølia, Nesset og helt til Nordli-skiltet.  

Dere er velkomne til treff på Lierne Gjestegård fredag 18. februar 2022 kl 18:00.  

Der skal vi spise en bedre middag (som blir betalt av revypengene våre), og se noe av 

videoene fra revyene våre i 2005, 2010 og 2014.  

Alle som har vært med litt eller mye, enten på scenen eller i kulissene med f.eks 

billettsalg, er inviterte. Påmelding til Madde (tlf.: 48292987) innen 11.februar. 

         Styret Holand og omegn Grendelag  

 
 

STIFTELSESMØTE FOR LI-BUA 01.02.22 

Det vises til forvarsel i Li-Nytt 11.01.22. 

Egen invitasjon til stiftelsesmøtet går ut til lag og foreninger som vi antar kan ha 

interesse av å være med som stiftere i løpet av uke 3. Dersom det er andre foreninger 

som ønsker å være med, eller høre mere om hva dette er, så er man velkommen på 

stiftelsesmøtet på Lierne samfunnshus, kommunestyresalen, tirsdag 1. februar 2022 

kl 19oo (7). Påmelding til møtet skjer på tlf. 95059116. 

Li-Bua er tenkt åpnet i uke 13, og foreslås å være både en utlånsavdeling og en 

bruktavdeling. Stiftelsesmøtet skal vedta endelig vedtekter for selskapet, og alle vil ha 

muligheten til å påvirke det endelig formålet under stiftelsesmøtet. 

Vel møtt!       Interimstyret for Li-Bua SUS 

 

DIVERSE 
 

TUSEN TAKK for all vennlig deltakelse ved mamma, Jorid Woldseth, sin bortgang. 

          Hilde, Siri og Åse 

 


