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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ENDRINGER I LIERNE KOMMUNE OG SERVICETORGET FRA 

MANDAG 28. JUNI 2021 

Under budsjettbehandlingen høsten 2020 ble det vedtatt at Lierne servicetorg reduseres 

med ressurser. Dette betyr at servicetorget ikke blir bemannet fra 28. juni 2021. 

 

Telefon til Lierne kommune, 74 34 34 00, vil fortsatt betjenes som i dag;  

mandag til fredag kl. 09.00-15.00. 

 

Alle besøkende bes ta kontakt på forhånd og gjøre avtale med den de skal snakke 

med/treffe. 

 

I tillegg ber vi om at hjemmesiden www.lierne.kommune.no benyttes for å finne 

kontaktopplysninger til ansatte på telefon og epost.  

 

Biblioteket vil få ny åpningstid, se egen annonse fra Lierne folkebibliotek.  
 

 

NY ÅPNINGSTID VED LIERNE FOLKEBIBLIOTEK FRA 28.06.2021  

  

Mandag kl. 10.00-15.00 
Onsdag kl. 10.00-15.00 

 

 

LIERNE ELDRERÅD 15. JUNI KL 10-12, KOMMUNESTYRESALEN 

Saksliste: 

-Status prosjekt Forebygge ensomhet blant eldre hjemmeboende 

-Status prosjektet Lierne bærekraftig kommune - 2030 

-Referater 

 

Lierne 8. juni 2021 

Kjell Urdsdahals, sign. Leder 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/
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Rekrutteringsstillinger- Bo og miljøtjenesten og Lierne Helsetun i Lierne 
Kommune. 
 
Er du under helsefagligutdanning, og har lyst på en rekrutteringsstilling? 
 
Vi har for tiden ledige rekruttstillinger i Bo- og miljøtjenesten og ved Lierne Helsetun. 
Felles for stillingene er at ansettelsen er for 1 år i gangen og maksimal varighet ut 
studietiden.  
 
Vi kan tilby: 

• Turnusarbeid hver 3.helg 

• En spennende og utfordrende jobb 

• Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø 

• Innsikt og erfaring med å jobbe i kommunehelsetjenesten. 
 

 
For stillingene vektlegges:  

• personlig egnethet 

• samarbeidsevne 

• fleksibilitet 

• evne til å arbeide selvstendig, løsningsorientert og serviceinnstilling. 
 
 

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

(fyll ut fullstendig) 

Søknadsfrist: 30.juni.2021 

Oppstart 1.september 2021 

 
Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder 
bo og miljøtjenesten Elin Danielsen tlf: 93663458  elin.danielsen@lierne.kommune.no 
eller leder institusjon Lina Kvetangen  
Tlf:  97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:elin.danielsen@lierne.kommune.no
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
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Status vaksinasjon mot Covid-19 i Lierne kommune 
 

Lierne kommune mottar ukentlig vaksiner mot Covid-19. I uke 23 og 24 mottar vi 

totalt 120 doser. 

Vi har under hele perioden mottatt vaksiner fra Pfizer. 

Vi har nå vaksinert gruppe 1 tom 3, som er beboere i sykehjem, aldersgruppen 85 år og 

eldre, aldersgruppen 75-84 år. Den gruppen som nå pågår, er aldersgruppen 65-74 år 

samt innbyggere mellom 18-64 med definerte sykdommer/tilstander med høy risiko 

for alvorlig forløp. (Gruppe 4) Når den gruppen er klar, fortsetter vi med 

aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer. Helsepersonell vaksineres 

også ukentlig i takt med den prosentandelen som Folkehelseinstituttet anbefaler å gi til 

helsepersonell av det totale antallet kommunen får. Vi har hatt god oppslutning til 

vaksinasjon. 

 

Vi oppdaterer ukentlig «status vaksinasjon» på kommunens hjemmeside, samt 

publiserer «Vaksine-barometer» på kommunens facebookside slik at du kan følge med 

på hvor langt vi har kommet.  

Prioriteringsrekkefølgen:  

1. Beboere i sykehjem  

2. Alder 85 år og eldre 

3. Alder 75-84 år  

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander 

med høy risiko for alvorlig forløp.  (Vi er her nå) 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

8. Alder 55-64 år  

9. Alder 45-54 år  

10. Alder 18-24 år og 40-44 år 

11. Alder 25-39 år 

 

 

Du vil få sms fra «Din Time», sms tjeneste fra helsestasjonen, med tilbud og 

tidspunkt for vaksinasjon når din tur kommer.    

Helsestasjonen er tilgjengelig for direkte kontakt via vaksinetelefonen, tlf 477 63 197, 

mandag til torsdag i tidsrommet 14.30-15.30. 

          Mvh Helse og omsorgsetaten 
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LIERNE BÆREKRAFTIG KOMMUNE –2030  
Her kommer en oppdatering på hva som skjer i arbeidet med Lierne-  
bærekraftig kommune 2030. Kommunestyret vedtok hovedprosjektplan i sitt møte 
den 29. April, i den ligger føringene for det arbeidet som nå pågår, det ligger en 
kommentar under hvert tiltak på status.   

ANBEFALING - BRUK AV FN-BÆREKRAFTSMÅL OG BÆREKRAFTSBEGREPET   

NR   HVA   ANBEFALING   

1.1   FN-
Bærekraftsmål som over ordnet 
rammeverk   

Overordnet rammeverk for hvordan 
Lierne bør jobbe i retning av FN-
bærekraftsmål – behandles som egen 
sak.    
Status: Dette legges frem som egen sak 
til kommunestyret 22.juni  

1.2   FN-Bærekraftsmål i kommunale 
planverk   

Lokal tolkning av FN-
Bærekraftsmål bearbeides videre. 
Herunder bør målene prioriteres og tas 
inn i kommunale planverk. I første 
omgang bearbeides målene ytterligere i 
planstrategien.    
Status: Kontinuerlig arbeid som tas inn 
alle planverk  

  

ANBEFALING OM TEMA TIL UTREDNING I DEN KOMMUNALE VIRKSOMHETEN   

NR   HVA    MÅLSETNING    

2.1   Innbyggertorg   Løsningsforslag til organisering av 
innbyggertorg – basert på tanken 
om samskaping og helhetlige tilbud for 
innbyggerne.    
Status: Temaet bearbeides videre i August 
– gjennom samskaping med innbyggere 
og bedrifter.  

2.2   Bibliotek – selvbetjent utlån   Løsningsforslag til hvordan 
bibliotektjenesten kan tilpasses for å sikre 
et bærekraftig tilbud i framtiden. Vurderes 
knyttet opp mot innbyggertorg  
Status: Temaet bearbeides videre i August 
– gjennom samskaping med innbyggere 
og bedrifter.  

2.3   Innflytterteam / Bo-lyst team   Løsningsforslag på organisering av 
innflytterteam, samt gjennomføre pilot på 
teamet. 
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• Herunder anbefales det at piloten 
organiseres av prosjektet «Lierne det 
gode vertskap».   

Status: To spørreundersøkelser 
gjennomført.  Utfyllende informasjon om 
temaet følger lengre ned i dokumentet.  

2.4   Kommunale bygningsmessige 
arealer   

Plan for bygningsmessige arealer i 
kommende år. Herunder forslag til 
hvordan bygningsmasser kan utnyttes 
bedre, samt hvilke bygg som bør 
avhendes   
Status: Under arbeid – bearbeides i 
definert arbeidsgruppe i juni /juli  

2.5   Organisasjons og 
ledelsesstruktur   

Anbefaling til framtidig org. struktur     
• Skissere alternativer knyttet til org 
og ledelsesstruktur   
• Skissere alternativ 
til struktur for samskapingsareaner med 
øvrige aktører i Lierne.   

Status: Refleksjonsnotat knyttet til org og 
ledelsesstruktur er utarbeidet, 
ansatte involvering pågår. Temaet er ute 
på høring til ansatte.  

2.6   Organisering og samkjøring av 
tjenester i Helse og omsorg   

Anbefaling på framtidig organisering 
og tjenestetilbud i HO. Herunder 
vurdere samarbeidsområder med øvrige 
aktører i Lierne. Av fokusområder 
kan nevnes folkehelsearbeid, barnevern, 
leve hele livet m.m   
Status: Det er iverksatt planlegging av del-
prosjektet. Herunder legges en plan for 
involvering.  

2.7   Organisering av struktur 
og tjenester i skole og 
barnehage   

Anbefaling på framtidig 
organisering og tjenestetilbud i barnehage 
og skole. Herunder vurdere 
samarbeidsområder med øvrige aktører i 
Lierne   
Status: Temaet er planlgat gjennomgått i 
august. Herunder legges en plan for 
involvering.  

2.8   Organisering og samhandling 
teknisk drift   

Anbefaling på nye metoder for samarbeid 
og støtte til naboavdelinger    

• Samhandling mellom Driftsteam og 
andreavdelinger   
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• Samhandling 
mellom Renholdsteam og andre 
avdelinger   

Status: Under arbeid – bearbeides i 
definert arbeidsgruppe i juni /juli  

2.9   PP-tjenesten   Anbefaling på framtidig løsning for PP-
tjenesten   
Status: Under arbeid  

2.10   Prosjektstilling - 
søknadsutvikling   

Vurdering av potensialet knyttet til en 
prosjektstilling som håndterer 
prosjektsøknader forkommunalvirksomhet 
og øvrige aktører i Lierne    
Status: Status: Temaet bearbeides videre 
i august  

2.11   Organisering av folkebad   Vurdering av potensialet knyttet til 
framtidig organisering av folkebadet   
Status: Under arbeid  

2.12   Utvikling av vaskeritjenester   Vurdering av potensialet knyttet til 
utvikling av tjenestetilbudet ved vaskeri – 
Lierne Helsetun  
Status: Under arbeid  

  ANBEFALINGER GJENNOMGÅENDE TEMA I UTREDNINGER   

NR   HVA   ANBEFALING   

4.1   Innbyggerens behov   Alle utredninger bør avklare 
innbyggerens / tjenestemottakerens 
reelle behov   

4.2   Innovativ tjenesteutvikling med 
bakgrunn i ide-matrisen   

Alle utredninger bør vurderes opp mot 
ideer i idematrisen  

4.3   Samskapingsmuligheter   Alle utredninger bør avklare 
potensialet for samskaping / 
samhandling   
  

4.4   Arbeidsflyt   Alle utredninger bør vurdere 
arbeidsflyt og potensialet for å frigjøre 
tid / økonomi   
  

4.5   Digitalisering   Alle utredninger bør vurdere 
utviklingspotensialet knyttet til 
teknologi – arbeidsprosesser som kan 
løses ved digitale hjelpemidler 
kartlegges   
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4.6   Heltidskultur   Alle utredninger bør vurdere 
potensialet knyttet til heltidskultur – 
baseres på erfaringer fra 
heltidskulturprosjektet   
  

4.7   Omfang av oppgaver og 
ambisjoner   

Alle vurderinger må vurdere omfang av 
tildelte oppgaver og ambisjoner i 
utførelse. Dette er viktig for å 
samstemme ambisjoner og ressurser. – 
Oppgaver som skal beholdes / 
reduseres   
  

4.7   Økonomi   Det skal utarbeides en økonomisk 
vurdering ved alle utredninger – 
herunder må løsningene sørge for 
budsjett reduksjon på totalt kr 
5000.000 i 2022. Vurdering av varig 
effekt for tiltakene i 2021 – legges 
frem ifm økonomi seminaret.  
  

  

ANBEFALING VEDR. SAMSKAPING   

NR   HVA    MÅLSETNING    

5.1   Invitere aktører som frem til nå 
ikke har deltatt 
på samskapingsmøter – inn 
på samskapingsarenaen   

Gjennomføre samskapingsmøter med 
de fleste aktørgrupper i Lierne 
Samfunnet – 
gjennomprosjektperioden   
Status: Vurderes kontinuerlig.   

5.2   Avklare metode for videre 
involvering av innbyggere og 
ansatte, i det videre arbeidet   

Etablere en bærekraftig løsning for 
involvering av innbyggere og næringsliv 
som et ledd i fellesutvikling av Lierne 
samfunnet   
Status: Planlegging av 
involveringsarbeid gjennom sommeren 
er under arbeid  

5.3   Etablere faste 
samskapingsarenaer som er 
åpen for alle    

Etablere en felles arena 
for samskaping og innovasjon – 
tilgjengelig for alle  
Status: Temamøte i august / 
september  

5.4   Avklare kommunikasjonsplan og 
primære informasjonskanaler   

Etablere en solid løsning for 
kommunikasjon    
Status: Under arbeid  
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Mer informasjon om spørreundersøkelser tilflytting:   
 
Først og fremst - Tusen takk for deltakelse i undersøkelsene som ble publisert om 
tilflytting til Lierne!   
Nesten 100 personer deltok, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger og forslag som vi 
skal jobbe med fremover og ta med oss slik at vi blir en enda bedre kommune å bo i 
og flytte til. Undersøkelsene ble gjennomført etter at det kom innspill fra flere 
gjennom hjemmeside og på aktørmøter i innledende faser i arbeidet. Innspillene gikk 
på å være målrettet i arbeidet med tilflytting  
Undersøkelsene spurte blant annet om hva dere savnet fra kommunen i forbindelse 
med tilflytting, hvordan vi kunne bidra med smidighet i prosessen med å bli Libygg, 
hvordan det oppleves å flytte til Lierne, om det er ting vi gjør bra, eller om det er noe 
dere savner.    
I grove trekk er det kommet frem at det er et stort behov for arbeidsplasser og at 
synliggjøring av både kommunale og private stillinger er ønskelig. Det er også stort 
fokus på boliger, og ønskene er både om sentrumsnære hus og enkeltstående hus.  
Omgjøring av bolig/fritidsbolig er også viktig for flere. Det foreslås en kommunal 
kontaktperson som har med tilflytting å gjøre. Vi kan også bli bedre til å ønske 
velkommen til Lierne, når vi får nye innbyggere. De som har svart på undersøkelsene 
ønsker også god informasjon når man flytter hit, om hva slags samfunn man blir en 
del av og hvilke tilbud og tjenester som finnes. Størrelsen på utlyste stillinger i 
helsesektoren blir uthevet med ønsker om heltidsstillinger.  
Naturen er en av grunnene til at folk kommer hit. Mange svarer at det er ei positiv 
bygd, mye som skjer i næringslivet og at Lierne har et positivt rykte. Det skal vi ta med 
oss videre, og vi skal fortsette å være stolte av bygda vår.  
En spesiell takk til dere som har skrevet under med navn. Etter hvert kan det bli 
aktuelt å ta kontakt for deres synspunkter og meninger eller utdypinger. 
Tilbakemeldingene viser oss at vi er gode på mye, men at vi også 
har forbedringspotensialer. Og det er jo spennende - det er her utviklingen skjer.    

  
Vi er i en prosess som skal gjøre oss til en enda bedre kommune å bo i, og dette er 

et av områdene vi ønsker å forbedre – tusen takk for at du bidrar.  
  

  
Prosjektgruppa for Lierne 2030, ved leder Finn S Dybvik  
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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. 

Steder: (begge dager):  

Lierne Gjestegård   

Sørli Samfunnshus. (Catering fra LiVERTEN) 

 

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 

 

 

SOMMERKORT VED LIERNE TRENINGSSTUDIO 
Sommer 2021; gjelder for hele juni, juli og august 

Kr 350,-. 

Vipps til 662352. 

Send SMS til Turid, 97 64 68 37, hvis du ønsker å bestille treningstid. 

For bestilling i uke 28-30 (ferieavvikling): send SMS til Marika, 950 29336. 

Bestilling mellom kl 9-14/kontortid. 

Treningstid og regler ligger på hjemmesiden til Lierne Kommune (helse og omsorg, 

fysio- og ergoterapi, treningsstudio). 

 

Ta kontakt med kommunefysioterapeut Turid ved evt spørsmål. 

 

 

 

LIERNETUR 2021 – 2022 
Idrettslagene i kommunen, Tunnsjø, Lierne og Sørli, sammen med Lierne Kommune 

arbeider med å organisere Liernetur. 

Det vil si det er valgt ut 20 turruter i Lierne som skal merkes. 

Det skal trykkes opp brosjyre og klippekort som blir å få kjøpt på: Kvelibua, Liverten 

123, Matkroken Mebygda og Joker Lierne fra 1.juli 2021. 

Tidsrommet er fra 1. juli 2021 – 10. september 2022. 

Det blir deltakerpremie for alle som fullfører ett visst antall turer (står i brosjyren) og 

det trekkepremier som trekkes på blant alle som har deltatt. 
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2 ORDNINGER FOR FRIVILLIGHETEN ER NÅ ÅPNET FOR 

SØKNADER: 
1. Den generelle momskompensasjonsordningen 

Søknadsfrist 1. september 2021 

Dere kan lese mer om momskompensasjonsordningen til frivillige 

organisasjoner på www.lottstift.no 

 
2. Koronaordning for arrangement og aktivitet 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med 

arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av 

arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn 

av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. 

 
Denne ordningen gjelder for perioden 1.januar – 31.august 2021 
Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 
 
Søknadsfrist 15. september 2021 
 
Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på 
www.lottstift.no 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

LI-MARTNA OG KULTUR- OG NÆRINGSVUKKU 
Kultur-og næringsvukku i Lierne i uke 29 som avsluttes med Li-martnas dag lørdag 

24. juli på museet i Sørli. 

Det planlegges aktiviteter gjennom hele uken rundt om i kommunen i år som ifjol. 

Lag og foreninger oppfordres til å henge seg på med div aktiviteter. 

Det blir ikke satt opp boder, men de som ønsker å delta med salg/demonstrasjon av 

sine produkter er velkommen til å delta med salg/demonstrasjon fra egen bod/bil.  

Har du planer/ideer til aktiviteter eller arrangement så ta kontakt med kulturleder på 

telefon, 950 29 332, eller send en mail til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no 

         Li-martnas komiteen 2021 
 

 

 

http://www.lottstift.no/
http://www.lottstift.no/
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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TURSTIER I LIERNE 
Vi har mange flotte turstier i Lierne. 

Noen er godt merket og godt kjent av mange. 

MEN vi har også mange flotte turstier som er rundt omkring i grendene som ikke er så 

godt kjent og ikke merket.  

Dette kan være gamle ferdselsårer eller nye som er tatt i bruk. 

Vi er ikke ute etter disse lange krevende turene, men turstier som er fine og mindre 

krevende. 

Har du en tursti som du ønsker flere skal oppdage og ha glede av, så ta kontakt med 

Oppvekst og kulturkontoret, Kulturleder på mail 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller ring 950 29332. 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 13 juni 2021: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson 
 
 

TRONDHEIM GRAVMONUMENTER KOMMER SISTE UKEN I JUNI 

Bestælling tå bolting, gravering å oppussing tå gravstøtta bestælles i Sørli sjå  

Åse Helen Tangen 970 90 077. 

Nordli, Magne Åstrand 906 46 191 

Tunnsjøen, Geir Bergli 909 65 630 

 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

ST. HANS PÅ JULE GRENDEHUS ONSDAG 23/6 

Servering av rømmegrøt/kaffe/kaffebrød. 

PÅMELDING INNEN FREDAG 18/6 tlf. 41651799  

1. Bordsetting kl 16.00  

2.Bordsetting, hvis behov, kl 18.00 

 

Gå-bingo fra kl 1600 ( ingen forhåndspåmelding ) 

Velkommen!          Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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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 

 

 

BILBINGO PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS ONSDAG 16. JUNI KL. 19.00 

P.g.a. smittevern er det begrensning på sitteplasser inne. VELKOMMEN! 

           Tunnsjø bingolag 
 

 

DIVERSE 
 

INFO. - FV7018 INDERDAL/BERGLIAVEGEN FRA 

LINNESKRYSSET TIL BERGLIA 

Trøndelag Fylkeskommune vil informere om at på FV7018 Inderdal/Bergliavegen fra 

Linneskrysset til Berglia vil pågå vedlikeholdsarbeider fra uke 23 og frem til uke 27. 

Det må påregnes redusert fremkommelighet i vedlikeholdsperioden. 

Vegarbeider som vil bli utført: 

• Vegetasjonsrydding 

• Grøfting 

• Kantforsterke 

• Punktforsterkning 

• Oppgrusing inkl støvdemping 
 

Vedlikeholdsarbeidene på FV7020 Gunnarvegen vil utføres i juni 2021. 

Det må påregnes redusert fremkommelighet også her. 

Vegarbeider som vil bli utført: 

• Vegetasjonsrydding 
 

Vedlikeholdsarbeidene utføres av Veidekke Industri AS. 

Stedsansvarlig: Tor Morten Kjølstad mob.tlf 45422097. 

 
 

 

Hjertelig takk for kondolanser, deltakelse i kirken og minnegaver i forbindelse med 

Algot Østborg sin begravelse.  En spesiell takk til Lierne Helsetun for god pleie og 

omsorg.        For familien Grete og Randi 

 

 

 

mailto:riktangen@hotmail.no
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HUS TIL LEIE I NAMSOS 

Hus til leie i Namsos fra starten av august 2021. 

Delvis møblert, 2 soverom, internett og garasje. 

Perfekt for 2 studenter/elever. Sentrumsnært (Vika) 

Pris: 13.000,- pr.mnd eks. strøm.      Ring 99 48 78 00 for mer informasjon 

 

 

 
TRENGER BILEN DIN INNVENDIG VASK? 

Også i år tar vi på oss innvendig bilvask her på Namas ☺ 

- MED CORONATILTAK: Vi tar ikke imot biler hvis noen i husstanden er smittet, i 

karantene eller har forkjølelsessymptomer. Vi bruker nødvendig beskyttelsesutstyr og 

desinfiserer berøringspunkt. 

Pris: 300.- for private personbiler. 

Vi vasker også firmabiler og større kjøretøy – spør om pris! 

Utføres helt frem til høsten tar oss og det blir for kaldt å holde til ute. Feriestengt uke 

29-31. 

Vi tar også på oss å frakte avfall på Støvika på onsdager hvis noen har behov for hjelp 

😊 

Ring 47 47 53 97 for å avtale tid. 

 

 

AUDIOGRAF SIGRID FLØAN SOLUM FRA 

HØRSELSKLINIKKEN NAMDAL KOMMER TIL LIERNE. 
 

Nordli (Frivillighetssentralen): torsdag 10.juni kl.10-15. 

Mebygda (Næringsbygget): fredag 11.juni kl.10-14. 
 

Justering, reparasjon og service av alle typer høreapparat. 
Salg av batteri og andre høreapparatrekvisitter. 
Hørselstest, avtrykk til høreapparatpropper/skall, musikk/in-ear-propper og støy- og 
jaktpropper. 
 

På grunn av smittevern er det denne gangen KUN TIMEBESTILLING. 
Ingen drop in. 
 

For spørsmål eller timebestilling: 
Tlf/sms: 40677998 
E-post: sigrid@horselnamdal.no 

Velkommen!     

 

mailto:sigrid@horselnamdal.no
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