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De offentlige tannklinikkene åpner nå gradvis for å ta imot pasienter igjen etter at 

Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester. 
  

At aktiviteten trappes opp betyr ikke at det blir normal drift på klinikkene, men mer 

behandling enn de siste ukene. Vanlige undersøkelser, kontroller og behandling av 

ufarlige tilstander blir det dessverre en stund til tannklinikkene kan prioritere. 
  

Nesten alle våre klinikker er nå åpne, men pasientene slipper ikke inn på klinikken 

uten forhåndsavtale. Grunnen er at alle pasienter og eventuelle ledsagere skal bli 

undersøkt for eventuelle luftveisinfeksjoner per telefon på forhånd. Pasienter med 

behov for ledsager får ha med seg noen, men ikke mer enn en person. 

  

Mer informasjon på trondelagfylke.no. 
  

Tannlegevakt:        800 41 101 

Åpningstid:            Helger og høytider 10.00 – 15.00.  

                              Telefonvakt på kveldstid er stanset på grunn av liten pågang. 

   

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/
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
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OPPDATERT OVERSIKT OVER LAG, FORENINGER OG 

ORGANISASJONER 

I disse årsmøtetider så blir det noen skifter på kontaktpersoner for lag, foreninger og 

organisasjoner. 

Ber dere benytte denne lenken https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/ 

slik at vi har en fullstendig oppdatert liste. 

Oppdatert liste finnes etter hvert på vår hjemmeside under kultur og fritid. 

Etter hvert som dere har oppdatert oss vil dere få til sendt en lenke for å kunne søke 

inn midler til deres lag, forening organisasjon.  Oppvekst og kulturetaten 
 

LAG OG FORENINGER 
 

ORIENTERING FRA SKYTTERLAGET 
 

På grunn av den rådende situasjon vil den tradisjonelle jaktfelten 1. mai måtte avlyses, 

evt. utsettes dersom det åpnes opp for dette. Dersom det blir mulig å arrangere senere, 

vil vi komme tilbake med nærmere informasjon. Når det gjelder trening/oppskyting til 

storviltprøven vet vi ikke foreløpig hvordan det blir. Her må vi bare avvente og se hva 

som skjer fremover.  

ANBUD PÅ BYGGING AV STANDPLASS VED NY BANE I AUNET 

DFS har nå lagt ut anbud på grunnarbeid og bygging av standplass ved den nye 

skytebana i Aunet. Dette til orientering for interesserte entreprenører. 

Styret 

 

https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/
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Det går mot mai, og normalt skulle vi nå planlagt markering av 1. mai.  

Lierne Arbeiderparti hadde på planen en 1. mai frokost slik som i fjor. På grunn av 

koronasituasjonen blir dette ikke arrangert, vi kommer sterkere tilbake neste år! 

Lierne Arbeiderparti vil ønske alle en fin 1. mai, bruk dagen til det som er viktig for 

deg. Vi ønsker samtidig fine maidager, mye blir annerledes enn det vi er vant til,  

men «alt blir bra» 

Lierne Arbeiderparti v/leder Jørn Ove Totland 

 

 

 

DIVERSE 
 

 

I disse koronatider ønsker jeg ingen oppmerksomhet på dagen.          Henry 

 
 

 

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.            Mary Johanne 
 

 

 

Sommerdekk 
ubrukte Nokian 205/65-16" XL selges ferr 3500,- 

Står på mercedes org alufelg, som kan før'l me. 

                                                      Knut-Georg mob 970 37373 
 

 

TID FOR SOMMERDEKK! 
 

Vi levèrer og skifter dekk og felger til gunstige priser både til traktorer, 

anleggsmaskiner, personbiler , varebiler og lastebiler.  

Dekkmerker: Minerva , Michelin , continental m.fl.    
 

Vi kan lagre dine dekk i vårt dekkhotell:   

Pris pr. sesong , 4 hjul : kr. 795,- inkl. mva. 

(Inkluderer skift , lagring , vask og inspeksjon av hjul). 

 

Vi tilbyr hotellopphold for din snøscooter: Pris pr. sesong: kr. 1500,- inkl. mva. 

(Inkluderer klargjøring , lading av batteri). Vi kan også ta service før neste sesong. 

 

 
Tlf : 74339848/480 45003        E-post : post@nordli-totakt.no      www.nordli-totakt.no 
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Trollkløppet ønsker gamle og nye kunder velkommen etter en lengre pause på grunn av 

Koronaviruset. For at jeg skal kunne ta imot dere må både jeg og dere ta våre forhåndsregler slik at vi 

forebygger smitte. 

Som frisør må jeg Som kunde må du 

 

Jeg kan bare ta inn en kunde i gangen. 

Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg 

dårlig eller har luftveissymptomer kan du 

ikke kommer. Da må vi ordne en ny time. 

Jeg må gjøre rent etter hver kunde, noen 

ganger kan det bety at du må vente litt før 

du kan kommer inn. 

For å holde avstand er det viktig at du 

kommer alene (ektefeller, barn/foresatte kan 

komme samtidig). Salongen har ingen 

ventesone nå. 

Jeg har ingen lesestoff å tilby dere da de er 

lagt bort. 

Du må sprite fingrene dine før du kommer 

inn på salongen. 

Jeg kan ikke frisere dere hvis jeg har 

luftveissymptomer eller ikke føler meg frisk, 

da må dere får en ny time. 

Du må ha rent hår og skjegg før du kommer. 

Hvis dere viser tegn til sykdom mens dere er 

hos meg, må jeg be dere ta på et munnbind 

og forlate salongen 

Mobilen er en mulig smittekilde og skal ikke 

brukes når du er på salongen 

Jeg må lage meg en dokumentasjon på hvem 

som har vært hos meg de siste 14 dager, 

dette på grunn av hvis det skulle bli behov 

for smittesporing 

Vil du ha noe å drikke underveis må du ta 

med dette selv. 

Jeg kan dessverre ikke spandere dere på 

Kaffe og Te. 

Betal med vipps eller kort 

Hvis noen av mine kunder eller jeg får 

smitte vil du bli kontaktet hvis du har 

vært innom i samme periode. 

Du må gi tilbakemelding til salongen hvis 

du har blitt smittet av Covid- 19. 

 

Jeg gleder meg til å komme i gang igjen  

Velkommen til Trollkløppet 
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