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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Hvordan skal vi som Li-bygger forholde oss til Covid-19 nå og fremover. 
Det er like viktig for oss som for alle andre, selv om vi bor avsidesliggende til, at vi følger de 

nasjonale rådene som gjelder! Det beskytter deg selv og det beskytter andre. Det er viktig å 

respektere disse rådene for de er ikke uten grunn! 

Vi har pr i dag ingen kjent smitte i Lierne, men den usynlige smitten foreligger blant oss og vi kan ta 

den med oss uten at vi aner det. 

Hva er viktig fremover: 

 Husk god hånd- og hostehygiene! Vask hender med såpe og vann / alternativt 

desinfeksjonsmiddel. 

 Du og dine nærmeste kan omgås normalt.  

 Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det 

bør være de samme over tid! 

 Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. 

 Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. 

 Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. 

Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der 

man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)              

 Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. 

 Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar 

foreligger OG du er symptomfri. 

For deg som har vært på reise utenfor Norge er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som 

gjelder når du kommer hjem! 

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav 

smittespredning (grønne områder), skal være i reisekarantene i 10 dager. 

 

Hva vil det si å være i hjemmekarantene/ reisekarantene? 

For «husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter» og personer i reisekarantene gjelder: 

 Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Se 

om egnet sted for karantene nedenfor. 

 Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk. 

 Du skal ikke gå på skole eller jobb. 

 Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands. 

 Du skal ikke ta offentlig transport. 

 Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand. 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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 Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved 

mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller 

apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø. 

 Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 

 Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du 

isolere deg så snart som mulig. 

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted:  

 Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal 

egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen 

med. 

 Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for 

karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget 

bad/totalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis 

du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme 

gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis 

bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken. 

 Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester. 

 

OBS! HUSK - MELD FRA TIL LEGEKONTORET OM DU HAR VÆRT 

UTENLANDS OG HAR OM HJEMMEKARANTENE / REISEKARANTENE 
Minner alle som kommer i den situasjon at man må sitte i hjemmekarantene - det 

SKAL meldes fra til legekontoret tlf 74 34 35 00. 

 

 

KORONATELEFONEN 
Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom 08.00-12.00 

Telefonnummer: 90620664 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne! 

Telefonen bemannes av helsepersonell (Koronateamet) som vil svare på henvendelser 

som: 

Trenger jeg å være i karantene/isolasjon? 

Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon? 

Trenger jeg å ta koronaprøve? 

Trenger jeg å kontakte lege? 

Utover å svare på henvendelser i Koronatelefon vil Koronateamet bistå lege ved evt. 

prøvetaking, og oppfølgning av innbyggere med evt. smitte som har hjemmeisolasjon. 

 

ARRANGEMENT FOR INNTIL 200 PERSONER 
Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for 

kvalitetssikring av sine smittevern tiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil 

godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta 

smittevernet.  

Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne 

kommune. 

 

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. 

For spørsmål ta kontakt på tlf: 74 34 34 00 

Risikovurdering av arrangementer 

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer 

 

         Helse- og omsorgsetaten  
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NAV Indre Namdal avd. Lierne   

har pga sykefravær endret åpningstid  

i perioden 24.07.20 – 14.08.20:  

 
Fredag 24.07.20: Stengt  

Uke 31   :  Stengt alle dager  

Uke 32   :  åpent onsdag 05.08.20  

Kl. 1100-1300 

Uke 33   : Åpent onsdag 12.08.20 

     Kl. 1100-1300 

 

Dersom du har behov for kontakt med NAV kan du 

nå oss på følgende  

telefonnummer alle dager:  

 

 

Du kan også kontakte oss ved å gå inn på www.nav.no. 

Skriv «beskjed» i søk-feltet og velg «send beskjed til 

NAV».
 

 

 

 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2020 

 

Li-Nytt utgis IKKE i ukene 30. og 32 
 

http://www.nav.no/
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HUSBANK INFO 
Lierne kommune fikk ny saksbehandler på startlån og 
bostøtte fra 1. juli 2020: Merete Gjertsås, tlf.: 951 25 067.  
Send melding eller ring for å avtale tid hvis du har spørsmål 
om bostøtte eller startlån. 
 

 
 

INFORMASJON TIL EIERE AV FRITIDSEIENDOMMER I LIERNE 

KOMMUNE 

 
Renovasjonsforskriften for MNA-kommunene er vedtatt gjeldende for Lierne kommune.  

Lierne kommune har i sak 100/19 vedtatt renovasjon for fritidshus i Lierne kommune, herunder 

bolighus som benyttes som fritidseiendom. Med dette vedtaket har kommunestyret i Lierne innført den 

samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av 

kommunen, og kommunens vedtak er i tråd med lovverket på området. 

 

Utdrag fra renovasjonsforskriften: 

§ 3-2 Gebyrpliktig. I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse 

over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er 

dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også 

permanente oppsatte campingvogner. 
 

Hytterenovasjonsgebyret er gjeldende fra 1.januar 2020. Kommunestyret fastsetter årlig differensierte 

gebyrsatser.  

 

Det er etablert nye renovasjonspunkter i kommunen disse kan du søke opp på kommunens 

hjemmeside eller på www.mna.no. 

 

Kildesortering av avfallet tilstrebes å være lik den som våre abonnenter utfører i husholdningene. Det 

er også satt ut en del containere for glass- og metallemballasje ved mange 

hytterenovasjonscontainere.  

 

Annet avfall som oppstår ved bruk av hytta skal bringes til en gjenvinningsstasjon, fortrinnsvis 

STØVIKA. Eksempler på slikt avfall er; treverk, farlig avfall, møbler, hvitevarer og annet elektrisk 

avfall. Dette skal IKKE settes igjen utenfor containeren. 

 

Last gjerne ned appen Min Renovasjon da har du full oversikt både over din egen tømmekalender 

samt hvor alle returpunktene er. 

 

NB: Alle spørsmål vedr renovasjon skal rettes til telefon 74 28 17 60. 
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Ny krisepakke for frivilligheten   
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med 
ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra 
arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av 
staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.    

  

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.   
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.   

  

Søknadsfristen er 15. september.   
   
Det kan søkes om:   

 Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden 
(for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra 
loppemarked eller kioskinntekter).    

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle 
medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.   
 Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for 

eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).   
Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle 
vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.   
 Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, 

båter og andre rom og lokaler).   
 Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i 

tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.   
   
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.   
(https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/)  
 

 

 
Li-Martnan vil takke alle som deltok på arrangementene under Li-Martnasvukku  .  
Oversikt over vinnere på Bilrebusløp og Li-Mesterskapet i skotthyll fins på  
Lierne kommunes hjemmeside. Vinnerne kan henvende seg til Lierne servicetorg 
for å hente premien.  

Kulturleder/ Li-Martnaskomiteen 
 

 

 

 

 

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/arrangement/premiering-bilrebuslop-og-skotthyllmesterskap.16200.aspx
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 26. juli-20. Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

LAG OG FORENINGER 

Dobbel-Bilbingo 
Dobbel-Bilbingo på Kveli Samfunnshus søndag 2. august kl. 16.00. 

Premiesum: kr 30 000. Oppfordres til å sitte i/ved bilene. God lyd! 

Middags-servering fra LiVERTEN FoodTruck kl. 14-18 (åpent for alle!). 

Dagens rett: TØRKAKJØTT-LAPSKAUS. Salg av kaffe og brød. 

Smitteverntiltak ihht. gjeldende regler. VELKOMMEN! 

Neste bingo i Kvelia: Søndag 30.august 

Arr: Kveli Samfunnshus SA 

 

 
 

 

Loppis i Sørli   
Sett av 22. august, for da blir det både loppemarked, tombola, og matsalg på Sørli 

skole. Mer info kommer etter hvert. 

Lopper mottas med takk! (Ta kontakt med mammaene våre; Eirin -91694518,  

Linda -99770068, Ann-Helen -95104086, Kristel -95156135, Ellinor -91871987).              

Velkommen! Hilsen 9. klasse. 

 

 

 
 

DIVERSE 
 

Hjertelig takk for all deltagelse i forbindelse med Lorents Lindahl`s bortgang og 

begravelse.  

Takk for kondolanser, blomster og minnegave gitt til Lierne Idrettslag.  

  

Toril, Sissel og Lars Erik  
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