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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

KONSTITUERT RÅDMANN 

Merete Gjertsås er konstituert Rådmann uke 20 og 21.   Ordfører 
 

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

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 
 

 

NY LEVERANDØR AV SLAM-TJENESTER, LIERNE KOMMUNE 
Fra 01.01.21 overtok MNA slam-tjenestene for Lierne Kommune. Tjenesten omhandler 

slamtømming for abonnenter som ikke er tilkoblet kommunens avløpsanlegg.  

Det er nå sendt ut faktura for 1 og 2 kvartal, for abonnement som er tilknyttet bolighus.  

Videre vil fakturaen for fritidsboliger bli sendt ut i 3 kvartal. 

Ved spørsmål om forskrift eller tømming – ta kontakt med MNA; 
- Kundesenter MNA 

Tlf; 74 28 17 60 
E-post; slam@mna.no 

Videre henvises det til hjemmesider MNA - https://mna.no/slam-septik/category975.html 

Ved spørsmål/korrigeringer knyttet til type slamtank på eiendommen - ta kontakt med Lierne 

Kommune; 
- Thomas Åhren 

Rådgiver teknisk 
Lierne Kommune 
Tlf; 908 39 663 
E-post; Thomas.Ahren@lierne.kommune.no     Plan- og utviklingsetaten 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
mailto:slam@mna.no
https://mna.no/slam-septik/category975.html
mailto:Thomas.Ahren@lierne.kommune.no
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INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORGSETATEN I 

FORBINDELSE MED SOMMEREN 2021. 
 

I forbindelse med ferieavvikling i helse og omsorgsetaten sommeren 2021 gjøres noen grep 

for å kunne tilby gode tjenester samt også avvikle ferie.  

Coronatelefonen avvikles fom 1. juni og henvendelser styres til ordinært 

tjenesteapparat.  

 

Vi ønsker at innbyggere skal ta kontakt med oss på følgende måte: 

• Har du behov for å bestille en koronatest grunnet symptomer forenlig med Covid-19 

ring Lierne legekontor i den ordinære åpningstiden. 

 

• Spørsmål om innreisebestemmelser: ring politiet tlf. 02800 

 

• Er du arrangør til et arrangement i Lierne kommune ber vi deg fylle ut «Sjekkliste 

arrangement». Smittevernlege vurderer og veileder det enkelte arrangement ut ifra 

Folkehelseinstituttets anbefalinger. Du vil få tilbakemelding pr tlf eller mail. Vær ute i 

god tid og send inn sjekkliste minimum 14 dager før arrangementet. 

 

• Vi oppfordrer innbyggere, som skal fornye sine resepter, til å henvende seg til 

legekontoret i god tid.  (Resepter som bestilles kan ikke forventes å bli fornyet samme 

dag) 

 

• Vaksinasjon Covid-19 pågår fortløpende i takt med mottak av vaksiner. Nå starter 

vaksinasjon av innbyggere i risikogruppe som blir kontaktet og får time fortløpende. 

Videre informasjon kommer.  
 
 

På nettsiden www.helsenorge.no finner du oversikt over regler og anbefalinger 

tilknyttet koronasituasjonen. 

 

Lierne 

legekontor 

Tlf 

74 34 35 

00 

Man-fre  

kl 9-11 og 13-15 

Bestilling av time til 

fastlege 

Bestilling av covid-19 test 

Fornying av resepter 

Vaksinetelefon  Tlf 

477 63 

197 

Man-tors 

Kl 14.30 -15.30 

Henvendelser ang 

vaksinasjon  

Helse Norge   

www.helsenorge.no 

Nettsted med tilgjengelig 

informasjon rundt 

koronasituasjonen 

 

Politiet Tlf 

02800 

 

 

Spørsmål 

innreisebestemmelser 

Arrangement i  

Lierne 

kommune 

  
Sjekkliste arrangement 

Alle arrangører bes sende 

inn sjekkliste til vurdering 

/ veiledning 

 

Mvh Helse og omsorgsetaten 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement/
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Ingen Gudstjeneste i Lierne. 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

ANG. KONFIRMANTTREFF/GAMLES DAG 
Vi ser oss dessverre nødt til å utsette konfirmant treffet/ de gamles dag til høsten  

          Hilsen Nordli menighetsråd  

 

 

Sykkeldag 06.06.2021 

  

Årets sykkeldag blir også digital, uten servering og felles premieutdeling, men med flotte premier!  

- Og vi oppfordrer alle i Lierne til å bli med!       
For å delta trenger man bare å melde seg på ved å sende melding med navn på påmeldte og betale inn avgift 
til kontonummer eller via Vipps, og selvsagt sykle/løpe/gå en tur.  
  

Send melding med navn på påmeldte mellom kl 11:00 - 14:00 til Ellinor Stuenes, tlf 41 22 15 68 (ikke vipps til 

dette nummeret)  
-og betal til 

Kontonr. 4212 46 76570  

Vippsnr. 562393, Trimgruppa  
  
Priser: 
Voksen                               100,- kr  
Barn, tom 10 kl.                 50,- kr 
  
Premier 

Matkorg fra Matkroken 

Korg med sommervibber fra Joker Lierne 

1000 kr pengepremie 

1000 kr pengepremie 

2000 kr pengepremie 
  
Vi sender trekningen live på idrettslagets facebookside kl 14:30, og annonserer vinnerne i et eget innlegg 
etterpå, samt på oppslagstavlene på butikkene våre.  
  
Håper mange ønsker å delta på sykkeldag!       SIL, trimgruppa 

 

 

ÅRSMØTE I LIERNES FORBRUK SA 

Årsmøte i Liernes Forbruk SA onsdag den 26. mai kl.18.00 i kaffekroken på butikken. 

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret innen den 24. mai.  Styret 
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Ny filmepisode på Pe-Torsa’s hjemmeside – «Fisking» 

Den sjette og siste filmepisoden i Pe-Torsa’s filmprosjekt «Fisking», er nå tilgjengelig i 

nettbutikken på Pe-Torsa’s hjemmeside: pe-torsa.no  

Totalt byr de seks episodene «Skytterstevne», «Myrslått og moltplukking», «Jul i Oppgårn», 

«Elgjakt», «Flyktningerenn» og «Fisking» på ca 2,5 timer Pe-Torsaunderholdning.  

Leiepris for to dager er kr 49 pr episode.  

     God fornøyelse!   Pe-Torsa Vel 

 

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 
 

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 
            Karin Eide 

 

 

TUSEN TAKK for blomster, gaver, og all omtanke ved mamma  

Else Syrene Ditløv`s bortgang.          Eldbjørg, Leif Erik og Stig Arne m/familier 

 

 

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:riktangen@hotmail.no
mailto:sigrid@horselnamdal.no

