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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Telerestriksjoner innføres på alle kommunale veger i Lierne kommune i henhold til 

vegliste fra og med 19.04.22 kl. 00:00 og inntil videre. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Samfunn- og utviklingsetaten. 
 

22. – 24.april arrangeres det Vinteridrettsleiker i 

Lierne. 

Lørdag er det skirenn og gåtur og bocciakamper i/ved 

Liernehallen. 

Lørdag kveld er det Festmiddag og dans på Lierne 

Samfunnshus. 

Søndag er det forskjellige aktiviteter og blant annet 

scootertur. Utgangspunkt fra Liernehallen. 

Arrangører 

Lierne Frivilligsentral  Lierne IL  Lierne Kommune 

 
 

 

Takk for alle henvendelser om ledige boliger, møbler og utstyr. Vi venter fortsatt på 

svar når det kommer flyktninger til bygda. Alle vil bli kontaktet fortløpende. På 

grunn av kapasitet har ikke alle møblene blitt hentet enda. 

 

Kontaktpersoner: Helen Andersson, mobil 94803750 (mandag, tirsdag og torsdag) 

Eirin Holand, mobil 93209997 

 
 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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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KONSERT MED 
TORE HALVORSEN 

TIRSDAG 26.APRIL 2022 KL. 18.00 
PÅ LIERNE SAMFUNNSHUS 

BILLETTPRIS KR 100,- 
Kaffesalg med nåkkå attåt!! 

 
Mest kjent er Tore som vokalist og frontfigur i dansebandet Ole Ivars 
I en alder av 70 år ga Norges mest kjente dansebandvokalist, evigunge Tore 
Halvorsen ut sitt første solo-album Godt å se deg igjen i juni 2020, med sanger han 
selv er glad i fra en lang karriere. 

 

Ledige stillinger som BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra juni 2022. 

 

Kvinne på 66 år trenger assistanse i hverdagen. Bor i enebolig og bruker elektrisk 

rullestol. Arbeidsoppgaver vil være praktisk assistanse i heimen, og ved/på turer. 

Turnus med både dag og kveldsvakt.  

 

Ønsker deg som er punktlig iht. arbeidstid, nøye med hygiene og er til å stole på. 

Det er ingen krav til formell utdannelse. Opplæring vil bli gitt.  

Interesser er familie og musikk.  

 

Både fast stilling, og ferievikariat for sommer 2022 er ledig. Bruker er selv 

arbeidsleder, og kommunen blir arbeidsgiver.   

 

For deg som ikke allerede bor i kommunen, kan det sies at Lierne er perfekt for den 

som liker urørt natur til alle årstider. 

 

Spørsmål kan rettes direkte til bruker på tlf 911 52 169 eller på epost 

livkbrun@gmail.com. 

 

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

(fyll ut fullstendig) 
 

Søknadsfrist: 15.05.2022 

mailto:livkbrun@gmail.com
http://www.lierne.kommune.no/
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Endring av råd ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19 

Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå: 

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk. 

Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-

19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.  

Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til. 

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter 

koronasmitte 

Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen 

 

Oppdaterte anbefalinger 

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er: 

• Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har 

risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer. 

• Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn. 

• Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. 

• Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, 

gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk. 

• Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen. 

I Lierne kommune anbefaler vi at de som har testet positivt fortsetter å 

registrere seg. 

• Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke 

med covid-19 på 

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). 

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no). 

 

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige 

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i 

befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de 

samme; hold deg hjemme om du føler deg syk 

 

Drift av teststasjoner fortsetter 

Kommunen vil fortsatt drifte teststasjoner en stund til, blant annet med hensyn på 

testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for 

koronasertifikatet. Slik testing skjer som hovedregel ikke hos fastlegen eller på 

legevakta.  

 

Begrunnelse for oppheving av tiltakene 

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og 

svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt 

beskyttet mot alvorlig sykdom. 

Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger 

nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at 

folk holder seg hjemme når de føler seg syke.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/langsiktig-koronastrategi-for-a-normalisere-hverdagen/id2907426/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/
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KULTURSKOLEN 2022-2023: 
Minner om frister: 

OM EN ELEV ØNSKER Å SLUTTE;   UTMELDINGSFRIST 1. mai. 

Meldes dette via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Utmelding».  

Husk at dette gjelder også for elever i 10. klasse som ønsker å slutte i kulturskolen.  

    

SØKNAD er kun nødvendig for nye elever.  SØKNADSFRIST 20. mai. 

For elever som allerede er tatt opp i kulturskolen, må det bare varsles om det er endringer/ønsker 

om annet tilbud eller endrede opplysninger om kontaktpersoner. 

 

ENDRINGER;       ENDRINGSFRIST 20. mai. 

Meldes via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Endring av plass». 

Husk at elever i 2. klasse som har Musikkmoro i dag, må søke om endring av plass alternativt si opp 

plassen sin. 

 

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA;  

finnes på Lierne kommunes hjemmeside,  

http://lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO010/Kulturskole_Opptak_endring_av_plass_og_utmelding  

 

VEDTEKTER FOR LIERNE KULTURSKOLE finner dere på Lierne kommunes hjemmeside; 

Kulturskolen 

 

Ved skolestart vil alle elever og foresatte legges til i en egen gruppe i Teams, med egne kanaler for 

hver enkelt elev. Teams brukes som informasjonskanal mellom rektor, lærere, elever og foresatte. 

 

Spørsmål om tilbud, opplegg eller andre temaer knyttet til kulturskolen rettes til:  

 

Ingela Landén, rektor  

ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no 

Tlf.nr. 958 07 661 

 

LAG OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTETIDER FOR LAG/FORENINGER/ORGANISASJONER 
Vi ønsker å ha en oversikt over alle lag/foreninger/organisasjoner i Lierne med hvem 

som er leder og kasserer osv. 

Benytt dette skjemaet som ligger på Lierne kommunes hjemmeside under Kirke, 

kultur, idrett og fritid – Lag og organisasjoner – kontaktinfo Lag og foreninger eller gå 

inn på denne lenken: https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/ 

Lierne kommune har tilgang til tilskuddsportalen og er behjelpelig med å finne 

muligheter for å søke midler gjennom denne til forskjellige prosjekter dere har. 

           Kulturleder 

 

NORDLI PENSJONISTLAG INIVTERER TIL MEDLEMSFEST 
på Kveli samfunnshus lørdag 7. mai 2022 kl. 17.00. 

6 andre pensjonistlag er også invitert. Odd Magne Lund spiller til dans. 

Mat, kaffe, loddsalg. Inngang kr 300. Påmelding innen 22. april. Alle hjertelig 

velkommen! Påmelding til Ellbjørg Aagård, tlf. 41 33 95 62.   Styret 

 

 

http://lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO010/Kulturskole_Opptak_endring_av_plass_og_utmelding
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kirke-kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturskolen/
mailto:ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/
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Årsmøte i Sørli Samfunnshus planlegges til torsdag den 5 mai. Sakspapirer vil bli 

sendt årsmøtets representanter, 

andre som ønsker sakspapirer, må kontakte undertegnede før årsmøtet. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes leder for representantskapet 

Thor Birger Østnor Tlf 951 25 071 -  tboest@online.no   

 

 

Årsmøte i Lenglingen skogsbilveg SA holdes på Sørli samfunnshus tirsdag 3. mai 

2022 kl. 1930. 

Vanlige årsmøtesaker.         Styret. 

 

 

DIVERSE 
 

ØNSKER Å LEIE CAMPINGVOGN 
Fra 26/8 til 28/8 i Kvelia Pe-Torsahelga.    Henv.til mobil 92 88 49 51 
 

Ingrid H. Totsås ønsker å kjøpe dobbelt kokeplate med "gammeldagse" brytere. 

(Ikke trinnløse brytere). Har du en du vil selge, ta kontakt med Inger Totsås på 

mobil: 926 56 888.  
 

VIL DU VÆRE EN DEL AV BLÅFJELL - MED GODE MULIGHETER FOR 

FORTJENESTE? 

 

Det skal gjøres investeringer som forbedrer 

eksisterende anlegg, og planene for neste byggetrinn 

skal konkretiseres. Konsesjonen til selskapet gir rom 

for en tidobling, fra dagens kapasitet på 350-400 

tonn pr. år, til 3800 tonn pr. år. 

 

Blåfjell Drift AS søker flere investorer med på laget 

og rigger seg for å utvikle selskapet videre. Vi har for tiden en emisjonskampanje på 

folkeinvest.no.  

Vil du følge den og være med oss videre?  

 

Det er mulig å investere både små og større beløp. Vi håper alle som er nysgjerrige 

eller interesserte går inn på https://blafjell.no/investor/ for å lese mer om 

investeringsmulighetene og følger kampanjen vår der. 

 

På forhånd takk! 

 

Hilsen alle oss i Blåfjell. 

 

mailto:tboest@online.no
https://blafjell.no/investor/

