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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

PÅ NYÅRET ER DET ÅPENT FOR Å SØKE PÅ PLASSER I 

LIERNE KULTURSKOLE 
Dette gjelder eksisterende tilbud i individuell opplæring i instrument/sang, samt 

gruppetilbudene som hadde oppstart i høst. 

  

Gruppetilbudene som kan søkes på er følgende: 

- Joy&Jam (Spill sammen) 

- Sing&Smile (Syng sammen) 

- Mix&Remix(Musikkproduksjon, gjøre opptak, leke seg med lyd og effekter, lage 

remix av kjente låter, osv..)  

Individuelle tilbud: 

- Gitar, Bass, Slagverk, Sang, Piano/Keyboard og ukulele.  

Minner også på om at oppsigelse av kulturskoleplass må gjøres snarest eller før 

31.12.2020. 

Oppsigelse sendes inn via et elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside.  

           Lierne Kulturskole 

 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT FØR JUL 

Siste Li-Nytt før jula 2020 blir tirsdag 22. desember 2020  

med manusstopp kl 12.00. 

Første Li-Nytt etter jul blir tirsdag 5. januar 2021  

med manusstopp kl 12.00. 
 

 

      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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Møteinnkalling 

 
Utvalg: Lierne formannskap 

Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen 

Dato: Mandag 14.12.2020  

Tidspunkt:  13:00 

 
 

Til behandling: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 
 

97/20 20/8012   

 REFERATER FORMANNSKAPET 14.12.2020  

 

98/20 20/7951   

 EIENDOMSKATT LINVARSSELV  

 

99/20 20/7981   

 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2021  

 

100/20 20/7977   

 ØKONOMIPLAN FOR LIERNE KOMMUNE 2021-24  

 

101/20 20/8011   

 ORIENTERING OG SPØRSMÅL FORMANNSKAPET 14.12.2020  

 

 
 

 

Lierne 8. desember 2020 

 

Bente Estil, sign 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 3  

 

LIERNE TRENINGSSTUDIO JULA 2020 
I år har det vært et spesielt år, og det medfører en del forandringer fra det vi har blitt 

vant til. 

Vi har vanligvis hatt «åpent hus» på treningsstudio, med gratis trening, og stort 

oppmøte.  

Men, i år må vi dessverre holde stengt. 

Fysio-/ergoterapien avvikler ferie i jula, slik at det ikke vil bli mulig å bestille tid. Vi 

har heller ikke noen til å vaske kluter for å tørke av apparatene. Med større fare for 

smitte, når «alle» kommer hjem til jul, ønsker vi heller ikke å utsette noen for ekstra 

fare ved å samles slik. 

Siste treningsdag før jul er 20. desember.  

For bestilling av time: kontakt/send sms til kommunefysioterapeut Turid, hverdager 

mellom kl 9-14. 

Mer info ligger ut på hjemmesiden til Lierne kommune:  

helse- og omsorg/fysio- og ergoterapi/treningsstudio 

Vi anbefaler at alle benytter jule-dagene til å være ute, og kanskje gjøre litt øvelser 

sammen. Vær kreativ! Be f.eks naboen på en spasertur, en skitur, eller hjelp hverandre 

med å måke snø. 

En riktig god jul ønskes alle. 
Og husk: God form er ferskvare! 

 

 

 

 

 

Tømming av septiktanker og slamanlegg fra januar 2021 
 

MNA vil fra 1.januar 2021 ta over ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av 
slam fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam. Dette gjelder for kommunene 
Lierne, Røyrvik Namsskogan og Osen. 
 

Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av MNA.  

En oversikt over hvilken periode de tømmer kummer og tanker i din kommune finner du på 
MNAs hjemmesider www.mna.no . Sms vil bli sendt ut til abonnentene ca 14 dager før 
planlagt tømming. 

Henvendelser som omhandler tømming av septikkum rettes til MNA på slam@mna.no eller 
tlf.nr 74 28 17 60 i åpningstiden fra klokken 08:00 til klokken 15:30 på ukedager. 

Dersom det oppstår behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer), er den beste 
løsningen å ringe oss på 74 28 17 60 i åpningstiden mandag til fredag klokken 0800 – 
1530. 

Behov for nødtømming utenom disse tidene rettes til Stoklands på telefon: 994 36675 

 

 

http://www.mna.no/
mailto:slam@mna.no
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Tømmeplan for kommunene Lierne, Namsskogan og Røyrvik for 2021 
 
Det blir noen endringer på rutene i Lierne sånn at rutene blir fordelt over flere dager. 
Avfallshenting vil i 2021 bli slik: 
 
Dersom du laster ned gratisappen «Min Renovasjon» vil du ved å legge inn kommune og 
adresse, kunne bestemme når du vil ha varsel på din telefon om forestående tømming. I 
appen kan du også sende melding til oss, og du ser hvor nærmeste returpunkt er og når 
gjenvinningsstasjonen er åpen. 
 
På vår hjemmeside kan du også finne tømmetider for din adresse, og skrive ut en 
tømmekalender for den adressen du ønsker. 
 
Innkjøringsdager for jula 2020 vil publiseres på vår hjemmeside litt nærmere jul. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavfall/restavfall

Matavfall/Plastemballasje/Papir,kartong 

og papp

Rute Hentedag Uke Kommune Område Tømmeuke 2021 Tømmeuke 2021

31 Mandag Partall Lierne

Fra Kveliveien, Vestum, Leirvika, 
Ingulvsvann, Vollmoen, Kvelia, 

Kvemoen, Kveeidet, Murumoen, 

Limanvika, Holand, Eide bru, 

Nesset

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

32 Tirsdag Partall Lierne

Eide bru, Sandvika, Støvika, 
Skjelbred, Aagård, Sandmoen, 

Totsås
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

33 Onsdag Partall Lierne

Berglia, Linneset, Jule 
industriområde, Riksgrensen, 

Østborg, Stuenes, Eide, Bakken, 

Jule,Mebygda, Freland til 

Gåsbakken.

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

34 Torsdag Partall Lierne Fra Gåsbakken og resten av Sørli 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Rute Hentedag Uke Kommune Område Tømmeuke 2021 Tømmeuke 2021

36 Mandag Oddetall
Røyrvik / 
Lierne

Røyrvik sentrum, Namsvatnet, 
Hudningsdalen frem til 

svenskegrensen, Nyvika, Devika, 

Tunnsjøen, Granli, 

Tunnsjørørvika, (Limingen rundt)

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

37 Tirsdag Oddetall
Røyrvik / 
Namsskogan

Gjersvika, Finnvollan, 
Brekkvasselv, Namsskogan 

sentrum opp til nordlandgrense
1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

38 Torsdag Oddetall Grong Fjerdingen til Åsmulen 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

39 Torsdag Oddetall

Røyrvik/ 
Namsskogan

/Grong

Fra Mykkelvika, Skorovatn, 
Grøndalen, Lassemoen, Trones 

frem til Brekkvasselv
1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 13. desember  Dåpsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 17.00 

 

Søndag 13. desember  Lysmesse i Sørli Kirke kl. 18.00 med konfirmanter,  

      Anne Berit H. Sundvik og Toril Gustavsen. 

 

1. juledag 25. desember  Høytidsgudstjeneste i Nordli Kirke kl. 18.00 

 

2. juledag 26. desember  Høytidsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 

 

Nyttårsaften 31. desember Digital gudstjeneste kl. 15.00 på Lierne kommunes  

Facebookside 

      Vi minnes  våre døde i året som gikk. 

 

Gudstjeneste på julaften i Tunnsjø kirke, Nyttårsaften i Nordli og 1. Nyttårsdag i 

Sørli  må dessverre avlyses grunnet skjerpede restriksjoner. Årets gudstjenester med vi 

minnes våre døde i året som gikk blir kjørt digitalt på nyttårsaften 31. desember kl. 

15.00. Den kan sees på Lierne Kommunes Facebookside. 

For ordinære gudstjenester skal det være 2 meter mellom hver deltaker når det er 

salmesang. Deltakere fra samme husstand kan sitte i lag. Dette betyr at det må være 2 

tomme benker mellom ulike familier. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

GRUPPEMØTE 
I forkant av formannskapets budsjettmøte mandag 14. desember avholder Lierne AP 

sitt gruppemøte søndag 13. desember kl 19.30 på kommunstyresalen på Lierne 

samfunnshus.      Reidar Rødli, Gruppeleder Lierne AP 

 

 

LIERNE SENTERPARTI AVHOLDER GRUPPEMØTER I 

DESEMBER PÅ FØLGENDE DATOER:  
Søndag 13.12 kl 19.30 i forkant av budsjettbehandlingen i formannskapsmøtet 14. 

Torsdag 17.12 kl 19.00 før kommunestyret den 21. 

Begge møtene på Lierne frivilligsentral i Sandvika. Velkommen! Gruppeleder 
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DIVERSE 
 

FØRJULSKVELD I SØRLI 
Det blir førjulskveld i Mebygda tirsdag 15.12.  

Vi velger dessverre å IKKE servere grøt i år, MEN det blir: 

- Gode tilbud på butikken 

- Nissepostkasse! Skriv brev til nissen. Trekning på en juleoverraskelse blant alle som 

leverer post i nissens postkasse på butikken. 

- Trekning på julekurv og to julegaver blant alle som er innom på butikken. 

- Aktivitetssenteret har åpent hele dagen, og selger husflidsprodukter og en kaffekopp. 

- Salg av juletrær. Fra kl 10.00 

- Salg av julenek v/ 9. klasse. Fra 15.00 

- Salg av Lierne honning. Fra 15.00 

- Lansering av kleskolleksjon; Mont.Li i kaffekroken fra 15.00 

- Åpent på Strikkekista fra 15.00 

- Fjellsaxa har åpent for salg av produkter hele dagen, og der blir  

det også salg av Mary Kay produkter v/ Ann Jorunn fra 15.00 

- Biblioteket er åpent. 

Butikken og aktivitetssenteret har åpent fra 09.00 – 19.00 

VELKOMMEN! 

 
 
 

JULETRE SELGES 
 

Gran, furu og edelgran.  

 

Sørli: tirsdag 15. des. Kl 10.00- 18.00 

Nordli: lørdag 19. des kl 10.00-15.00 og 

            Søndag 20. des kl 12.00-15.00 

Grong: mandag 21. des kl  10.00-18.00 

 

Utenom disse tider kan trær hentes på låven hos meg. Ring: 41234520. 
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