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Uke 35

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
EN STOR TAKK!
I dag, 31. august takker vi Karl Audun Fagerli for sin mangeårige innsats som ansatt i
Lierne kommune, som lærervikar, som kultursjef, som helse – og omsorgssjef og ikke
minst for de siste 27 år som rådmann for Lierne kommune.
Takk for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for innbyggerne i kommunen, og
lykke til med pensjonisttilværelsen.
Ordfører Bente Estil

VELKOMMEN TIL KOMMUNEDIREKTØR
Fra 1. september vil Lierne få sin første kommunedirektør. Patrik Lundgren ønskes
hjertelig velkommen inn i rollen.
Ordfører Bente Estil

LIERNE KULTURSKOLE
Foreldremøte Sørli skole Torsdag 2. sept. Kl. 18.00.
Skriv inn deg i besøks-loggen, bruk håndsprit, hold avstand og hjertelig velkommen!
Mvh Kulturskolens team

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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Takk for meg!
Onsdag 1. september 2021 slutter jeg i Lierne kommune etter over førti års
ansettelsesforhold innenfor kultursektoren, helse- og sosialetaten og i de siste nesten
27 årene som rådmann.
I det jeg nå slutter som rådmann er jeg den i Norge med
lengst fartstid som rådmann, så da synes det riktig å gjøre noe annet.
Jeg vil med dette takke for god kontakt med, og samarbeide med, en rekke personer i
kommunen både innenfor kulturlivet, brukere og pårørende innenfor helse- og
sosialsektoren, samt i den meget allsidige stillingen som rådmann i en liten kommune.
Her har jeg fått samarbeidet med aktører innenfor hele det kommunale arbeidsfeltet,
både i store og mindre saker, i alt fra næring til sosialtjeneste, med en utrolig
spennvidde og bredde der imellom.
Jeg har vært heldig å hele tiden hatt dyktige medarbeidere, både i mine roller som
mellomleder, men ikke minst i rollen som rådmann. Dette har bidratt til at vi har prøvd
å yte så gode tjenester som de til enhver tid vedtatte budsjetter har gitt muligheter for.
Mange ledere har stått på langt utover ordinær arbeidstid for å gi gode tjenester til våre
innbyggere. Samtidig har vi hvert år holdt budsjettet som kommunestyret har vedtatt,
uten underskudd.
Nå vil selvsagt ikke alle være fornøyd med de tjenester som er ytet til enhver tid, da
behov og ønsker ofte, og i perioder, ligger over de rammer som vi har hatt til
disposisjon.
Jeg takker også for et utmerket samarbeide med kommunens politikere. Jeg har som
rådmann jobbet under 8 kommunestyrer, med 3 ordførere og 7 varaordførere i spissen
for en rekke engasjerte kommunepolitikere, som har vært mere opptatt av samarbeid
og finne løsninger, enn å rakke ned på andre politikere. Dette har Lierne-samfunnet
hatt stor nytte av.
Det vil sikkert være flere oppgaver og lovnader som noen mener jeg ikke har fått gjort,
fulgt opp eller gjort godt nok, men dette har dog vært målet i hele min kommunale
virksomhet. Flere ganger strakk ikke tiden til, men samtidig har jeg også god
samvittighet for at det har skjedd mye i Lierne kommune disse årene, ikke minst takket
være samstemte lokalpolitikere, og meget dyktige etatsledere og mellomledere.
Jeg ønsker Patrik Lundgren lykke til som kommunens første kommunedirektør, men
med de samme oppgaver som en rådmann har hatt. Kommunen har fått riktig mann på
riktig plass!

Karl Audun Fagerli
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Lierne 31. august 2021
Bente Estil, sign. Ordfører

MOBIL PASSTJENESTE
Mobil passtjeneste kommer til Grong følgende datoer: 21.09.21, 09.11.21, 25.01.22 og
15.03.22.
Passtjenesten utføres mellom kl. 09 – 12 på disse datoene.
Sted: Grong lensmannskontor v/hovedinngang.
Timebestilling gjøres på www.politiet.no
Jørn Ove Totland
Politikontakt
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 5. september:
Søndag 12. september:
Lørdag 18. september:
Lørdag 18. september:
Søndag 19. september:

Ingen gudstjeneste i Lierne.
Ingen gudstjeneste i Lierne.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste i Nordli kirke kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00

Konfirmanter i Nordli Kirke 18.09.21 kl. 11.00
Mobilnr. for Vipps
Henning Blomdahl
Fredrik Lundgren
Ronja Karoline Aamo
Signe Bergli
Isa Gjertsås Larsen
Oda Risvik Ness

909 56 808
955 57 073
476 38 553
913 14 667
948 48 009
992 50 197

Konfirmanter i Sørli Kirke 19.09.21 kl. 11.00
Mobilnr. for Vipps
Torkild Arvasli
Sebastian Skogen
William Totland
Emil Vestlund
Elen Bergli Aursand
Miliann Raudsepp Stuenes

489 51 205
468 94 055
994 13 643
466 26 331
468 91 519
466 39 854

Etter ønske fra foreldre og konfirmanter legger vi ved mobilnr slik at vipps kan
benyttes.
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STATUS VAKSINASJON MOT COVID-19 I LIERNE KOMMUNE
Lierne kommune har frem til nå blitt tildelt vaksiner mot covid-19 og har de siste
ukene fått større antall vaksinedoser og gitt tilbud om vaksine til mange innbyggere.
De fleste over 18 år som har ønsket vaksine har etter uke 35 fått dose nr 2.
Fra og med uke 36 får ikke kommunen tildelt vaksiner, men må bestille ved behov.

Oppfordrer innbyggere som tidligere har ønsket å avvente vaksine, men som nå
ønsker tilbudet om å ta snarlig kontakt på vaksinetelefonen for å avtale tidspunkt
for vaksine.
Vaksinetelefonen er tilgjengelig mandag tom torsdag i tidsrommet 14.30-15.30.
Tlf 477 63 197.

Helse og omsorgsetaten

LEDIGE OMSORGSLEILIGHETER I SANDVIKA OG MEBYGDA
Lierne kommune har 2 ledige omsorgsleiligheter. Den ene leiligheten ligger
på Hansjorda og den andre er på Li-Bo i Mebygda.
Husleie er kr 7646.- pr. mnd eks strøm. Fiber/ altiboks kommer i tillegg kr 399.(Mulighet for leie av garasje ved Li-bo kr 350,- pr .mnd.)
Målgruppen er:
• Personer med store funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt). Graden av
funksjonstap er avgjørende, og da målt i forhold til hvor omfattende
hjelpetiltaket er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltaket kan være både kommunalt
og privat.
• Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor
personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/
hjelpetiltak.
Når omsorgsbolig er utleid til ektepar / samboere der den en av partene som har
omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet
bolig til gjenlevende part.
Søknadsskjema og informasjon, ta kontakt med helse- og omsorgsetaten, leder
hjemmebaserte tjenester tlf 977 21 739 / leder bo- og miljøtjenesten tlf 936 63 458.
Søknad sendes Lierne kommune, helse og omsorgsetaten, Stortangveien 18,
7882 Nordli.
Søknadsfrist 01.10.21
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STORTINGSVALG
13. september 2021

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING /STEMMEGIVNING HJEMME

DU KAN AVGI FORHÅNDSSTEMME I TIDSROMMET 10. AUGUST
TIL 10. SEPTEMBER, MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ
LIERNE KOMMUNEHUS
Stemmegivning hjemme:
Velgere som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet på valgdagen
på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt, har anledning til å avgi stemme
hjemme. Det må sendes en henvendelse til
Lierne valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller postmottak@lierne.kommune.no,
senest tirsdag 7. september 2021 kl. 15.00
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Lierne Helsetun onsdag den
8. september kl. 12.30 – 14.00.
Benytt stemmeretten! Godt valg!

For mer informasjon om valget, se www.valg.no

Bente Estil.Valgstyrets leder

KUNNGJØRING OM FORHÅNDSSTEMMEGIVNING HJEMME
PÅ VALGDAGEN
Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19, kan i
2021, søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder
velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å
søke om dette er valgdagen, mandag 13. september kl. 10.
VALGSTYRET I LIERNE HAR BESTEMT AT DET I LIERNE ER TRE
STEMMESTEDER;
SØRLI, NORDLI OG TUNNSJØ SAMFUNNSHUS
Åpningstider på valglokalene på valgdagen mandag 13. september:
Lierne Samfunnshus - for Nordli krets
Tunnsjø Samfunnshus - for Tunnsjø krets
Sørli Samfunnshus, biblioteket - for Sørli krets

kl. 12.00 - 20.00
kl. 12.00 - 19.00
kl. 12.00 – 19.00

Du har stemmerett dersom du fyller 18 år senest 31. desember 2021.
På valgdagen må du stå i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert.
Stemmestyret skal kreve godkjent legitimasjon for velgere de ikke kjenner.
Ta derfor med legitimasjon.
For mer info om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.
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BRUK STEMMERETTEN DIN!
Lierne 31. august 2021
Bente Estil, sign.
Valgstyrets leder

LAG OG FORENINGER

skal på NM med Gutter 15 og Gutter 19*
Lierne Volleyball er kvalifisert til NM i Førde (G15) og Bodø (G19), helga 24.-26.september!
Årets NM-gjeng er:
G15: Sebastian Skogen, William Totland, Torkil Arvasli, Elen Aursand, Fredrik Lundgren, Isa Gjertsås
Larsen, Martine Gjertsås, Mathias Kaldahl og Kristian Stensen
G19: Håkon Estil, Sigurd Gjertsås, Sanna Blomdahl, Sigve Storaunet Sandvik, Tobias Odelberg, Erlend
Elvestad og Eirik Buset
Vi trenger litt i reise-kassa, og håper at «noen» har pant de ønsker å sponse oss med 12
Vi tar imot både norsk og svensk pant.
Håper de fleste kan pante selv, og legge igjen på butikken (be om å få lagt i egen konvolutt merket
Lierne IL) – vi har konvolutten liggende ut oktober.
Det er muligheter til å pante i Kvelia, Nordli og Sørli (begge butikkene).
Send sms (eller ring) Linda eller Elin om du har pant du ønsker å gi bort, og ønsker å få hentet.
I Sørli er Linda Lyngstad Totland kontaktperson; 997 70 068
I Nordli/Kvelia er Elin Emanuelsen Gjertsås kontaktperson; 917 01 217
Bedrifter og lag/foreninger vil i nærmeste framtid bli forespurt om et lite bidrag også.
Håper vi blir tatt vel imot.
Dersom noen ønsker å gi private bidrag, er det mulig til:

Kontonr: 4448.12.20200.
Vi setter pris på alle bidrag, store og små.
* Med forbehold om gjennomføring som planlagt. Blir NM avlyst, blir pengene tatt med inn i klubben til drift av våre 3
seniorlag, samt til deltakelse i både mini- og ungdomsvolleyball!

Med vennlig hilsen
Turid Solum Gjertsås
Leder Lierne Volleyball
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BILBINGO PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS
søndag 12. september kl 15.00. Salg av lapskaus fra kl. 13.00. Velkommen!
Tunnsjø bingolag

ÅRSMØTE SØRLI SAMFUNNSHUS
Tirsdag 14. september 2021 kl 18.00. Representantskapsmedlemmer vil få tilsendt
sakspapirer. Saker som ønskes tatt opp meldes Thor Birger Østnor innen 7. september.
Tlf 951 25 071. E-post: tboest@online.no

DIVERSE
TAKK for all oppmerksomhet og omtanke i anledning Astrid`s bortgang.
Inger og Reidar. Britt-Ellen og Knut Eirik m/fam

LEILIGHETER HERREDSHUSET
Leilighet på ca 74 kvm i 1. etg. med 2 soverom og veranda er ledig for utleie.
Pris kr 7450 pr. mnd.
Leilighet på ca 40 kvm i 3 etg. med 1 soverom og veranda er ledig for utleie.
Pris kr 4950 pr. mnd.
Ved interesse ring Elinor Skjærvik Bolling, 951 35 900

