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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

HYTTERENOVASJON 
 

Det er innført hytterenovasjon i Lierne kommune fra årsskiftet. Det er Midtre Namdal 

Avfallsselskap (MNA) som utfører dette på oppdrag av kommunen. Det er per i dag  

10 returpunkter som kan brukes i kommunen. Disse er: 
 

Tunnsjø senter (nordvest bru over Havdalselva) 

Kvelia (ved butikken) 

Kveeidet (ved veikryss mot Kveli) 

Sandvika (ved butikken) 

Støvika (ved veikryss mot Støvika industriområde) 

Hallvardsetran (ved trafikkstasjon) 

Løvsjølia hyttefelt 

Vestre Løvsjølia hyttefelt (kun matavfall og papir/kartong) 

Mebygda (ved butikken) 

Jule (ved butikken)  
 

Oversikt over returpunkter i kommunen finnes også på MNA sine hjemmesider på 

følgende link https://mna.no/privat/tommetider/.  
 

Siden Lierne kommune er en del av et større renovasjonssamarbeid i Namdalen, kan 

også returpunkter utenfor kommunen plassert i eksempelvis Røyrvik, Gjersvika, 

Skorovas og Formofoss benyttes. Returpunktets plassering finner man på MNA sine 

hjemmesider, se link ovenfor. 
 

Generelt kan følgende avfallsfraksjoner avleveres ved returpunktene:  

Hytteavfall restavfall, glass/metallemballasje, matavfall samt papir/kartong.  

Øvrige avfallsfraksjoner kan avleveres på Støvika gjenvinningsstasjon, onsdag i 

partallsuker kl. 14 – 17.  
 

NB! Gamle returpunkter som ikke er listet ovenfor skal ikke lenger brukes. Disse 

inngår ikke i hytterenovasjonsordningen og vil ikke lenger bli tømt.  Rådgiver tekninsk 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://mna.no/privat/tommetider/
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BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS ELLER SFO PLASS? 
Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager og SFO er 1. mars. 

Barnehager: 

Fra og med barnehageopptaket 2020 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass i 

Lierne kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. 
 

Du må sende inn elektronisk søknad ved å logge inn på linken nedenfor. Husk å ha 

MinID eller BankID klar før du søker. Dette gjelder om du søker for første gang, om 

du søker om endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.  

Klikk her for å gå til søknadsportalen: https://barnehage.visma.no/lierne  

Søknadsportal om du IKKE har norsk personnummer: Søknadsskjema barnehageplass 
 

Skolefritidsordning (SFO): 

Det er ledige plasser i skolefritidsordningen ved Stortangen og Sørli skole for skoleåret 

2020/2021 og det gis tilbud om hel- og halv plasser.  
 

Hvis det er ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, søkes det om dette ved ordinært 

opptak. SFO-plassen gjelder da for ett år i gangen, jf. punkt 4 i vedtektene. 
 

Klikk her for å gå til søknadsportalen: Søknadsskjema om SFO plass 

          Oppvekst- og kulturetaten 
 

 

 

UTSTILLING AV LIKOFTA 

I foajeen på Lierne Samfunnshus står det en utstilling om Li-kofta. 

I utstillingen er det originale farger og det er med andre «nye» farger. 

 

 

TRIVSELSKVELD MED FOKUS PÅ LIKOFTA 

Fredag 6. mars 2020 fra 18.00 på Liverten. 

Her er det anledning til å ta med håndarbeidet og høre om  

Likoftas opprinnelse, og komme med innspill på videre arbeid. 

Liverten har servering av mat og åpen bar. 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 1. mars:  Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

KORKONSERT MED NORDLI SANGKOR OG BJØRN SIGURD SKJELBRED 

I Nordli Kirke søndag 1. mars 2020 kl 15.00. VELKOMMEN!   Styret 

 
 

 
 

 

https://barnehage.visma.no/lierne
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO002/
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO018/SFO__Ny_plass_eller_endring_av_oppholdstid
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Hørselshemmedes Landsforbund avd. Lierne, Namsskogan og Røyrvik 

Lokallaget for Lierne, Namsskogan og Røyrvik kaller inn til årsmøte for 2019 i Nordli.  

Oppmøte på frivilligsentralen torsdag 27. feb. 2020 kl. 18.30. 

Vanlige årsmøtesaker. 

Fylkesleder i HLF Trøndelag, Torkild Lønvik orienterer om aktuelle saker fra 

fylkeslaget. 

Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. 

Enkel servering.       For styret. Arnodd Lillemark. Leder 
 

 

ÅRSMØTE I SØRLI HELSELAG 
onsdag 11. mars kl. 18.00 på Aktivitetssentret. 

Vanlige årsmøtesaker. Det blir servert smørgåstårta. 

Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes styret innen 5. mars. Velkommen!    Styret 
 
 

                                                                                   
1. mars starter billettsalget til Pe-Torsa 2020  
Forestillinger:    Billettpriser: 

torsdag 27. aug kl 18    over 15 år kr 390,- 7-15 år kr 170,- 

fredag 28.aug kl 18   over 15 år kr 390,- 7-15 år kr 170,- 

lørdag 29. aug kl 11 og 16   over 15 år kr 450,- 7-15 år kr 170,- 

søndag 30. aug kl 11 og 16  over 15 år kr 390,- 7-15 år kr 170,- 

Under 7 år og over 90 år gratis. 

Billettbestilling på tlf 95 86 11 01. Direktesalg av billetter på Kveli-bua.  

Mer info på www.pe-torsa.no 

 

Det vil også i år bli satt opp buss fra Nordli til Kvelia til forestillingene på torsdag og søndag 

ettermiddag. Mer info om tidspunkt m.m kommer senere.  

Annonsere i  Pe-Torsaprogrammet? 
Ønsker du/din bedrift å ha en annonse i årets Pe-Torsaprogram?  

En halvside (1/2 A5-side) koster kr 3.000 + mva.  

Frist for å bestille annonseplass og levere logo/firmaopplysninger og tekst er 1. juni.  

Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no eller på tlf  95 90 32 26, Mona. 

           Pe-Torsa Vel 

 

 

 

ÅRSMØTE I LIERNE IL Onsdag 4. mars 2020 kl. 19.00  

på klubblokalet, gamle Stortangen. Årsmøtepapirer legges  

ut på hjemmesiden. Ta kontakt med Patrik Lundgren eller  

Merete Gjertsås, om du ønsker å få papirutgave. Servering. VELKOMMEN! 
 

 

 

http://www.pe-torsa.no/
mailto:post@pe-torsa.no
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DIVERSE 
 

 

TUSEN TAKK for all deltakelse i forbindelse med vår alles kjære Paula`s 

bortgang. Takk for minnegavene til Lierne Helsetun. 

        Per Brynjar m/ fam. Solbjørg m/fam. 

 

 

LØRDAG 7. MARS feirer vi 80-årsdagen til Birger Bakken på Jule Grendehus. 

Åpent for naboer og kjente fra kl 19.00. Kaffe og kaker serveres. 

Meld deg på til Rita på tlf 48 14 45 90 
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