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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ARRANGEMENT FOR INNTIL 200 PERSONER 
Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for 

kvalitetssikring av sine smittevern tiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil 

godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta 

smittevernet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne 

kommune. 
 

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet.  

For spørsmål ta kontakt på tlf: 74 34 34 00 
 

Risikovurdering av arrangementer 

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer 

 

 

KORONATELEFONEN 
Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom 08.00-12.00 

Telefonnummer: 90620664 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne! 
 

Telefonen bemannes av helsepersonell (Koronateamet) som vil svare på henvendelser 

som: 
 

Trenger jeg å være i karantene/isolasjon? 
 

Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon? 
 

Trenger jeg å ta koronaprøve? 
 

Trenger jeg å kontakte lege? 
 

Utover å svare på henvendelser i Koronatelefon vil Koronateamet bistå lege ved evt. 

prøvetaking, og oppfølgning av innbyggere med evt. smitte som har hjemmeisolasjon 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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Lierne kommune har en fast 50 % stilling ved vaskeriet, Lierne 

Helsetun 
 

Avdeling vaskeriet, Lierne Helsetun, har f.o.m 21.september ledig fast 50 % stilling,  

37,5 timers uke. 

 

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  

Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor 

som Vestfold.  

Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 

I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende 

med familie garanterer kommunen barnehageplass. 

Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – 

 «..Det henne fe me te..» 

 

Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

 

- Ønskelig med fagbrev i Vaskerifaget 

- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

 

Kan dette være interessant? 

Spørsmål til stillingen rettes til kjøkken og vaskeri leder Anne Doris Freland på tlf. 

911 54 971 / mail anne.freland@lierne.kommune.no eller leder Institusjon Lina 

Kvetangan, tlf. 976 67 652/ mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no 

 

Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune; 

www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.  

Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og 

arbeidserfaring.  
Det er det som står i søknaden som vurderes. 

 

SØKNADSFRIST: 05.08.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2020 

 

Li-Nytt utgis IKKE i ukene 30. og 32 
 

mailto:anne.freland@lierne.kommune.no
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
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LIERNE KOMMUNE HAR EN 80,3 % STILLING LEDIG SOM 
VERNEPLEIER/SYKEPLEIER/ MILJØTERAPEUT VED STEINHAGAN 
BOFELLESSKAP 
 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med 
bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og 
varierende arbeidsoppgaver.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort 
som Vestfold.  
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende 
med familie garanterer kommunen barnehageplass i en flott nybygd barnehage. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne 
fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

 

- Stillingsprosent: 80,3 %  

- Lønn etter avtale 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 05.08.20 

- Oppstart snarest eller etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med 
Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; 
elin.danielsen@lierne.kommune.no 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIGE OMSORGSBOLIG I SANDVIKA 
Lierne kommune har ledige omsorgsboliger i Sandvika, (Firkløveren). 

Husleie er kr.7 526,- pr. mnd eks. strøm. Fiber/altiboks kommer i tillegg kr 307,- 

Målgrupper 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 kommunal 

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 av partene som har 

omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet 

bolig gjenlevende part. 

 

 

LEDIG TRYGDEBOLIG I MEBYGDA 
Lierne kommune har ledig trygdebolig i Mebygda. 

Husleie er kr. 5 943,- pr mnd eks strøm. Fiber/altiboks kommer i tillegg kr 307,- 

Målgruppen er: 

 Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt 

funksjonsnivå. 

 Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal 

søkernes økonomi kunne legges til grunn ved tildeling av trygdebolig. Søker 

med dårlig økonomi går da foran søker med god økonomi. 

 Søknad fra personer som har så store funksjonstap at de ikke vil fungere bedre i 

trygdebolig enn i nåværende bolig, vurderes opp imot omsorgsbolig og får 

tilbud ved ledig bolig. 

 Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en 

tilstrekkelig grunn for å bli prioritert. 

 Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor 

personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til 

funksjonstap/hjelpetiltak. 

 

Søknadsskjema og informasjon, ta kontakt med helse- og omsorgsetaten, 

åpen omsorg tlf: 41 41 53 40 

Bostøtte innvilges for leietaker som fyller vilkårene for bostøtte. 

 

Søknad sendes Lierne kommune, helse- og omsorgsetaten 7882 Nordli. 

Søknadsfrist 12.08.2020. 

 

 



 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 5  

 

OBS! HUSK - MELD FRA OM HJEMMEKARANTENE TIL 

LEGEKONTORET 

Minner alle som kommer i den situasjon at man må sitte i hjemmekarantene - det 

SKAL meldes fra til legekontoret  

tlf 74 34 35 00.       Hilsen Smittevernlegen 

 

 

Treningstider som kan bookes:  

FRA UKE 28 
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Kl 9 – 10.30 Kl 9 – 10.30 Kl 9 – 10.30 Kl 9 – 10.30 Kl 9 – 10.30 

Kl 10.30 – 12 Kl 10.30 – 12 Kl 10.30 – 12 Kl 10.30 – 12 Kl 10.30 – 12 

     

Kl 13– 14.30 Kl 13– 14.30 Kl 13– 14.30 Kl 13– 14.30 Kl 13– 14.30 
 

 
Ring/SMS til kommunefysioterapeut Turid: 97 64 68 37, HVERDAGER kl 9 - 14. 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 19. juli: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

DOBBEL BILBINGO LI-MARTNASHELGA 
På Sørli Samfunnshus søndag den 26. juli kl 18:00. 

Maks 50 personer inne på samfunnshuset så vi oppfordrer deg som har mulighet til å 

spille i bilen. 

Vi har strenge smitteverntiltak og oppfordrer dere alle til å tenke på avstand, 

reinslighet og møte opp friske og glade! 

30 000 kr i premiepotten.Vel møtt!        Styret 
 

 

 

TERMINLISTE FOR LIERNE SKYTTERLAG 2020 
Vi gjør oppmerksom på at all skyting i lagets regi i 2020 vil foregå på lagets bane på 

Skjelbred i Nordli. Dette på grunn av at bana i Sørli ikke er i forskriftsmessig stand for 

tiden. 

Som kjent er det vedtatt at godkjent storviltprøve fra 2019 også skal gjelde for 2020. 

Dette medfører redusert aktivitet da bare førstegangsjegere og andre som ikke skjøt opp 

til prøven i 2019 må skyte opp i år. Vi håper likevel at de fleste møter opp på banen for 

litt trening, eller i det minste for å sjekke at våpenet er innskutt før jakta starter.  

 

Søndag 19. juli  Dugleiksmerke  12.00 – 13.00 

Søndag 19. juli  Trening   13.00 – 15.00 

Onsdag 29. juli  Trening / oppskyting 18.00 – 20.00 

Onsdag 12. august  Trening / oppskyting 18.00 – 20.00 

Onsdag 26. august  Trening / oppskyting 18.00 – 20.00 

Onsdag 2. september Trening / oppskyting 18.00 – 20.00 

Søndag 6. september Trening / oppskyting 12.00 – 14.00 

 

Skulle det vise seg å bli behov for flere kvelder, vil vi komme tilbake til dette senere.  

             Styret 
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SØRLIMILA arrangeres onsdag 22.juli, med start på Sørli Idrettspark. 10km eller 5km. 

🔸Dette er et arrangement for alle. Ingen konkurranseklasse i år, så tidtaking på eget ansvar. 

🔸Vi sponser alle deltagere med YT Restitusjonsdrikk når dere kommer i mål. 

🔸Påmelding: Sørli Idrettspark kl. 16.00-18.00. Delta alene eller som gruppe og start når 
dere vil innenfor dette tidspunktet. Vi unngår én fellesstart pga smittevern. Det vil finnes 3 
drikkestasjoner mellom Mebygda og Devika. Veien blir oppmerket med antall kilometer 
tur/retur. 
🔸Pris: 50kr. Vipps til 562393. VIKTIG! —>Merk betalingen med navn! 

🔸Trekning av premier for alle betalende påmeldte ca kl. 18.00. 

🔸FREDRIX holder åpent kl. 14.00-19.00. Vi ønsker oss liv og røre på og rundt idrettsparken 
denne ettermiddagen, så om du ikke skal løpe så kan du ta middagen her og bli med som 

heiagjeng:) 

🔸Vi ønsker å se dere ved startstreken mellom kl. 16-18, men passer ikke tidspunktet løper 

dere der dere er, når dere vil. Lierne har et enormt areal, så dere som f.eks sitter i 

karantene kan fint delta uten å være nervøs for smittefaren. Vipps en femtilapp innen 

kl.18.00 (husk navn!) og ta en tur ut. 

🔸Vinnere blir også annonsert på vår Facebook-side etter endt arrangement. 

VELKOMMEN!          Styret 
 

 

BIL-BINGO 
På Skjelbred Grendehus onsdag 22. juli kl 19.00. Premiesun kr 15.000. 

Kaffesalg. Velkommen!      Arr. Skjelbred Grendehus 

 

 

BIL-BINGO 
På Skjelbred Grendehus søndag 9. august kl 14.00 (2). Premiesum kr 15.000. 

Rømmegraut og kaffesalg fra kl 12.00. Velkommen! Arr. Skjelbred Grendehus 

 

 

TINE fotballskole 2020 
Årets TINE fotballskole arrangeres 10-12 august, for barn født 2010, 2011, 2012, 

2013. Arrangeres både i Nordli og Sørli 10. og 11. august med en felles kampkveld på 

Lierne kunstgressbane 12. august. Økter fra kl 18-20 to først kveldene. Kan bli annet 

tidspunkt på kampkvelden. 

 

Påmelding innen 17. juli til Anne Berit per sms 90 91 81 75 (Nordli) 

og Mona Birgitte per sms 41 49 49 35 (Sørli)    
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VI SELGER RØMMEGRAUT 
På Sørli Samfunnshus lørdag den 25 juli kl 14:00-18:00 

Spis det du orker, inkl drikke og kaffe, for kun kr 200, barn ½ pris. 

Du kan også kjøpe mat av Fredrix, til den som ikke liker rømmegraut, og allikevel 

spise sammen. 

Jule Grendehus og Sørli Samfunnshus samarbeider om dette arrangementet. 

Alle er hjertelig velkomne! 

      Styrene i Jule Grendehus og Sørli Samfunnshus  

 

 

STØTTE FRA LIERNE SNØSKOTERKLUBB  
Lierne Snøskoterklubb ønsker å slå et slag for folkehelsen ved å støtte lokale lag og 

foreninger som drifter turstier, løyper og rasteplasser i Lierne, (som benyttes gratis av 

allmenheten). 

Støtten er tenkt til rydding, merking av stier og løyper, samt tilrettelegging av 

rasteplasser, åpent for fri ferdsel. 

 

Begrunnet søknad med beskrivelse og kart sendes til: Lierne Snøskoterklubb  

v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no  

         Styret i Lierne Snøskoterklubb 

 

 

DIVERSE 
 
 

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med Arnt Berglis bortgang og 

begravelse.  Takk for blomster til båren og til hjemmet.  Det varmer i en ellers tung og 

vanskelig tid.         Frits Jan Strømnes 

 

 

💙 -elig takk for alle hilsner, blomster, besøk og hjelp i anledning av Daniel Gåsbakk's 

sykdom og begravelse. 

         Doris, Birger og Edvard m/fam. 

 

 

EN AV 2 NYOPPUSSEDE HYBLER sentralt i Namsos er ledig fra skolestart 

2020.       Henvendelse Kari Ø. Kveli, Tlf. 95087364 

 

 

LAGERPLASS FOR CAMPINGVOGN/BOBIL M.M. 
Er du interessert i å leie lagerplass er det mulighet for det.  

Kontakt Knut Arne Sivertsen, tlf 472 38 668. E-post: kasivert@hotmail.com 

 

 

mailto:riktangen@hotmail.no
mailto:kasivert@hotmail.com
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Tirsdag den 21. juli vil vi ha tilbud på hele esker  Klenning 

med og uten kanel og tynnbrød fra Bakst 
 

Vi har åpent til kl.19.00 tirsdag den 21.07. 
 

Matkroken Lierne 
Liernes Forbruk Sa 

 

 

LI-MARTNA PÅ MATKROKEN MEBYGDA 
Vi er superstolte og kjempeglad over å fortelle at lørdag 25.07. åpner vi en utstilling av 

Frode Estils medaljesamling m.m. i kaffekroken!! Frode vil være til stede fra  

kl 11.00 og utover. 

På butikken ordner vi «spekepølse- og gelebod» med tilbud på spekepølser fra 

svindland og Rekedal og gele fra Romstad gård. 

-I tillegg til ukens kundeavis kjører vi også dagstilbud fra onsdag – lørdag. 

Følg med på facebook eller stikk innom! 

Åpningstid lørdag: 09:00 – 18:00 

Velkommen på martnashandel! 
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LI-MARTNA 2020 

Li-martnan i år blir seg ikke lik. 

For de som har noe de ønsker å selge noe; Håndarbeid, bakervarer, tresløyd, 

kniver, urter, honning, hva det enn måtte være er det anledning til 

bakelukesalg, eller komme med ett bord eller telt eller….. Det er gratis. 

Gratis inngang. 

Programmet kan bli noe justert underveis så følg med på hjemmesiden til 

Lierne Kommune; Søk Li-martna, eller under Hva skjer?, Facebook side til 

Li-martnan  
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