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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Årets sommer går mot slutten, skolene har startet og de fleste er tilbake fra ferie.  

En sommer som har vært preget av koronasituasjonen, og som har gjort at vi har 

oppdaget vårt eget land og egne nærområder som ypperlige feriesteder. 

Som mange har fått med seg har smittesituasjonen endret seg de siste ukene i landet 

vårt. I Lierne er det fortsatt ikke registrert noen smittetilfeller, men vi få stadig 

påminninger om at pandemien ikke er over når vi nå ser at smittetallene øker omkring i 

landet 

Dette har gjort at regjeringen har satt flere av «gjenåpningstiltakene» på vent, og 

varslet at innstramminger kan komme hvis smitten kommer ut av kontroll. Vi må på 

nytt gjøre en innsats for å unngå at smitten skal bre om seg, og vi oppfordre alle til å 

følge de smitteverntiltak som gjelder.  Ved mistanke om smitte, ta kontakt på 

koronatelefon 906 20 664.  

Vi nærmer oss tid for konfirmasjoner som ble utsatt i vår, her vil vi minne om 

reglement for arrangement.  Her bukes skjema som ligger på Lierne kommune sin 

hjemmeside for å få vurdert sine arrangement i forhold til smitteverntiltak.  

Igjen, vi oppfordrer alle til å fortsette den gode jobben som er gjort så langt! 

Det viktigste er fortsatt; 

hold en meters-regelen, host i albuen og vask hendene ofte! 

 
 

Kriseledelsen i Lierne kommune v/ordfører Bente Estil og smittevernlege Cheneso Moumakwa 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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OFFISIELL ÅPNING AV SANDVIKA BARNEHAGE torsdag 20. august 2020 kl 

15oo 
 

Torsdag 20. august 2020 kl 15oo(3) foretas det en offisiell åpning av nye Sandvika barnehage, der 

alle interesserte er velkommen! 

Program: 
- Leder i plan- og byggekomiteen Steinar Bach orienterer om prosjektet og overleverer bygget til 

ordføreren 
- Ordfører Bente Estil introduserer ass. Fylkesmann Øystein Johannessen, som forestår den offisielle 

åpningen 
- Ordføreren overleverer bygget til barnehagestyrer Jannike T. Hildrum 
- Overraskelse, primært for barna. 
- Enkel servering 
- Omvisning i grupper på 10 og 10 

- Den som vil sitte, tar med egen stol. 
 

Vennligst respekter de smittevernregler som gjelder, herunder at alle besøkende/gjester skal 

registreres ved ankomst. 

Hjertelig velkommen!        Plan- og byggekomiteen 

 

 

INFORMASJON TIL EIERE AV FRITIDSEIENDOMMER I 

LIERNE KOMMUNE 
 

Renovasjonsforskriften for MNA-kommunene er vedtatt gjeldende for Lierne kommune.  

Lierne kommune har i sak 100/19 vedtatt renovasjon for fritidshus i Lierne kommune, herunder 

bolighus som benyttes som fritidseiendom. Med dette vedtaket har kommunestyret i Lierne innført den 

samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av 

kommunen, og kommunens vedtak er i tråd med lovverket på området. 
 

Utdrag fra renovasjonsforskriften: 

§ 3-2 Gebyrpliktig. I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse 

over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er 

dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også 

permanente oppsatte campingvogner. 
 

Hytterenovasjonsgebyret er gjeldende fra 1.januar 2020. Kommunestyret fastsetter årlig differensierte 

gebyrsatser.  
 

Det er etablert nye renovasjonspunkter i kommunen disse kan du søke opp på kommunens 

hjemmeside eller på www.mna.no. 

 

Kildesortering av avfallet tilstrebes å være lik den som våre abonnenter utfører i husholdningene. Det 

er også satt ut en del containere for glass- og metallemballasje ved mange 

hytterenovasjonscontainere.  
 

Annet avfall som oppstår ved bruk av hytta skal bringes til en gjenvinningsstasjon, fortrinnsvis 

STØVKA. Eksempler på slikt avfall er; treverk, farlig avfall, møbler, hvitevarer og annet elektrisk 

avfall. Dette skal IKKE settes igjen utenfor containeren. 

 

Last gjerne ned appen Min Renovasjon da har du full oversikt både over din egen tømmekalender 

samt hvor alle returpunktene er. 
 

NB: Alle spørsmål vedr renovasjon skal rettes til telefon 74 28 17 60. 
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MØTE I ELDRERÅDET 25. AUGUST 2020 ER UTSATT 
Ny dato kommer.         Rådmannen 

 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 
 

Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere 

søkere. Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til 

kommunen.  Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i 

virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.  

Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats. 

Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke 

foreligger verdige søkere. 

     Søknadsfrist 1. september 2020 

Begrunnet søknad sendes:  

Lierne kommune, oppvekst og kulturetaten, 7882 Nordli eller  

postmottak@lierne.kommune.no  

 

 

NY ÅPNINGSTID PÅ LIERNE SERVICETORG OG SENTRALBORD 
 

Vi har åpnet for publikum og betjener sentralbordet fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager. 

Saksbehandlere kan nås direkte på telefon fra kl 08.00 – 15.30. Telefonnummer finner 

du på kommunens hjemmeside: 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/ 

 

 

NYE TELEFONNUMMER TIL ANSATTE I LIERNE KOMMUNE 

Nye telefonnummer til ansatte ligger på Lierne kommunes 

hjemmeside https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/ 

eller dere kan ringe via Lierne kommunes sentralbord. De ansatte kan nås direkte på 

sine telefonnummer kl. 08.00-15.30. 
 

Telefonnummer til Lierne Legekontor og sentralbordet Lierne kommune er samme 

som før. 
 

Lierne kommune telefon 74 34 34 00. Telefontid kl. 09.00-15.00.  
 

Lierne legekontor telefon 74 34 35 00. Telefontid kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-15.00 
 

Telefonnummer Lierne helsetun: 

Kosheim 477 62 437  

Vaktrom 911 18 218 

Pasienttelefon 477 56 143 

Sekretær Lierne Helsetun 469 28 588 

Kjøkken 477 64 846 

Vaskeri 477 63 396 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
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NY ÅPNINGSTID PÅ NORDLI BIBLIOTEK FRA 17. AUGUST 2020 
Mandag og onsdag: kl 09.00-15.30 

Tirsdag, torsdag og fredag: kl 09.00-15.00   Lierne folkebibliotek 
 

 

UTLYSNING AV LEGATMIDLER OLE P. LØVSJØLI OG HUSTRU 

MARTHA LØVSJØLIS LEGAT 

Styret for Ole P. Løvsjøli og hustru Martha Løvsjøli utlyser med dette stipend til 

ungdom t.o.m. fylte 30 år, og som tar yrkesrettet utdanning. Ungdommene må være 

hjemmehørende i tidligere Skjelbred eller Sandvika stemmekretser. 
 

Søknaden må inneholde: 

 Navn, adresse, fødselsdato, bosted 

 Utdannelse, varighet 

 Beregnet kostnad pr. år. 

 Hvorfor du velger denne utdanningen 

 Kontonummer 
 

Skriftlig søknad sendes leder i legatstyret: 

Jørn Ove Totland, Mebygdaveien 50, 7884 Sørli. 

totland76@gmail.com 
 

Søknadsfrist 1. september 2020.      Styret for legatet 
 

 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR I KULTURSKOLEN 

Oppstart av tilbudene blir i løpet av uke 35/36, og vi vil også i uke 35 avholde 

foreldremøte på skolene.  
 

Foreldremøte Nordli: 26.august kl 18.00 i Foajè, Stortangen Skole  
Foreldremøte Sørli: 27.august kl 18.00 på musikkrom, Sørli Skole  
           Kulturskolen i Lierne 
 
 

EN STOR TAKK for minnegavene vi fikk i forbindelse med begravelsen til  

Astrid Vestnor, Alfhild Harbækvold, Kristine Bergli, Møyfrid Granheim og  

Astrid P. Åstrand.          Omsorgsetaten 
 
 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 23 august 2020: Ingen gudstjeneste i Lierne 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I LIERNE SKYTTERLAG 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Lierne skytterlag søndag 06.09.2020  

kl. 19.00 på Sørlihallen, miniatyrbanen. 

Sak 1: Låneopptak til forskuttering av spillemidler.    Styret 

mailto:totland76@gmail.com
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SISTE BINGO I SØRLI FOR I ÅR 
Bilbingo på Sørli Samfunnshus søndag den 23. august kl 17:00. Ny tid!  

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

spille i bilen. 

Pga Covid-19 avlyser vi bingoene innendørs i høst da vi ikke ser det forsvarlig å ha 

flere enn 50 pers inne i storsalen med avstanden som er anbefalt.  

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

reinslighet og møte opp friske og glade! 

Kaffesalg. Velkommen!  

 

Vi håper på å få arrangert julebingo :)       Styret 
 

LEILIGHET TIL UTLEIE 
Leilighet på Sørli samfunnshus med 2 soverom er ledig til utleie. 4000,- inkl. strøm.  

Ta kontakt med Inger, tlf. 976 83 510.  

 

 

INFO FRA SØRLI HELSELAG 
Aktivitetsentret i Meygda har starta opp igjen etter sommerferien. 

Åpent mandag og torsdag fra 09.00 - 14.00. Det serveres en enkel lunsj, bingo for de 

som ønsker det. Velkommen. 

Vi minner også om naturstien som er satt ut i Folkestien. Du får svarskjema på 

Matkroken Meygda.        Sørli Helselag 

 

 

DIVERSE 
 
 

RYPEJAKT PÅ ÅREMÅL 
2 jegere ønsker langtidsleie på jaktterreng for rype. Har hund. 

Vi har fokus på forvaltning av bestand og uttak av rovdyr.       Kontakt tlf 90799113 

 

 

SETERSPRELL 29. AUGUST  
Vi arrangerer setersprell oppi Djupvasseteren som planlagt den 29. august. Vi vil 

forholde oss til retningslinjene mtp. Korona som er satt nasjonalt. For å sørge for nok 

plass og sitteplasser, beregner vi sitteplasser ut fra at de som er i samme husstand skal 

sitte sammen. Det vil si: "kjæm du lamme kjærringa, må du sett lamme ho enn derr 

kveiln".  Vi har vært i tett og god dialog med kommunens smittevernslege, og har fått 

tommel opp for gjennomføring. Er du syk, skal du holde deg hjemme!  

Vi ønsker alle som har billett velkommen til Djupvasseteren!  

          Mvh. Kristine og Ole Ivar  
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NY HYTTESKATT ER INNFØRT I LIERNE     Annonse 
Dette gjelder hytter beliggende i fjellet, flere km. fra nærmeste vei. 

I sak 100/19 vedtok kommunestyret å innføre renovasjon for fritidshus i Lierne. 

Sitat fra deler av teksten i vedtatt renovasjonsforskrift § 3-2: 

«I utgangspunktet omfattes all fritidsbebyggelse over 15 m2.» 

I og med at det er brukt benevnelsen «utgangspunktet» så har jeg trodd at hytter beliggende 

i fjellet var unntatt for renovasjonsavgift, dette ut fra all logikk. 

Nå i august sendte kommunen ut faktura for eiendomsskatten for nevnte hytter. 

Her var det tatt inn en ny linje, renovasjon gjeldende fra 01.01.20, med et beløp som er flere 

ganger større enn eiendomsskatten. 

Slike tjenester skal vel i utgangspunktet levers av kommunen til tilnærmet selvkost. 

Dette uavhengig av om kommunen leverer tjenesten selv eller ved bruk av underleverandør, 

MNA. 

De fleste hyttene som ligger i fjellet eies av Libygger og om søpla blir produsert heime eller 

på hytta endrer ikke søppelmengden. Søppelposen fra hytta blir jo uansett lagt i 

søppeldunkene heime. Ingen tjenester er levert og kommunens selvkost er kr. 0.-. Dermed må 

innføring av renovasjonsavgift for hytter beliggende i fjellet være en kamuflert metode for å 

innføre en ekstra skatt. 

Innføring av renovasjonsavgift for fjellhytter er en uetisk metode for skattelegging. 

Hva blir det neste i metodevalg for å beskatte innbyggerne i Lierne ? 

Kanskje kloakkavgift for fjellhytter er en god ide. Alle hytter har vel wc. 

            Harry Storaunet 

 

 
 


