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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato:  22. februar 2023    Uke: 8 

 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 

 

FAKTURA FOR KOMMUNALE AVGIFTER 
Nå har vi mulighet til å sende faktura for hver måned på kommunale avgifter. 

Hvis du ønsker å motta faktura hver måned, ring Lierne kommune 74 34 34 00 

eller sende en e-post til postmottak@lierne.kommune.no 

 

LIERNE KOMMUNE ER I BEHOV AV FLERE BESIKTIGER AV 

EIENDOMMER 
Interessert? 

Ta kontakt med Carita Liljefjäll, telefon 480 35 295 eller  

e-post: carita.liljefjell@lierne.kommune.no 

 

 

STENGT BIBLIOTEK  
I uke 8 blir biblioteket i Sørli stengt torsdag 23.februar. 
          Lierne folkebibliotek  
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Møteinnkalling  

 

Utvalg: Formannskap 

Møtested: Lierne kommunehus - Kommunestyresalen 

Dato: 28.02.2023 

Tidspunkt: 14:00  

 

Tilleggsinformasjon: 

Temamøte kl. 12.00 

* Lierne utvikling 

* Legesamarbeid 

* Bygdevekstavtale 

Ordinært møte fra kl. 14.00 

 

Saksliste 

 

Saksnr. Tittel Lukket 

PS 10/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste Formannskapet 28.02.2023  

RS 3/2023 Innspill til mulig sak for Lierne kommune – Rett til lokal forvaltning og 
lokal næring 

 

RS 4/2023 Svar på henvendelse - Innstramming av snøscootertillatelser - revidering 
av motorferdselloven 

 

RS 5/2023 Brev til Statsforvalteren ang motorferdsel i utmark 26.01.23  

RS 6/2023 Vedr. 202015031-78 - Lierne kommune – tilskudd for ladepunkt elbil i 
Lierne. Sluttutbetaling 

 

RS 7/2023 Kopi av brev - Kontorplassering ved ansettelse av nasjonalparkforvalter i 
Blåfjella-Skjækerfjella 

 

PS 11/2023 Saksfremlegg - Søknad om konsesjon av erverv av fast eiendom - 5042- 
GNR.10 BNR.104 

 

 

 

Lierne 22 februar 2023 

Reidar Rødli, Ordfører 
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«Vi møtes ut» 

Har du tid lyst å treffes med andre ute på tur og rundt ett bål på 

dagtid annen hver torsdag? 

 Vil DU bli med ut? - Ja, da møtes vi ut! -Vi tenner bål, du tar med egen lunsj og kaffe/te/drikke 

Har du, eller har du hatt utfordringer med psykisk helse ? 

Har du, eller har du hatt utfordringer med rus ? 

Er du pårørende til noen som har, eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse? 

 

Kjenner du ikke igjen deg i ovenstående men går hjemme på dagtid og har lyst 

å treffe andre, da er du også velkommen ! 

Kanskje dette noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

Torsdag 2 mars i Sørli. 

Vi går på oppdagelsesferd ved Inderdalsfossen i Sørli kl. 11.00. Vi kan parkere 

bilene på sørsiden av elven og går derfra. Vi kan gå langs med veien, eller på 

scootersporet langs med elven. Dette er 2. dagen etter vårvinterens start og 

kanskje finner vi noen vårvinter tegn allerede? Har fossekallen kommet, er det 

mye eller lite vann i fossen ? Bli med og oppdag at naturen våkner. 

Hadde vært fint om dere tar med 2-3 ved skiver hver til bålet som vi hjelpes å 

tenne opp,  ved gapahuken på nordsiden av elven. 

Dere er velkommen! 

Husk klær til bevegelse og deretter noe varmt å ha på ved bålet.  

Ta med skikkelig varme klær til når vi skal sitte stille  og noe varmt å sitte på. 

Husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vil. Vi har kaffepanna med. 

 

 

Vi på Familieenheten har startet et utendørs-tilbud, der vi treffes på ulike plasser i Liernes natur 

for å gjøre noe sammen. 

Vi har nå også en Facebook side: «Vi møtes ut». Der legger vi ut anonymiserte bilder fra treffene 

og informasjon om neste treff. 

 

 

Ved spørsmål ang transport, samkjøring eller annet, ta kontakt med 

Lisa: 97 43 30 24 eller Birgitte: 900 34 308 eller Marita: 478 21 539 
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KONSERT PÅ SKJELBRED GRENDEHUS 

Søndag 26 februar kl. 18.00 med KATARINA BARRUK 

 

 

 

Sanger om trøst og overlevelse levert av et 5-mannsband med pop-faktor på 

umesamisk. 

Katarina Barruk er kjent for en hardtslående, men også smidig og jordnær 

blanding av popmusikk, tradisjonell joik og improvisasjon. 

Salg av kaffe, vaffel og kaker. 

Pris ordinær: 200 kr  Pris student: 100 kr. 

Billetter kjøpes på kultar.no 

Håper at du tar turen til Skjelbred Grendehus. 

          Arr: Skjelbred grendehus, Kulturkontoret i Lierne, Hilmar Året rundt 
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BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I EN AV VÅRE FLOTTE BARNEHAGER?  
Lierne kommune har ledige barnehageplass ved Sandvika- og Sørli barnehage 
fra 01.08.2023.  
Barn som i dag har plass i barnehagen, trenger ikke å søke.  
Dersom det ønskes ny plass, endret oppholdstid eller overflytting til annen 
barnehage, må søknadsskjema benyttes.  
Bemanningen i barnehagene organiseres for hvert år med utgangspunkt i 
hovedopptaket. 
 

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 1. mars.  

Barnehageåret er fra 1 august til og med 31 juli. 

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Visma Flyt Barnehages 

foresatteportal  

https://foresatt.visma.no/lierne eller ved å gå inn på  

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/  

 

Informasjon om bl.a. priser og moderasjonsordninger finnes på kommunens 

hjemmeside.      Oppvekst- og velferdsetaten 

 

BEHOV FOR PLASS I EN AV VÅRE FLOTTE SKOLEFRITIDSORDNINGER 

(SFO)? 
Lierne kommune har ledige SFO plasser ved Stortangen skole og Sørli skole fra 
01.08.2023.  
SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn på 1. - 4. trinn, men kan i særskilte 
tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse. SFO året starter 01.08. 
 

Lierne kommunestyre har vedtatt å gi tilbud om gratis SFO for elever i 1. og 2. trinn. 
(Det må søkes for å få plass) 
Elever som i dag har SFO plass, trenger ikke å søke. 
Dersom det ønskes ny plass, endret oppholdstid og oppsigelse, må elektronisk 
søknadsskjema benyttes. 
 
Søknadsfrist for SFO plass er 7. mars.  
Søknad gjøres elektronisk ved å gå inn på  www.lierne.kommune.no/barnehager og 

skole/skolefritidsordning eller https://foresatt.visma.no/lierne 

 
Informasjon om bl.a. priser og moderasjonsordninger finnes på kommunens 
hjemmeside.       Oppvekst- og velferdsetaten  

https://foresatt.visma.no/lierne
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skolefritidsordning-sfo/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skolefritidsordning-sfo/
https://foresatt.visma.no/lierne
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TILBUD OM SYNSKONTROLL I LIERNE KOMMUNE  
Lierne kommune har gjort en avtale med C-Optikk fra Namsos om å tilby 

synskontroller til innbyggere som har utfordringer med å komme seg til 

Namsos.  

Dette gjelder i hovedsak eldre og uføre, men det vil kunne gis unntak dersom 

noen har stort behov for tjenesten.  

 

DE KOMMER TORSDAG 30 MARS, KL 10.00-17.00 

Hvor: 1.etg Lierne Helsetun, venterom ved legekontor.  

 

Optiker kan utføre følgende:  

-full synsundersøkelse, måler trykk og sjekker for grå stær  

-sjekker for øyesykdommer  

-henviser til øyelege hvis de finner det nødvendig  

-tilpasser alle typer brilleglass, eks lesebrille, progressive, databrille  

-de har med godt utvalg med innfatninger til damer og herrer  

-reparerer og justerer gamle briller  

Optiker tar egenandel for hver enkelt tjeneste.  

Ta kontakt med synskontakt Turid Solum Gjertsås for bestilling av time.  

Mobil: 97 64 68 37, hverdager mellom kl 9-14.  

 

KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 26 februar 2023: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson. Nattverd. 

Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 15.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. Nattverd. 
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LAG- OG FORENINGER 
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FJELLSTYREFONDET 2023                   
Fjellstyrene i Lierne har en tilskuddsordning for allmennyttige tiltak og 

næringsformål i Lierne. Privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og lignende 

kan søke. Hvis summen av søknadene er større enn tilskuddspotten, vil 

Fjellstyrene i Lierne prioritere mellom søknadene. Skriftlig søknad sendes til 

lierne@fjellstyrene.no innen 8. mars 2023.  

 

STØTTE FRA LIERNE SNØSCOOTERKLUBB 
Lierne Snøscooterklubb ønsker å støtte dugnadsånden i lokale lag og 

foreninger i Lierne. 

Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til; 

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

Søknadsfrist: 1. mars 2023.      Styret 

 

ÅRSMØTE FOR 2022 HLF LIERNE, NAMSSKOGAN OG RØYRVIK  
på Namsskogan hotell, Trones tirsdag 28 februar 2023 kl. 18.00. 

Vanlig årsmøtesaker. Enkel servering. 

Trenger du skyss kan du ta kontakt med Arnodd Lillemark, tlf. 95 77 81 40. 

     Hilsen Styret for HLF Lierne, Namsskogan og Røyrvik 

 

ALLIDRETT 1.- 7.KLASSE 
Vårens allidrett starter opp når alle fem karusellrennene er gjennomført. Vi 

kommer tilbake med dato og oversikt over aktivitetene når det nærmer seg. 

Følg med på ranselpost og på Lierne IL sin Facebook-side. 

         Aktivitetsgruppa, Lierne IL 

DIVERSE 
 

Vi ønsker å slippe oppmerksomhet på dagene våre. 

          Gunvor og Reidar 

mailto:lierne@fjellstyrene.no
mailto:riktangen@hotmail.no

