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Kommunenytt 
 

Kommunestyremøte 
 

03. september 2019 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter 

Saker til orientering: 

 Ny barnehage i Siljan sentrum 

Saker til behandling: 

 Reguleringsplan for ny barnehage i 
Siljan sentrum 

 Felles godtgjøringsreglement for 
representantskapsmedlemmer i  
Renovasjon i Grenland 

 Garanti for salg av bolig i Blåbær-
vegen borettslag 

 Sluttbehandling av kartlegging og  
verdsetting av friluftsområder i  
Siljan 

 Fv 32 - Høring-Forslag om å for-
skyve eksisterende 40km/t på  
Holtesletta 

 Høring av planprogram - regional 
vannforvaltingsplan for Vest-Viken 
2022-2027 

 Deltakelse i Pilot for program-
finansiering 

 Konsekvenser ved endringer i  
kommuneloven, -samarbeid og 
vertskommune 

 Forvaltningsrevisjon av Bypakke 
Grenland Fase 1.  
Sak om oppfølging 

 Suppleringsvalg til valgstyret ut 
valgperioden 

 

Kommunestyremøtet er åpent for 
publikum. Sakspapirene er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 

 

Hageavfall 

Bestill henting på 
tlf.: 35 94 25 00 eller  
epost: post@siljan.kommune.no  

innen dagen før henting! 

Datoer for henting denne høsten:  
September: 4., 11., 18. og 25. 

Hageavfallet plasseres ved veien  
innen kl. 08:30 på hentedagen.  

Vi minner om at hageavfall også kan 
leveres gratis på Rødmyr  
gjenvinningsstasjon! 



Hei igjen 
Da er vel det meste av sommeren 
brukt opp selv om august kan være 
en helt fantastisk måned. Så håper 
jeg sommeren har vært god, og  
energien nå er på topp. 

Denne gangen kunne jeg tenke meg 
og prate om vegen videre i Siljan 
kommune. Det er vel ingen som er i 
tvil om at ordfører ønsker Siljan som 
egen kommune inn i fremtiden. Det 
er samtidig slik at skal vi greie oss 
som egen kommune så må vi være 
offensive. Vi må tenke muligheter, og 
en av mulighetene er ringvirkningene 
av Google sitt kjøp av 2000 dekar 
tomt på Gromstul nord i Skien.  

Alt tyder på etablering av datasenter 
på tomta om et par år. Hva er  
erfaringene med slike datasenter 
andre steder? Jo mange har etter 
hvert tatt turen til Luleå i landsdelen 
Norland i Sverige, og tilbakemel-
dingene tyder på store ringvirkninger 
for nabokommunene. Mindre data-
senter dukker opp i nabokommunene 
til Luleå. Det blir behov for en svært 
god infrastruktur, og allerede nå hø-
rer vi snakk om hvor raskeste veg fra 
datasentertomta på Gromstul og til 
Oslo går, jo over Siljan.  

I en slik situasjon ville det være 
svært sannsynlig med flere tiltak på 
FV32 enn dagens plan for ny veg 
utenom Holtesletta. Ved bygging av 
datasenteret vil det være svært mange 
personer i sving, de skal bo et sted, 
og stedet kan fort være Siljan.  

Styrke og balansetrening  

Trening for hjemmeboende menn og 
damer som ønsker å holde seg i form.  

Oppstartdato for høstens treninger er 
9. september! 

Møt opp i samfunnssalen på kommu-
nehuset på mandager kl. 10:00-11:00.  

Instruktør er fysioterapeut Cathrine 
Onsøien. 
Egenandel: kr 500,- 

 
Spørsmål rettes til  
sjeffysioterapeut Kristin Runge  
Sørensen  - mobil: 917 95 168 eller 
epost: krs@siljan.kommune.no 

Det jeg vil frem til er at vi må være 
klare til å gripe mulighetene. Hva 
gjelder datasenter så er politisk ledel-
se i Skien klar på at når denne sat-
singen til Google kommer så må alle 
seks Grenlandskommunene trå til, og 
den utfordringen må vi ta.  

Fra ordfører sin side så var dette et 
eksempel på at Siljan som egen 
kommune inn i fremtiden er fullt 
mulig.  

Jobber vi godt, står vi godt forank-
ra.  

 
Kjell A. Sølverød 
ordfører  



 Kommunestyre– og fylkestingsvalget 2019 

Forhåndsstemmegivning 
På Servicekontoret i kommunehuset fram til og med 6. september 2019. 

Mandag – fredag kl. 08:00 - 15:30  
Onsdag 28. august kl. 08:00 - 19:00 
Torsdag 5. september  kl. 08:00 - 19:00 

Forhåndsstemmegivning på sykehjemmet:  
Tirsdag 3.september 2019 kl. 11:00 –12:30. 

Hjemmestemmegiving:  
Tirsdag 3.september 2019 fra kl. 12:30. 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å forhåndsstem-
me eller stemme på valgdagen, kan avgi stemme hjemme. Ta kontakt med  
Servicekontoret på tlf.: 35 94 25 00 innen mandag 2. september 2019. 

Valgdagen 9. september 2019 
Sted: Samfunnsalen i kommunehuset, Sentrumsveien 105 

Åpningstid: kl. 09:00 – kl. 20:00. 

Husk å ta med valgkort og legitimasjon! 

Kirkevalget 2019 for Den Norske Kirke 
8. og 9. september foregår kirkevalget for Den norske kirke i 
Siljan sokn. Det skal velges medlemmer til Siljan menighets-
råd og til Agder og Telemark bispedømmeråd/Kirkemøtet. 

 
Forhåndsstemming: 
Siljan menighetskontor, Sentrumsveien 87, i perioden 12. august–6. september, 
tirsdager og torsdager fra kl. 09:00–12:00 

Siljan sykehjem, Sentrumsveien 22, 27. august kl. 12:00 

Siljan kirke, Opdalsveien 133, 1. september kl. 11:00–12:00 
(i etterkant av gudstjenesten). 
 

Valgdagene 8. og 9. september: 
9. september, Siljan ungdomsskole, 1 etg, Sentrumsveien 107, kl. 11:00–20:00 
8. september, Siljan kirke, kl. 11:00–12:00 i etterkant av gudstjenesten.  
Velkommen til Kirkevalget 2019! 
 



Sett av datoen og  
bli med som bøssebærer! 

Bli leksehjelp 
Siljan kommune trenger noen som 
kan bruke 2-3 timer pr. uke, på fast 
ukedag, til å være leksehjelp for  
elever i grunnskolen. 

Du vil få timelønn etter tariff. Dette 
oppdraget passer også for elever ved 
videregående skole. 

Vi ser etter deg som er selvstendig 
og som kan sette grenser.  

Du må selv komme deg til og fra 
hjemmet.  

Tidspunkt for oppdraget lages i sam-
arbeid med familien.  

Søknad sendes på epost til 
post@siljan.kommune.no. 

 

Bli besøkshjem 
En helg i måneden trenger Siljan 
kommune besøkshjem som kan gi 
gode opplevelser for barn, og avlast-
ning til foreldre.  

Oppdraget lønnes etter tariff for be-
søkshjem.  

Tidspunkt for oppdraget lages i sam-
arbeid med familien. 

Søknad sendes på epost til 
post@siljan.kommune.no. 

Befolkningsvekst i  Siljan! 
Befolkningen i Siljan har økt med 1,5 
% i 2. kvartal 2019! 

Det er den beste utvikling i landet for 
noen kommune. 

Folketallet er nå 2.364 innbyggere pr. 
1.7.2019 – dette bygger opp om kom-
munens strategi om å ha en god be-
folkningsvekst! 

 



Hva skjer i Siljan? 
Biblioteket 

5. sept. kl 18:00 Sommerlesfest for alle deltakere på Sommer-
les.  Besøk av Erik Mogeno, en ung komiker som kanskje er 
mest kjent for sine buktalerferdigheter. Sommerlesfesten er 
gratis for alle. 
 

3. okt. kl 17:30 - Filmklubb for barn fra førskolealder 
En gang i måneden viser vi film. Ta gjerne med kveldsmaten og en venn eller 
to. 
 

7, 8 og 10. okt. kl 12-14:00 - Høstferieaktiviteter for barn: 
Mandag: hobbyverksted med perler, tegnesaker, glitter, lim mm. Tirsdag: film, 
popcorn og saft. Torsdag: Spill, brettspill og OSMO. 
 

14. okt. kl 18:30 - Boklansering: «Siljan gårds-og slektshistorie» av Jørn  
Olsen. Velkommen til boklansering av den nye tre-binds bok-serie «Siljan 
gårds-og slektshistorie» av Jørn Olsen. Det vil bli vist en bildeserie av flyfoto 
1953. Dette er en stor begivenhet for bygda!  Alle er velkomne! 
 
Lån el-sykkel på biblioteket 

Hent sykkelen på en torsdag, og lever den tirsdag uken et-
ter. Booking gjøres enkelt her: https://bypakka.no/lan-
elsykkel/ Eller via vår hjemmeside. 
 
Siljan Idrettslag 

08. sept. - Siljan Cup og Idrettens dag! Vi starter opp på  
ettermiddagen  - se etter hvert program og nærmere info på SiljanIL 
på facebook. 

Trening elle tur? 
Siljan idrettslag har oppgradert Lysløypa på Tudalskulten i sommer! 
Det er lagt nye stikkrenner og fylt på mere grus. Gresset i løypa ble slått i  
juni og skal slåes igjen nå i høst. Løypa er nå veldig fin til både  
trening og tur! 

 



Hva skjer i Siljan? 

Siljan menighet 
15. sept. kl. 11:00 - Gudstjeneste i Grorud kapell. Etter gudstjenesten håper vi 
på fint turvær med muligheter for bærplukking.  
 

Torsdager kl. 17:30-19:00 - Siljan Soul Children øver hver torsdag på Siljan 
menighetshus. Dette er et kor for barn i barneskolealder. Jeanne Bøe kommer 
på to øvelser i høst for å lære bort sceneopptreden, mikrofonbruk og sang. Det 
er også samarbeid med kulturskolen.  
 

03. sept. - Oppstart konfirmanter i Siljan kirke tirsdag rett etter skolen.  

 
Siljan historielag 
22. sept. kl. 11.00  Tur til Myklegrenda - Oppmøte ved Mykledammen. Felles 
rusletur i det tidligere senter for Myklegrenda - med bl. a bestyrergård, bakeri, 
ishus, brygge med varehus, båthus, sagbruk, egne hoppbakker samt 
"bjønnehus". Info ved diverse kjentfolk. Turleder Jan Erik Skilbred. Felles tur 
med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag. 



Hva skjer i Siljan? 
Sanitetsforeningen 
10.sept. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet 
08.okt. kl. 18:30 - Kreftmøte; Norske kvinners Sanitetskvinner har  
fokus på kreftsaken.  

Alle er velkommen 

Siljan Pensjonistforening  
05. sept. kl. 18:00 - Politisk debatt i kantinen på Siljan sykehjem 

Møt politikere fra de partiene som stiller til kommunevalget. 
Til å styre debatten kommer Ove Mellingen. 
Kom og still spørsmål til de som skal styre kommunen vår de neste 4 årene! 

Servering og loddsalg  -   Alle er Velkommen 
 

Kom deg ut-dagen 2019 

1. september 2019 kl. 11.00 ved Gorningen 
Siljan Turlag arrangerer dagen i samarbeid med Siljan Historielag, Siljan 
jeger– og fiskeforening, Siljan Røde Kors, Siljan Lions og Geoparken.  

Bli med på disse aktivitetene på området: 

- Siljan Historielag og Geoparken har en fellestur til Lauv, og har stand i 
Damstua. 
- Siljan jeger– og fiskeforening har med fiskestenger, kom og prøv! 
- Siljan Røde Kors har aktiviteter som kan prøves. 
- Siljan Lions har stand i området 
- Siljan Turlag har kano til disposisjon, natursti og andre  
små aktiviteter i området. 

PS: Ta med noe å sitte på 



Hva skjer i Siljan? 
 

Disco`n i Siljan 
30. aug. - 13. sept. - 27. sept. - 18. okt. - 1. nov (Halloween) - 15. nov. og 29. 
nov. (Grøtfest) kl. 18:00-21:30 - Idrettslaget arrangerer diskotek for 5.-8. klasse 
i kjelleren i Siljanhallen.  
 

Siljan Turlag 
6.-8. sept. - Overnattingstur Kalhovd til Mårbu langs Mårvatn. 
Båt tilbake.  
Oppmøte ved Spar, Siljan for felleskjøring. Værforbehold. 
Påmelding innen tirsdag 3. sept. til Anne Lise Olsen. Tlf: 470 20 690.  

Barnas Turlag 
21.-22. sept. - Tur til Styggemann med overnatting på Sørmyrseter.  
Påmelding innen 23. sept. 
 

Siljan Røde Kors 
03. sept. kl. 18:30-20:30 - Sy-, strikke– og heklekurs på  
Midtbygda skole 
16. sept. kl. 18:00-20:00 - Språkkafe 

Alle som har lyst er hjertelig velkommen!! 

 
Siljan jeger– og fisk 
22. aug., 29. aug. og 05. sept. kl. 18:00 - Leirdueskyting Almedalen 
17. sept. kl. 19:00 - Høstmøte i Almedalen 
 
 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 

03.sept. kl. 12:00 - Båthuset 
01.okt. kl. 12:00 - i Idrettshallen 
05.nov. kl. 12:00 - i Båthuset 
03. des. - Julebord i Hallen 

Alle er velkommen, også nye!  

Kontaktperson er Ole Kristian Gurholt, tlf. 412 25 711 
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