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Kommunestyremøte 
 

22. oktober 2019 kl. 18:30 
i kommunestyresalen. 
 

Saker til behandling: 

Godkjenning av kommunestyre– og 
fylkestingsvalget 2019 

Valg for perioden  
22.10.2019 - ut valgperioden: 

- Valg av formannskap 
- Valg av ordfører 
- Valg av varaordfører 
- Valg av kontrollutvalg 
- Valg av utvalg for oppvekst 
- Valg av utvalg for omsorg 
- Valg av utvalg for samfunn 
- Valg av administrasjonsutvalg 
- Valg av valgstyre  
- Valg av eldreråd 
- Valg av råd for personer med ned-
satt funksjonsevne 
- Valg av ungdomsråd 
- Valg av sakkyndig nemnd 
- Valg av sakkyndig klagenemd 
- Valg av representant for fylkesmøte 
i KS 
- Valg til representantskap og  
generalforsamling 

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

10-topper`n 2019 
Takk for turen i år :-) 

Utdeling av premier, både til barna og 
den voksne som er trukket ut til å  
vinne gavekort, vil skje på julegran-
tenningen i Siljan sentrum den 
1. desember.  

Mer informasjon om denne dagen 
kommer i neste nummer - men sett av 
datoen allerede!! 

Leksehjelp eller 
besøkshjem? 
 

Siljan kommune trenger noen som 
kan bruke 2-3 timer pr. uke til å være 
leksehjelp for elever i grunnskolen, 
eller være besøkshjem en helg i  
måneden og gi gode opplevelser for 
barn, og avløsning til foreldre. 

Søknad sendes på e-post til 
post@siljan.kommune.no. 

Mer informasjon får du ved å  
kontakte avd. for oppvekst. 
Tlf.: 35 94 25 00 



Hei igjen 
 
Når jeg skriver i ordførers spalte  
denne gangen, så er det i forkant av  
Kommunestyremøte 22. oktober.  
Dette kommunestyret markerer skille  
mellom gammel og ny politisk  
4 årsperiode. 

Ellers så er det mye som skjer om  
dagen, arealene rundt Midtbygda  
skole får et stort løft, oppgradering 
av parkeringsarealer, og trafikksik-
kerhet har fokus. Dette er et prosjekt 
som har vært sterk ønsket gjennom-
ført de siste åra. 

Barnehagen i sentrum har kommet så 
langt at bygge prosjektet er ute på an-
bud i skrivende stund. Alt tyder på 
stor aktivitet på barnehagetomta 
gjennom vinteren, et spennende pro-
sjekt skal realiseres. 

Det neste boligområde Heivegen 3, 
begynner å nærme seg politisk  
behandling. Kulturminnene i området 
gjorde sitt til å forsinke prosessen 
noe. Nå ligger det likevel an til poli-
tisk behandling i November. Er vi 
heldige med en fin høst så er mulig-
heten  
tilstede for anbudsrunde, og opp-
arbeiding av boligområdet til vinte-
ren. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle en  
fortsatt fin høst, det går mot stadig 
mørkere kvelder. 
Likevel er det vel 
årstiden for både 
innekos, og flotte  
turer i skog og 
mark.  

 

Mobilisering i Siljan! 
 
Vi trenger bøssebærere i Siljan til  
TV-aksjonen som går av stabelen  
20. oktober!  

Legg søndagsturen til fra kl. 15:00 og 
utover, og gi turen en ekstra mening. 

Meld deg på: 

- på nett: blimed.no 
- e-post til: post@siljan.kommune.no  
- ring servicekontoret: 35 94 25 00 

TV-aksjonen NRK 2019 går til  
CAREs arbeid for å skape et bedre liv 
for kvinner i noen av verdens mest 
sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 
kvinner mulighet til å tjene sine egne 
penger, bestemme over egen kropp og 
få sin stemme hørt. 

Visste du forresten at etter 2. verdens-
krig var det Norge som fikk hjelp av 
Care gjennom «Amerikapakken». Det 
var pakker med mat, klær, og leker til 
trengende i Norge. 

Så BLI MED sammen med de andre 
100.000 bøssebærerne rundt omkring 
i landet! 

Les mer om TV-aksjonen på  
blimed.no 



Influensavaksine 
Siljan legekontor starter influensa-
vaksinasjon fra uke 42. 

Vaksinering gjøres mandag –fredag  
fra kl. 09:00-11:00 og fra kl. 12:30-
14:00. 

Vaksinen koster kr 200,- og gjelder 
for alle som bor i Siljan kommune. 

Influensavaksine anbefales spesielt 
for:  

Gravide i 2.og 3.trimester og gravi-
de i 1.trimester med annen tilleggs 
risiko anbefales å vaksinere seg før 
influensasesongen.  

Beboere i omsorgsboliger og syke-
hjem  

Alle fra fylte 65 år 

Barn og voksne med: 

Diabetes type 1 og 2 - Kronisk lunge-
sykdom, hjerte- og karsykdom,  
leversvikt eller nyresvikt - Kronisk 
nevrologisk sykdom eller skade - 
Nedsatt immunforsvar - Svært alvor-
lig fedme (KMI over 40) - Annen al-
vorlig og/eller kronisk sykdom der in-
fluensa utgjør en alvorlig helserisiko, 
etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine 
til: 

 Helsepersonell som har pasient-
kontakt. 

 Husstandskontakter 
til immunsupprimerte pasienter 

 Svinerøktere og andre som har  
regelmessig kontakt med levende 
griser.   

 

Siljan legekontor 
Holder stengt  
tirsdag 22. okt. og onsdag 23. okt.  

Ved behov for legehjelp kan Svarstad  
legekontor kontaktes på  
tlf. 33 15 53 00 eller  

ved øyeblikkelig hjelp tlf.: 113 

Mange nye søkere til  
kulturskolen 
Dette skoleåret har kulturskolen fått 
en betydelig økning i antall søkere.  

Det er hele 38 som har søkt plass. 
Dette er en økning på 
34% sammenlignet med 
forrige skoleår. De mest 
populære tilbudene er  
Gitar, Band og Hip-Hop 
Dans.  

 

Kassaapparat 
SFO skulle gjerne hatt et kassa-
apparat. 

Vi leker for tiden mye butikk på 
SFO og lurer derfor på om noen i 
Siljan har ett kassaapparat liggende, 
som vi kanskje kunne få, slik at vi 
kan leke enda mer.  

På forhånd takk fra små og store på 
Midtbygda SFO 

 
 

 

Må ikke være så gammelt 
som dette altså  :-) 



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan pensjonistforening 
17.okt. kl. 18:30 - Teater Ibsen kommer med forestillingen «På den grønne 
benk i hagen» på kantina på sykehjemmet. Inngang kr. 50,- inkludert kaffe og 
kaker 

Dette blir en musikalsk reise med humoristisk skråblikk på hverdagslivet og hverdagslyk-
ken til de to gode venninnene Astrid og Ingeborg, hvorav den ene er den typiske husmoren 
fra 50-tallet mens den andre drømmer seg bort i svermeri og Norsk ukeblad. Det blir vel-
kjente slagere og gamle viser, flotte kostymer, humoristiske skildringer og sangskatter som 
rører. 



 



 

 

 

 

 
 

 
 

Vi åpner dørene igjen! 
i lokalene l Gamle Lensmannen2  
på Siljansenteret ‐ Tirsdager kl. 11‐15 

Hjertelig velkommen! 

Ta gjerne kontakt med oss! 
Leder Sissel tlf. 907 55 593 

Her kan du  
komme enten  

alene eller sam‐
men med  

venner for å ta 
en prat over en 

kopp  
kaffe/te og en  

vaffel! 



 



Hva skjer i Siljan? 
 
Barnas Turlag i Siljan 
19. nov. kl. 17:30 - Hodelykttur til Galtetjønn! Oppmøte ved Holteringen 

Siljan Turlag 
15.nov. kl. 19:00  Julesamling på Låven for medlemmer.  
Finn Roksund viser bilder og forteller om turer i Siljan. Påmelding 
 

Kultur/Siljan nærmiljøsenter 
02.nov. kl.13:00 på Siljan Nærmiljøsenter på Gamle lensmann 2:  
Kulturkræsj - Matinè  
05.nov. kl. 19:00 i samfunssalen på kommunehuset: Leo Ajkic - Et skråblikk 
på integrering. Dørene åpnes kl. 18:30. Inngang kr. 100,-, ungdom under 18 år 
gratis. 
 

Siljan bygdekvinnelag 
26. nov. kl. 17:00-21:00 - Julebakst-kurs 7 slag! Sted: Midtbygda. Ta med  
forkle, kjevle og kakeboks! Vi ønsker spesielt å lære litt om norsk matkultur 
til damer med utenlandsk opprinnelse i Siljan. Hjertelig velkommen 

Siljan Røde Kors 
05.nov.kl. 17:30 - Sy-, strikke– og heklekurs på Midtbygda skole. 
14.nov.kl. 18:00 - Språkkafe på Røde Kors huset 
Hjertelig velkommen! 

UKIS - ungdomsklubb 
18.okt. kl. 19:30-23:00 - Quizkveld på klubbhuset 
01.nov. kl. 19:30-23:00 - Klubbkveld på klubbhuset 

Siljan Sanitetsforening 
30.okt. kl. 18:30 - Basar på menighetshuset i Høysetbakkane (Merk stedet).  
Det blir underholdning av Klara og Torbjørn 
12.nov.kl. 18:30 - Møte i Kantina på sykehjemmet. Inger Lise Svennungsen 
kommer og underholder. 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
05.nov kl. 12:00 - Møte i Båthuset. Velkommen!  
03.des. kl. 12:00 - Julebord i hallen   
Kontaktperson: Ole Kr. Gurholt 41625711 
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