
Kommunenytt 
Nr. 1 – januar 2021 - 34. årgang 

Kommunestyremøte 
02. februar 2021 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 

 Valg av ungdomsråd 2.2.21-ut  
valgperioden 

 Aksjeinnskudd i Greve Biogass AS 

 Strategisk Plan for Grenlands-
samarbeidet 2021-24 

 Samarbeidsavtale etter ny  
kommunelov, Grenland Friluftsråd 

 Mandat for vekst– og attraktivitets-
plan 2021 

 Høring fremtidens bomsystem 

 Debatthefte 2021 - KS spør:  
Omstilling i koronaens tid 

 

Kommunestyremøtet holdes på den 
digitale plattformen Zoom.  

Kontakt servicekontoret for lenke til 
møtet, tlf. 35942500 eller 
post@siljan.kommune.no 

 

Sakspapirene er tilgjengelig på  
siljan.kommune.no 5 dager før  
møtet. 

Stortingsvalg 2021 
 

Valgdagen for stortingsvalget 2021 er 
13. september.  

På valgdagen stemmer du i hjemkom-
munen din. Det er den kommunen du 
er folkeregistrert som bosatt 30. juni 
2021.  

Hvorfor bør jeg vaksinere 
meg mot Covid-19? 
Først og fremst for å beskytte liv og helse 
til de som er mest utsatt for covid-19  
sykdommen! 

Det betyr at vi kan:  

 Redusere risiko for død    

 Redusere risiko for alvorlig sykdom    

 Opprettholde essensielle tjenester og kri-
tisk infrastruktur    

 Beskytte sysselsettingen og økonomien    

 Gjenåpne samfunnet  

(FHI) 

Les mer om koronasituasjonen i Siljan, og 
om vaksinasjonsarbeidet på siste side. 



Hei  
Først, godt nytt år.  

Personlig synes jeg det er godt å 
være ferdig med flom, og søle for 
en stund.  

Det er herlig med skikkelig vinter-
vær, og kommer vi litt opp i høyden 
så er det reneste glansbildet.  

Jeg må si at dere imponerer meg i 
disse Corona tider, når Corona-
restriksjonene er på sitt sterkeste så 
bruker dere rekreasjonsmulighetene 
i bøgda vår veldig positivt.  

Lysløypa på Tuddalskulten, og Vid-
da seter/ Årum er særdeles godt  
besøkt om dagen, jeg regner med at 
dere utgjør en stor del av de  
besøkende, selv om det kommer 
skiløpere fra et stort omland i nye 
Vestfold og Telemark. Takk til  
idrettslaget, som kjører opp løypene 
i lysløypa! Og kanskje blir det nok 
snø til at vi får kjørt opp noen  
løyper på jordene også.  
Mulighetene er mange i Siljan! 

Øverbøtjønna er av gode ildsjeler 
også tilrettelagt for aktiviteter, og 
deltakelsen på isen skal ha vært  
veldig god. Det er bare ett ord for  
slike initiativer, fantastisk! 

Det er så viktig og se de positive  
mulighetene i en Corona preget tid.  

Det er også viktig og se lyset i  
tunellen for Coronapandemien - 
vaksinen er i farta, flere vaksine-
produsenter blir godkjent, og  
vaksineringen vil få større  
fremdrift.  

 

Torsdag 7. januar startet vaksine-
ringen i Siljan, og først ut var  
bygdas eldste på 106 år, kvikk og 
opplagt med positive signaler.  

I skrivende stund later det til at 
smittetoppen er nådd, og fortsetter 
den utviklingen kan vi se frem til 
reduserte restriksjoner etter hvert. 

Kjell A Sølverød 
Ordfører 

Nyansatt helsesyke-
pleier og fysioterapeut 
Velkommen til nye medarbeidere i 
avdeling for Helse! 

Linda Elisabeth Halvorsen  
begynte 4. jan. i den ledige helsesy-
kepleierstillingen. Linda skal i ho-
vedsak jobbe med skolehelse-
tjenesten. 

Iselin Bakken Münch er fysio-
terapeut, og vikarierer for Cathrine 
Onsøien som har permisjon fra  
stillingen, fram til november. 

 



Skiløyper i Siljan 
På jordene: 

Det planlegges å kjøre opp skiløypene 
på jordene i vinter, når det er kommet 
nok snø... Se kommunens hjemme-
siden under friluftsliv/skiløyper for 
oppdatert informasjon, og som viser 
dato for løypekjøring. 

Lysløypa i Siljan: 
Det er Siljan idrettslag som kjører opp 
løypene, og informasjon om når løype-
ne kjøres finner du på deres facebook-
side Siljan IL lysløype. 

- Solvika/Venstøp: 
Skien kommune kjører opp, og har lagt 
ut informasjon på Skien kommune sin 
hjemmeside under kultur/friluftsliv/. 

- Skiløyper i Vindfjellområdet: 

Finn informasjon om løypekjøring i 
dette området her: facebook.com/
vindfjellsamarbeidet 

 

Barnehage og SFO-plass 
Fristen for å søke om plass i hovedopp-
taket til høsten, er 1. mars.  

Det må søkes elektronisk via  
kommunens hjemmeside 
siljan.kommune.no  

Siljan kommune har ett samlet  
hovedopptak i året for barnehage og 
SFO. Søk plass i barnehagene  
Sagaenga, Loppedåpan, Skogloppa, og 
SFO-plass på Midtbygda barneskole. 

Barn som allerede har plass men  
ønsker endringer av barnehage og/eller 
%plass, må også søke innen fristen. 

Har du 1.klassing til  
høsten? 
Husk å bekrefte skoleplassen - innen 
15. februar  

Det gjør du ved å logge deg inn på  
foreldreportalen via kommunens  
hjemmeside siljan.kommune.no. 

Der får du bekreftet skoleplassen og  
registrert opplysninger vi trenger i  
forbindelse med barnets skolegang. 

Dette må gjøres innen 15. februar. 

Har du ikke mottatt brev, ta kontakt 
med administrator for skoleinnmelding 
på tlf.: 976 87 968. 

Biblioteket  
åpner igjen! 
Vi gleder oss til å se dere 
alle! 

Det er fortsatt mulig å bestille bøker 
for levering hjem eller henting på  
biblioteket! 

Vi ber alle som besøker oss om å være 
flinke til å overholde smittevern-
reglene. 



Koronasituasjonen i Siljan 
Pr. i dag er det ikke meldt om noen nye tilfeller av Covid-19 smitte i Siljan i 2021. Totalt 
er 26 smittet siden mars. 

Kommunen har god kapasitet på testing og smittesporing. I uke 3 ble 28 testet, totalt er 
1.168 testet siden mars. 

 

Gruppevaksinasjon 
Fra uke 5 starter vaksinering av innbyggere i Siljan utenfor institusjon i samfunnssalen i 
kommunehuset, som i disse dager klargjøres for dette. Det er omtrent 1.900 innbyggere 
som skal vaksineres to ganger, så arbeidet vil pågå utover våren, alt avhengig av hvor 
mange doser med vaksine kommunen får underveis.  

Innbyggere mellom 18 og 65 år uten underliggende sykdommer må følge med på 
kommunens hjemmeside når deres alderstrinn er satt opp for vaksinasjon og møte 
opp i samfunnssalen når deres tur kommer. Alle andre blir  kontaktet av kommunen 
og får beskjed om tid og sted for oppmøte. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen eller 
kommunen for å melde interesse for vaksinen. 

Alle som er vaksinert med første dose, innkalles til en ny time for å få dose 2. 

Så følg med på kommunens hjemmeside www.siljan.kommune.no! 
- og kanskje du kan hjelpe noen som ikke er så vant til å finne informasjon på nettet? 

 

Test deg! 
Det er viktig at alle som får symptomer på koronavirus, som feber, hoste, tungpustethet, 
hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk ringer kommunens koro-
natelefon og får testet seg. Vi har god testkapasitet, og testingen foregår på parkerings-
plassen bak ny sykehjemsavdeling i Sentrumsveien 22 fra kl. 12:30 etter avtale.  

 

Koronatelefonen i Siljan 
Koronatelefon: 35 94 25 50 
Åpent mandag til fredag  
kl. 08:30-11:30 og kl. 13:00-14:30. 

Smittestopp 
Bli med å forhindre at korinaviruset sprer seg i samfun-
net. Last ned appen SMITTESTOPP – på telefonene din. 

Med denne appen kan du raskt få varslet om du har vært 
i nærheten av noen som er smittet, og raskt varsle andre 
om man selv er smittet. Ingen andre får vite hvem det 
gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er 
smittet. Slik kan vi bidra til å forhindre at koronaviruset 
sprer seg i samfunnet. 

Gå inn på helsenorge.no og finn ut mer! 


