
Kommunenytt 
Nr. 4 – juni 2022 - 35. årgang           

Kommunestyremøte 
06. sept. 2022 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Orienteringssaker: 

 Orientering fra  
Renovasjon i Grenland 

Saker til behandling: 

 Tilstandsrapport for grunnskolen i 
Siljan 2021-22 

 Brukerutvalg for NAV 

 Sammensetning av politisk  
forhandlingsutvalg 

 Reglement for saksbehandling av 
politiske saker  2022 

 Nedgradering av utleie- 
reglementene til rutiner 

 Gjenkjøp leasingbiler 

 

Kommunestyremøtet er åpent for  
publikum.  
Se møtet på Siljan KommuneTV:  
siljan.kommunetv.no 

Kommunestyrets sakspapirer er  
tilgjengelig på siljan.kommune.no  
5 dager før møtet. 

Neste kommunestyremøte er 
11.10.2022 kl. 18:30. 

INFORMASJON 

Fjerde koronavaksine 
Alle personer fra 65 til 74 år i Siljan 
får nå tilbud om fjerde dose  
koronavaksine.  

Ring legekontoret,  
tlf.: 35 94 25 50 for å bestille time 
for vaksinering.  

TV-aksjonen 23. oktober  
Årets tv-aksjon går til Leger Uten 
Grensers arbeid for å gi livreddende 
helsehjelp og medisiner l mennes-
ker som trenger det mest. 

Bli med som bøssebærer! 
For at alle husstander i Siljan skal få 
besøk av bøssebærer 23. oktober er vi 
avhengig av flere bøssebærere! 

Du kan melde deg som bøssebærer 
ved å:  
logge inn på blimed.no, send e-post 
til post@siljan.kommune.no  
eller ring servicekontoret på tlf. 35 94 
25 00 

 



Hei igjen alle sammen  
Jammen gikk denne sommeren fort, 
og så er vel ikke høsten noen dårlig 
årstid heller. 

I Skrivende stund er folket i kommu-
nen stort sett ferdig med feriene.  

På sykehjemmet har sommeren 
vært svært krevende med alt for liten  
bemanning. Noen er sykemeldt, og 
noen har valgt å bytte arbeidsplass. 
Det er tydelig at forskjellige fag innen 
helse er attraktiv arbeidskraft.  

Solvegen - det bygges og det gror på 
Solvegen. Så er det selvfølgelig litt 
spenning hvordan generelle økte  
kostnader og usikker renteutvikling 
slår ut for de som går med bygge-
tanker. Ordfører krysser i alle fall 
fingrene i håp om en god utvikling i 
boligetableringen videre. Det er herlig 
når vi har den nødvendige driven på 
boligbygging, som gir vekst i bøgda, 
og i barnehage og skole. Nå i august 
har vi hatt fine reportasjer på bolig-
satsing på Solvegen, både i TA og  
Boligavisa. Siljanjenta Kristine Hagen 
har henta Edvard Skogli fra  
Nesodden, og sammen har de lille  
Hermine. Fantastikk hyggelig, og god 
Siljan reklame. 

Idrett - også dette året er Siljanung-
dommer med å kjemper om NM titler. 
Petter Sæves Waskaas, er fortsatt med 
å kjemper om en NM tittel i rally. 
Martin Røsaker slår til med fantastisk 
hagleskyting i år igjen, på søndag ble 
han Norgesmester i klasse junior i 
haglegrenen nordisk trapp, 
på Rena. 

Vi heier på dere.  

Kjell A Sølverød 
Ordfører  

Matavfall kastes i ny 
dunk fra 1.september! 
Ny søppelordning starter i Siljan 1. 
september. Mat i egen dunk for  
matavfall, og oppsamling av plast i 
egen sekk. 

Dersom du ikke har fått nye poser til 
dette, kontakt servicekontoret. 

Spørsmål? kontakt Renovasjon i 
Grenland, tlf. 35101010 eller se 
rig.no. 

Henting av hageavfall 
Onsdagene i september:   
7., 14., 21. og 28.  

Bestill henting ved å sende epost: 
post@siljan.kommune.no eller ring 
35942500 innen dagen før henting. 

Flere detaljer på siljan.kommune.no 

Næringsprisen 2022 
Send inn begrunnet forslag til hvem 
du mener bør være årets prisvinner! 

Send til epost: 
post@siljan.kommune.no. 

Innen 15. oktober. 
Les mer om kriteriene på siljan.kommune.no 
 

 

Kulturprisen 2022 
Siljan kommune ønsker forslag til  
kandidater til årets kulturpris.  

Forslag til kandidater sendes elektro-
nisk fra siljan.kommune.no eller 
epost til: post@siljan.kommmune.no  
innen 15. oktober 

 



Hva skjer i Siljan? 
 

 

Siljan Røde Kors 
Mandagene 26.sept., 31.okt., 28.nov., og 19.des. kl. 17:30—19:30 - Språktreff-kafè på  
Røde Kors-huset. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkommen! 
 

Barnas Turlag Siljan 
04.sept. kl.15:00 - Natt i naturen ved Gorningen. Overnatting i telt. Tilrettelagt for familier 
med barn. Ta med hodelykt. 

Siljan Turlag 
05.sept. kl. 11:00 - Kom deg ut-dagen ved Gorningen. Arr. i samarbeid med Siljan Histo-
rielag, Siljan JFF og Siljan Røde Kors og Geoparken. Lek og moro ! 

 

Fredagskafè 
Velkommen til fredagskafe i kafeen på sykehjemmet i Siljan denne høsten! Kafeen åpner 
kl 10:30. Salg av rundstykker, vafler og kaffe til fine priser. Underholdningen kl. 11:00, 
helt gratis. Inviter med en venn og bli med på hyggelig samvær disse fredager denne  
høsten.  

16.sept. - Klovneshow om Sigurd den Glemsomme, med Sigmund Lillefjære.  
  Barnehagebarn fra Skogoppa kommer også for å være med på klovneshow! 

30.sept. - Besøk av Susan fra Seniorshop 
14.okt. - Høstkonsert med Ramblers duo! Det blir lov å synge med og ta en sving på gulvet 

 
Biblioteket - Ny åpningstid fra 1. sept: 
Tirsdag kl. 10-15 - Onsdag kl. 10-18 - Torsdag kl. 10-15 
Biblioteket har meråpent hver dag mellom kl. 07:00-23:00  

01.sept kl. 18:00 - Sommerlesfest med besøk av forfatter og illustratør Line Renslebråten 
 

BINGO - 1. mandagen i måneden k l. 14:00  i kantina på sykehjemmet! Velkommen 

 

10-topper’n 
Årets 10-topper avsluttes 30. sept. Alle som fullfører 10 topper eller flere, vil få en premie, 
og være med i trekningen av 3 gavekort på sportsutstyr. Som en markering av at 10-
toppern’n i Siljan arrangeres for 15. gang, vil den/de som går lengst (antall km) registrert i 
Trimpoeng blir også premiert. Alle barn t.o.m. det året de fyller 12 år, (født i 2010) vil få 
premie om de fullfører fem eller flere turer.   

Utfylte klippekort kan leveres i brevsprekken ved inngangen midt på Kommunehuset eller 
i postkassen merket med 10-topper’n på biblioteket. Alle klippekort skal være levert innen 
1. oktober. Husk å merke kor tet med navn, telefonnummer og alder på barn.  



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan sanitetsforening 
13.sept. kl. 18:30 - Møte i kantina på sykehjemmet. Tema: Beredskap 

 

Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan Historielag 
06.sept kl. 12:00 - på Båthuset 
04.okt kl. 12:00 - i Hallen 
Velkommen til nye seniorer som vil være med oss - her er det plass til alle! Vi drikker kaf-
fe og spiser kake, og så blir også mye prating. Ta kontakt tlf.: 416 25 711. Ole Kristian 
 
Siljan Pensjonistforening 

1. sept. kl. 18:00 - Møte på helse og omsorgssenteret. Underholdning Herøya oldermann. 
Servering og loddsalg - ta gjerne ed en gevinst. Alle velkommen 
 

Siljan kirke 
21. aug kl.11.00 - Siljan kirke. Gudstjeneste. Dåp.  
28. aug kl.11.00 - Siljan kirke. Gudstjeneste.  
       Utdeling av 4- og 6-årsbøker. 
04. sept kl.11.00 - Grorud kapell. Gudstjeneste. 
11. sept kl.11.00 - Siljan kirke. Gudstjeneste. 
18. sept kl.11.00 - Siljan kirke. Gudstjeneste. Dåp. 
25. sept kl.11.00 - Grorud kapell. Pilegrimstur. 
02. okt kl.11.00 - Siljan kirke. Gudstjeneste.  
      Presentasjon konfirmanter. 
09. okt kl.11.00 - Gjerpen kirke. Fellesgudstj. 
16. okt kl.11.00 - Siljan kirke. Fellesgudstjeneste. 

 

 
Høstens vakreste eventyr i Opdalen 
17. sept. kl. 11:00 - Inspirasjonsdag på Opdalen grendehus.  

Finn kraft, glede og velvære ved å bli med på en dag fylt med 
show, aktiviteter, lunsj og  
festmiddag på kvelden med KvindeKviss og mye moro!  
Åpningsshow med Lena Barth Aarstad! 
Bindende påmelding innen 9. sept. Betal til ktnr: 1226.35.87799, 
mrk med navn. 

Arrangeres av Opdalen Velforening, Siljan Sanitetsforening og  
Siljan Turlag. 
 

Borte bra - Opdalen best! Velkommen 

Siljan menighetshus 

7.sept og 5.okt kl.11.00-13.00 -  
Formiddagsmat  

21.sep og 19.okt kl. 16.30 - 18.00 - 
Middag.  
Påm.: Tlf. 35941174 eller epost:  
menighetskontoret@siljan.kirken.no 
innen tirsdagen før. 
 

Til høsten bytter samtalekveldene 
dag fra onsdager til tirsdager kl. 
19.00 – 21. 

Samtalekveld tirsdag 27. september 


