
Kommunenytt 
Nr. 1 – januar 2022 - 35. årgang           

Kommunestyremøte 
08. februar 2022 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 
 

 Siljan sykehjem og helsebygget 
inkl. oppvekstadministrasjonen-
Navneendring 

 Evaluering av matserveringstider 
ved Siljan sykehjem 

 Plan for inkludering av barn og 
unge i lavinntektsfamilier 2022-25 

 Plan for klima og energi 2022 

 Plan for folkehelse 2022 

 Omstillingsrutinen for Grenlands-
samarbeidet 

 Reglement for økonomi 

 Reglement for årsbudsjett 

 Reglement for investering 

 Reglement for Startlån 

 Valg av varamedlem til eldrerådet 
for perioden 8.2.22 - ut valg-
perioden 

 

Orienteringssaker: 

 Orientering om koronapandemien  

INFORMASJON 

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

 

Møte avholdes digitalt. For å følge 
møtet, send epost til 
post@siljan.kommune.no eller ring  
35 94 25 00 for å få lenke til møtet. 

Neste kommunestyremøte 
er 29.02.2022 

Søk barnehage– og SFO-
plass 
Fristen er 1. mars!  

Gjelder også om du ønsker å endre 
plassen du har. 

Du finner mer  
informasjon på siljan.kommune.no 

 

Førsteklasse-barn 
Alle barn som skal begynne på 1. 
trinn kommende høst skal meldes inn  
i skolen. Frist 1. mars. 

Mer informasjon på  
siljan.kommune.no 



Hei igjen alle sammen 
Først litt om rakettforbudssoner i  
Siljan.  

Ordningen med soner er vedtatt i en 
forskrift, sonene er innført etter  
innspill fra husdyrholdere for at  
dyrene skal ha det bra, samtidig som 
vi også skal ha mulighet til å nyte  
fargerikt fyrverkeri, når vi feirer et 
nytt år.   

Rundt årsskifte har det naturlig nok 
vært en del fokus på disse to forbuds-
sonene i kommunen, i Midtbygda og 
Opdalen. Sonene er forankra i en  
forskrift som kommunestyret har  
vedtatt, av dyrevelferdsmessige  
årsaker.  

Da vedtak ble gjort i Kommunestyret, 
ble det uttalt at justering av sonene vil 
bli nødvendig. Som ordfører føler jeg 
behov for en gjennomgang. Det inter-
essante er at signalene som har kom-
met går på både utvidelse av sone, og 
redusert sone for å være lokalisert på 
utsiden av sonen. Det har også  
kommet opp forslag om felles opp-
skytingsplass. Utgangspunktet for 
ønskene er noe forskjellig, fra beboer 
på boligområde som synes rakettopp-
skytingen kan føre til at huset deres 
kan ta fyr. Ved et annet tilfelle der 
rakkettfri sone har grense som ikke er 
grei for dem, da de ønsker å markere 
det nye året ved å skyte opp raketter. 
Som en sluttkommentar vil jeg mene 
at en gjennomgang av sonene nå i 
første halvår er viktig. Soknegrensene 
har blitt litt rigide i noen tilfeller.  

Hva gjelder felles oppskytingsplass 
for raketter så bør vi gi oss noe mer 
tid til å vurdere den saken. 

Mobilmast Opdalen 

Flott julegave! Tirsdag 21. desember 
var det oppstart for 42 meter høy 
mobilmast i Opdalen.  

God mobildekning har vært et sterkt 
ønske hos mange i Opdalen over 
lang tid, dette sammen med at Fiber 
kommer på plass i løpet av året blir 
helt fantastisk. Med grunnleggende 
infrastruktur etter hvert på plass i 
hele bøgda vår, så høyner vi  
bo-attraktiviteten betraktelig. 

Avslutningsvis kan det være greit 
med noen oppløftende ord, dagen er 
snart halvannen time lenger en ved 
vintersolverv. Nå går vi raskt inn i 
lysere tider, nyt det flotte vinterlyset, 
alle årstider har sin sjarm.  

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Vil du være tilkallings-
vikar i barnehagen?  
Loppedåpan og Sagaenga barne-
hager har behov for flere tilkallings-
vikarer ved fravær! 

Er dette noe for deg, ta kontakt med 

 - Lisbeth E. Christensen i  
Loppedåpan på tlf.nr: 958 51 231  

- Karin Idris i Sagaenga på tlf.nr: 
924 57 496  



Koronainformasjon 
Det er økende smittetrend i Siljan, som i resten av landet.  
Siden nyttår fram til skrivende stund er det totalt registrert 
64 smittede i Siljan, bare forrige uke ble det registrert 17 nye 
smittetilfeller.  
 

Det viktigeste vi kan gjøre nå er å takke ja til vaksine, teste 
oss ofte og overholde godt smittevern. 
 

Gratis selvtest - Utlevering av gratis selvtester skjer på Siljan legekontor  
mandag til fredag kl. 08:00-15:00. De gratis selvtestene skal benyttes for å  
erstatte smittekarantene.  

Ved positiv selvtest - registrer den i kommunens digitale smittesporingssys-
tem eller ring koronatelefonen 35 94 25 50! Bruk gjerne QR-koden nederst. 

Koronavaksine - Vaksine mot korona er et av de viktigeste måtene vi kan 
hindre alvorlig sykdom! Hvis du ikke har tatt koronavaksine, eller du mangler 
en dose, bør du ringe vaksinekoordinator for å bestille time for vaksine! 

12-15-åringene i Siljan som enda ikke har fått sin andredose, bør ringe og  
bestille vaksinetime. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foreldre. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose 
(4.dose)!  

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. I Siljan starter vi 
med vaksinering av denne gruppen fra uke 6. Ring og bestill time. 

Vaksinekoordinator i Siljan: Tlf.nr. 477  07 169. 

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter! 

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstands-
medlemmer og tilsvarende nære.  

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er 
husstandsmedlemmer er opphevet, men det det 
anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkon-
takt. Mer om dette kan du lese om på  
siljan.kommune.no eller ringe  
koronatelefonen 35 94 25 50. 

 



Hva skjer i Siljan? 
 

Siljan Røde Kors 
08.feb. kl. 17:30-19:30 - Språktreff. Tema: Frivillighetens år 
16.feb. kl. 18:30 - Årsmøte Sted: Røde Kors-huset. Påmelding tlf.: 98 62 66 20. 
 

Siljan sanitetsforening 
03.feb. kl. 11:00 - Kløvertur - Oppmøte på Spar. Ta med mat og drikke. Turene er for alle! 
 

Siljan turlag 
06.feb.kl. 12:00 - Kom deg ut-dagen! På Øverbøtjønna. Pilking, aking, lek og moro på isen. 

17.feb kl. 19:00 - Årsmøte på Låven,  Austadveien 56. Kaffe og sveler. Velkommen 
 

Siljan MSK speidergruppe 
Speideren skal ha loppemarked 23.og 24. april, og ønsker å samle inn lopper. 
Vi tar ikke imot bøker, store møbler og hvitevarer. 

Henting/innsamling av lopper vil skje 4. og 5. april av speideren. 
Ring/sms 90727646 Trond Gurholt eller 91683972 Camilla N. Ekli for å avtale henting. 
 

Seniorgruppa Siljan idrettslag og Siljan historielag 
01. feb. kl. 12:00 - Seniormøte i båthuset med besøk av Tor Bjørvik som vil fortelle om  
bosetting rundt Mykle. Servering av kaffe og kaker og en fin prat. Alle velkommen.  
01.mars kl. 12:00 - Møte i Hallen 

 
Siljan kirke 

13.feb. kl. 11:00 - Gudstjeneste 
20.feb. kl. 11:00 - Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke 
27.feb. kl. 18:00 - Kveldsmesse 
06.mars kl. 11:00 - Gudstjeneste  

Siljan menighetshus 

16. feb. og 16. mars kl. 16:30-18:00 - Middag. Påmelding tlf.: 35941174 eller epost: menig-
hetskontoret@siljan.kirken.no innen tirsdagen før. 

23.feb. kl. 19:00-21:00 - Samtalekveld 
2. mars kl. 11:00-13:00 - Formiddagsmat 

Endringer av stillinger fra 1. februar 
Kirkeverge Johnny G. Stene, tlf.: 977 78 195 
Menighetssekretær Else Marie Norheim, tlf.: 35941174 eller 920 80 926 
 

Årets pensjonisttreff for tidligere ansatte i kommunen 
Avlyst på grunn av pandemien! Håper vi møtes igjen i januar 2023! 
Beste hilsen HR-avdelingen 


