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Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Saker til behandling: 

 Økonomiplan 2023-2026 

 Vedtekter for Grenlandskom-
munenes innkjøpsenhet (GKI) 

 Reglement for anskaffelse 

 Evaluering av forskrift om delvis 
forbud mot fyrverkeri i Siljan 

 Avtale om barnevakt 

 Økning av festeavgift for  
gravplassene 

 Årsmelding 2021 for  
Grenlandssamarbeidet IPR 

 Handlingsplan for  
Grenlandssamarbeidet IPR 

 

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 

Åpningstider  
Servicekontoret og sentralbordet er 
åpent kl. 09:00-14:00 man.-fre.  
Det er mulig å gjøre avtale med saks-
behandler mellom kl. 08:00-15:30 

Biblioteket 
Stengt i juli, men har meråpent hele 
sommeren. Mer info siste side. 

Ferieavvikling på legekontoret: 
Lege Therese Semb har ferie uke 
26,27,28. Lege Ella R. Carlsson uke 
29,30,31,32. 

Utenfor legekontorets åpningstider 
kan Skien Interkommunale legevakt 
kontaktes tlf. 116117  
ved akutt legehjelp 113. 
 

GOD SOMMER! 

Økonomiplan 2023-2026 
Rådmannens forslag og  
formannskapets innstilling til  
økonomiplan er lagt ut til offentlig 
ettersyn på servicekontoret, på  
biblioteket og på siljan.kommune.no. 

 



Hei igjen  
17. mai  

For en herlig og tilnærma koronafri 
årstid vi er inne i, og så herlig med en 
normal 17.mai feiring! Etter deltakel-
sen å dømme er det mange som følte 
behov for å komme ut og møte sam-
bygdinger. Som ordfører har jeg blitt 
bortskjemt med gode selvgående  
17. mai-komiteer, også denne gang -   
fantastisk god planlegging, og  
gjennomføring.  

Mange tusen takk for god innsats. 

Korps i Siljan 

For meg har det vært viktig å foku-
sere på eget korps, det er en del av 
identiteten til kommunen. Skole-
musikken i Siljan jobba svært godt, 
og var på full fart opp i 28 musikanter 
da koronaen slo til. To år med korona 
førte til svært liten mulighet for akti-
vitet i skolemusikken, og antall  
musikanter er nå veldig lav. Med et 
lite antall musikanter blir det også en 
liten foreldregruppe som får mye ar-
beid på sine skuldre, og føler seg slit-
ne. En liten trøst er at det låter så fint 
fra de få musikantene som er igjen, 
noe vi fikk et flott bevis på 17. mai.  

Vegen videre 

Det har vært dialog med kulturskolen 
i Siljan, der rekruttering til korps blir 
sett på som svært viktig. Mulig SFO 
Midtbygda kan være arena for  
rekruttering.  

Om det er foreldre i bøgda vår, som 
tenker barna bør bli med å spille i 
Skolemusikken i Siljan, så ta  
kontakt med ordfører.  

Skal se vi står på egne ben med 
korps i bøgda om noen år. 

Ønsker dere en riktig god sommer 

 

Kjell A. Sølverød 
ordfører 

Kulturskolen 2022-2023 
Velkommen til et nytt kreativt år ved 
Siljan kulturskole! 

Kulturskolen bidrar til gode opp-
vekstvilkår for barn og ungdom i 
kommunen! 

Dette er tilbudene dette skoleåret: 

Piano - Band (gitar,bass,trommer) - 
Låtskr iving, gitar  - Gitar notelære - 
Vokal - Gitar elektrisk, akustisk, 
bassgitar, Metal/Rock - Keyboard - 
Trommer. 

Andre kurs: Improteater (4.-7.kl og 
8.-10.klasse) og UKM-arrangør. 

Les mer og søk elektronisk på  
siljan.kommune.no 

 



Sommeraktiviteter 
Også i år blir det flotte gratis  
aktiviteter for barn og ungdom som 
er bosatt i Siljan. 

Dette er tilbudet i år: 

20/6- Tusenfryd               8-10 trinn 

21/6- Høyt og lavt           5-7 trinn 

22/6- Eventyrfabrikken   8-10 trinn 

23/6- Eventyrfabrikken   5-7 trinn 

8/8- Folvik                       5-7 trinn 

10/8- Bø sommerland     8-10 trinn 

Alle turene ledes av ansatte i Siljan 
kommune. Bufdir har gitt tilskudd til 
turene. 

Takk til  
Siljan sanitetsforening! 
Sanitetskvinnene jobber for å bidra 
til en trygg og inkluderende opp-
vekst, og skape trygge lokalsamfunn. 

Det har sanitetsforeningen i Siljan 
bidratt til i vårt lokalsamfunn, og her 
takkes de: 

Hjemmebaserte tjenester retter  en 
stor takk til Siljan sanitetsforening 
for gassgrillen vi har fått.  

Vi gleder oss til å ta den i bruk som 
en del av vårt miljørettet arbeid. 
 

Siljan sykehjem takker for  penger 
til utstyr til frisørrom på sykehjem-
met.  

Loppedåpan barnehage ønsker å 
rette en stor TAKK til Sanitets-
foreningen i Siljan for gave på 
10.000,- kr til Liv og røre satsingen 
på folkehelse. Mange glade barn og 
voksne skal ta i bruk masse flott  
utstyr som innbyr til fysisk aktivitet, 
fellesskap og glede.  
TAKK FOR GAVENE! 

Her er noen bilder fra barnehagen. 

Aktivitetsdag på syke-
hjemmet 
Tirsdag 10. mai var det aktivitetsdag 
på sykehjemmet.  

Beboerne og ansatte var delt inn i 4 
lag. De var rundt på hele sykehjem-
met og gjorde diverse aktiviteter 
som natursti, bowling, kims lek, 
boccia, ringspill og kaste erte poser 
på blekkbokser. Det regnte ute, så 
derfor hadde vi aktivitetene inne.  

Det var med 4 frivillige som sam-
men med fysioterapeut Cecilie og 
aktivitør Keth hadde ansvaret for ak-
tivitetene. Det var medaljer til vin-
nerlaget. Vi avslutta dagen med 
grillmat, kaffe og kake.  



Hva skjer i Siljan? 
 

UKIS 
17.juni - Sommeravslutning på Tjønna. Vi griller og koser oss. Alt gratis selvfølgelig! 

Siljan Jeger og Fisk 
Jegertrening og Storviltprøver i Almedalen disse torsdagene: 
16. og 30. juni. Skyting er fra kl. 18:00 til 21:00. 
Leirdueskyting 14., 21. og 28. juni. 
 
Fredagskafè 
24.juni kl. 11:00 - St. Hansfest - besøk av Ramblers Duo. Kafè med salg av rømmegrøt og drikk 
fra kl. 10:30. Inviter gjerne en venn! Hjertelig velkommen 

29.juni kl.13:15 - Har du lyst til å være frivillig på fredagskafeen til høsten? Kom på dagavd. på 
sykehjemmet, vi ser på programmet for høsten, erfaringer og hvem som vil jobbe når. Servering 
av pizza og brus. Påmelding til Jeanett Aas Andersen sms/tlf.: 47271166 innen 27. juni! 

26.august - Fredagskafeen ønsker velkommen til høsten også. Første kafe er 26. august. Det 
blir kafe fra kl. 10:30 og underholdning med Janne og Britt fra kl. 11. Inviter gjerne med en 
venn og bli med! 
 

Siljan Historielag 
19.juni kl. 11:00 - Villblomstens dag! Tur til Grorud hoppbakke og Hustup. Kaffepause ved  
kirka. Parkering ved gml. tomt skole og kapellet.  
 

Biblioteket - Velkommen til Meråpent bibliotek  
23. juni kl. 10:30-12:00 - Litterært pusterom. Bli med på Les og del på biblioteket! Vi leser 
tekster sammen og undrer oss sammen. Ingen forberedelser, velg selv hvor mye du vil delta i 
samtalen. 

Fra 1. juni til 31. august - kan du som går i 1. til 7. trinn delta på Sommerles.no. 
Sommerles gjør lesing enda morsommere, og det er helt gratis å være med! Du lager en profil 
på Sommerles.no, registrerer bøker, får lesetips, løser oppgaver og kan følge med på hva venne-
ne dine leser. Har du ikke tilgang til nett, kan du delta med et lesekort. Spør på biblioteket! 

Åpningstid: Biblioteket holder stengt i juli. Siste dag før sommeren er 30.juni. Vi har mer-
åpent hele sommeren, ta kontakt med biblioteket før 30.juni for å få tilgang. Meråpent er åpent 
alle dager mellom 07:00-23:00. Vi åpner igjen med vanlige åpningstider 1. august kl. 12:00. 
 

Siljan kirke 
12.06.22 Gorningen kl. 18.00 Friluftsgudstjeneste  
19.06.22 Grorud kapell kl. 11.00 Villblomstens dag  
26.06.22 Valebø kirke kl. 11.00 
03.07.22 Gjerpen kirke kl. 11.00 Fellesgudstjeneste 
10.07.22 Siljan kirke kl. 11.00 Felles med Gjerpen 
17.07.22 Gjerpen kirke kl. 11.00 Fellesgudstjeneste 
24.07.22 Siljan kirke kl. 11.00 Felles med Gjerpen 
31.07.22 Gjerpen kirke kl. 11.00 Fellesgudstjeneste 
07.08.22 Siljan kirke kl. 11.00 
14.08.22 Siljan kirke kl. 11.00 

Siljan kirke er åpen onsdager i juli 
(kl. 12-15) for alle som 
ønsker å se innsiden av 
kirken i ro og mak, eller 
ønsker en stille stund i  
kirkerommet. Kirken kan 
benyttes til å tenne lys, til 
ettertanke, stillhet og 
bønn.  


