
Kommunenytt 
Nr. 7 – november 2022 - 35. årgang     Kontakt kommunen: 
           Servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 9-14) 

Kommunestyremøte 
15. november 2022 kl. 18:30 

Referatsaker: 

Protokoller fra utvalgsmøter  

Orienteringssaker: 

 MOT i Siljan 

 IKT– og informasjonssikkerhet i 
kommunen 

Saker til behandling: 

 Søknad om statstilskudd til  
frivilligsentral 

 Plan for beredskap 2023 

 Handlingsplan for opprydding av 
utslipp fra spredt bebyggelse i  
Siljan kommune 2022 

 Samtykke til konsekvensutredning 
om hybridkraft 

 NOU 2022: Inntektssystemet for 
kommunene - Høring 

 

Møtet 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 
20.12.2022 kl. 17:30. 

INFORMASJON 

Du er en del av Norges 
beredskap! 
Har du det du trenger for å klare deg i 
tre døgn? 

Beredskap er å være forberedt - på 
f.eks. uvær, flom, strømbrudd, data-
angrep, ny pandemi… 

Hvis samfunnet rammes av en stor 
hendelse er det viktig at vi klarer å ta 
vare på oss selv og de rundt oss slik 
at ressurser kan brukes der behovet er 
størst.  

Om alle friske kan klare seg selv i tre 
døgn blir det lettere å hjelpe de som 
trenger bistand. 

De grunnleggende behovene som må  
dekkes de første tre døgnene av en 
krise ser du forslag på neste side. 

Det er ingen fasit, du må selv tenke 
igjennom hva du har, og hva du 
trenger der du bor. 

 



Hei igjen 
Vi mennesker er jo litt forskjellige, for 
egen del synes jeg høsten er en fantas-
tisk fin tid med alle de flotte fargene i 
naturen. Jeg føler at lyset roer oss litt 
ned, mulig naturen er slik at vi trenger 
litt mer ro i mørketiden.  

Avskjedsgudstjeneste for Dennis 
Larsen 

Søndag 23. oktober var det fullsatt 
kirke til avskjedsgudstjeneste for  
sjømannspresten Dennis som har vært 
hos oss i 4,5 år. Dennis har satt solide 
spor etter seg i Siljan. Siljan kirke har 
i langt større grad blitt en folkekirke 
med sang, musikk og applaudering. 
Dennis har engasjert seg i nærings-
livet i bøgda, også som medlem i  
næringsforeningen. Antall konfirman-
ter som har valgt å stå til konfirma-
sjon i kirken har også fått en fin  
økning. Dennis, takk for den gode 
innsatsen du har lagt ned i Siljan. 

Tv aksjonen, 

som denne gang gikk til Leger Uten 
Grenser ble også gjennomført på  
søndag 23. oktober. Klassetrinnet i 
ungdomskolen som stiller opp som 
bøssebærere hadde få elever denne 
gangen, så behovet for å supplere med 
andre bøssebærere ble naturligvis noe 
større.  
Takk for god innsats alle sammen.  
Totalt innsamlet fra Siljan denne gang 
ble kr. 116,541,-, altså kr. 49,61 pr. 
innbygger, og som er 0,54 øre over 
landsgjennomsnittet pr. innbygger.  

Status fiberprosjektet 

Eltel kan melde om prosjekt der mye 
er ferdig i bøgda, med unntak av noen 
skader etter nedgraving av fiberrør.  

For Svartangen området er ikke  
jobben gjort, sjøkabel som skal  
legges i Svartangvannet står i bestil-
ling. Her ser det ut til at jobben kan 
bli gjennomført i neste måned. Det 
er stort for Siljanbøgda at vi snart 
kan flagge for  
gjennomført prosjekt. 

Kjell A Sølverød 
ordfører 

Eksempel på  
beredskapslager: 

 Vann 
 Knekkebrød, havregryn 
 Middagshermetikk, tørrmat 
 Bokser pålegg med lang varighet 
 Tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjoko-

lade 
 Medisiner  
 Ved, gass, eller parafinovn 
 Grill eller kokeapparat på gass 
 Stearinlys, lommelykt 
 Fyrstikker, lighter 
 Varme klær, pledd, sovepose 
 Førstehjelpspakke 
 Batteridrevet DAB-radio 
 Batterier, mobillader, batteribank 
 Våtservietter og desinfeksjonsmiddel 
 Tørke-/toalettpapir 
 Jodtabletter ved atomhendelser 



Lørdag 26. november  
Bli med på årets julemarked og  
julegrantenning på plassen mellom 
butikkene i Siljan.  

Vi ønsker oss en folkefest denne  
dagen, med masse god julestemning.  

Det blir salgsboder, tenning av jule-
gran, men også utdeling av kultur-
pris, næringspris og utdeling av 10-
topper`n premier. Så får vi se om  
nissen dukker opp i år også :-)! 

Har du lyst til å være utstiller så 
meld deg på til leder i Næringsfore-
ningen Morten Nystad på tlf.: 
97612282, eller morten@siljanhjort.no.  

Arr. Siljan kommune, Siljan  
Næringsforening, Siljan Nærmiljø-
senter og Siljan Røde Kors. 

 

 

 

10.nov. kl. 19:00 - 
Foredrag - Fra Fantekjerringa til  
Nidaros - en pilgrimsvandring. Eva 
Hansen gjorde det mange drømmer 
om, hun dro ut på et 42 dagers even-
tyr; til Nidaros helt alene med telt, 
uten å ha ligget i telt før, turerfaringen 
var daglige turer til Fantekjerring-
kollen i Skien. I dette foredraget viser 
hun bilder og forteller om sin reise. 
Gratis inngang! 

12.nov.kl 12:00 - Tegnelørdag med 
tegneren Hans Jørgen Sandnes. Han 
har gitt liv til folkekjære figurer som 
Tiril og Oliver i Detektivbyrå nr. 2, 
Nøtteliten, Knerten, Mormor og de 
åtte ungene og mange flere. Han har 
også skrevet og tegnet serien Krypto. 
På tegnelørdagen vil han tegne for og 
med barna og her kan barna lære  
morsomme tegnetriks! Arrange-
mentet passer for hele familien og er 
selvfølgelig gratis for de som vil  
tegne for og med barna.  
Gratis inngang 

11.des.kl. 12:00 - Juleteater - Heksa-
gon og julestria. Om venner, hekser, 
tulleklovner, julepynting, julegaver og 
hemmeligheter! Gratis inngang 
 

Utekino 
julespesial 2. desember 

På menighetshuset (UKIS) snurrer vi 
gang: 

kl. 17:30 - Koselig julefilm for hele 
familien. 

kl. 20:00 - Julefilm for ungdom. 

Gratis inngang for alle! 

Hva skjer i Siljan? Endringer i leder-
stillinger i kommunen 
 

- Heidi Vasdal er ansatt som ny  
kommunalsjef for helse, etter at  
Øyvind Lovald gikk av med pensjon. 

- Anita Vindheim, er ansatt som  
leder for forebyggende tjenester,  
etter at Heidi Vasdal ble ansatt som 
kommunalsjef for Helse. 

- Kari Merete Dalen er ansatt som ny 
kommuneoverlege. 

Ansettelse av ny leder for Barnevern 
og ny ledende Helsesykepleier vil 
skje i nærmeste fremtid. 



Hva skjer i Siljan? 
Siljan sanitetsforening 
08.nov. kl. 18:00 - Basar på menighetshuset. Underholdning av Klara og Torbjørn.  
Ta med gevinst. 
13.des. kl. 18:00 - Møte i kantina på sykehjemmet. 
Siljan sanitetsforening vil takke Siljan Lions for gaven! 

Barnas Turlag Siljan 
04.des. kl. 17:00 - Julegrøt på Sponsletta! Vi møtes på parkeringsplass v/barneskolen og 
går bort til Sponsletta. Vi koser oss rundt bålet, leker og spiser julegrøt.  
Ta gjerne på deg nisselue om du har lyst! 

Siljan Turlag og Siljan historielag 
25.nov. kl. 19:00 - Felles julebord på Båthuset ved Gorningen.  
Påmelding innen 15.nov. - se hjemmesidene. 

Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan Historielag 
06.des. kl. 12 - Julebord - i Hallen. Kontaktperson Ole Kristian Gurholt tlf.: 416 25 711.  
Siljan Røde Kors 

22.nov. kl. 17.30 -19.30 - Medlemsmøte på Røde Kors huset. Demo av hjertestarter. 
28.nov. kl.17.30-19.30 - Åpen cafe på Røde Kors huset for alle! 

Fredagskafe 
11.nov. kl. 11:00 - Besøk av Frode Moltemyr, kjente viser og slagere 
02.des. kl. 11:00 - Klessalg - Monas Agentur kommer med klær til fest og hverdag! 
09.des. kl. 11:00 - Julekonsert med Vidar T. Jørgensen. Sanitetsforeningen selger julegrøt 

Siljan Pensjonistforening 
24.nov.kl.17:00 - Adventsmøte på sykehjemmet. Besøk av Randi og Ole Martin Damskog. 
Servering og loddsalg. Alle velkommen! 
01.des. kl.17:00 - Julebord på Kikuthytta. Musikk av Jan Erik og Bjørn. Påmelding til  
Anne Grethe tlf. 92624593 eller Ragnhild 93807018. 

Siljan kirke 
10. nov. kl.19:00 - MELLOM OSS, forestilling/konsert med Jeanne 
Bøe og Bård Helgerud. Billett kr. 250. 
«Tre skjebner og tre historier avsløres i takt med deres egne pulsslag 
og tidevannet. Manus er inspirert av vendepunkt, om historier som 
bør bli fortalt, og om generasjoner og tids-epoker.» 

13. nov. kl. 11:00 - Gudstjeneste.  
20. nov. kl. 11:00 - Gudstjeneste. 
27. nov. kl. 11:00 - Familiegudstjeneste. 
04. des. kl. 18.00 - Lysmesse. 
11. des. kl. 18:00 - Vi synger julen inn. 

Siljan menighetshus 

16.nov. kl. 16:30-18:00 - Middag 
06.des. kl. 19:00-21:00 - Samtalekveld  
07.des. kl.11.00-13.00 - Formiddagsmat  


